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ВСТУП

У 1991 році Український народ чітко визначився не лише з питан-
ням створення власної незалежної держави, а й з фундаментальними 
засадами, принципами та ідеями її подальшого становлення, чільне 
місце серед яких посідають принципи народного суверенітету, наро-
довладдя і верховенства права. Як перед будь-якою молодою держа-
вою, яка обирає для себе новий вектор свого історичного розвитку, 
перед Україною відразу постали і продовжують постійно поставати 
нові складні питання, виклики і проблеми, пов’язані з необхідністю 
впровадження в щоденну практику державного будівництва нових 
демократичних стандартів управління загальносуспільними й місце-
вими справами. При цьому робота парламенту та інших владних ін-
ституцій не лише засвідчує всю складність процесів пошуку науково 
обґрунтованих відповідей на важливі питання суспільного розвитку, 
а й виявляє прогалини в конституційно-правовому забезпеченні ста-
новлення в Україні народовладдя і формуванні громадянського су-
спільства.

Різні аспекти реалізації народом належної йому влади завжди були 
і є об’єктом особливої уваги відповідних галузей як зарубіжної, так і 
української науки правознавства. Загальновідомо, що народовладдя 
є надзвичайно багатогранним явищем, яке з часу свого виникнення 
перебуває в постійному процесі пошуку нових і вдосконалення вже 
відомих форм, видів, засобів і способів реалізації народом належної 
йому влади. Сучасні глобалізаційні виклики й передові досягнення 
техніки також ставлять перед будь-яким народом надзвичайно важ-
ливі актуальні питання пошуку шляхів збереження народного і дер-
жавного суверенітету, забезпечення розробки та прийняття правиль-
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них і ефективних управлінських рішень.
Сьогодні Україна стала на шлях вдосконалення свого Основного 

Закону. До участі у роботі створеної Президентом України Конститу-
ційної Асамблеї залучено як національних, так і зарубіжних (в тому 
числі міжнародно визнаних) незалежних експертів і фахівців, у тому 
числі громадських та політичних діячів, правознавців, зокрема вче-
них-конституціоналістів, представників різних правозахисних орга-
нізацій. Результатом їх копіткої роботи, проведеної з урахуванням 
кращого міжнародного досвіду, мають стати конкретні та узгоджені 
на основі консенсусу пропозиції щодо внесення до Основного Закону 
нашої держави змін, які повинні утвердити якісно нову демократичну 
модель системи управління публічними (суспільними і державними) 
справами. Основними засадами такого ефективного управління, які 
повинні бути закладені у новій Конституції України, є «збалансована 
представницька демократія», «сильне самоврядування» (як місцеве, 
так і професійне), «дисциплінований і мобільний державний ме-
неджмент», а також «повне забезпечення принципу народовладдя». 
Більш того, така модель «має забезпечувати та заохочувати пряме 
народовладдя, у т. ч. у формі референдумів, плебісцитів, можливість 
громадського впливу на розроблення та прийняття владних рішень».

Саме тому у відповідному Указі Президента України зазначено про 
доцільність створення у структурі Конституційної Асамблеї окремої 
спеціальної «комісії з питань народовладдя». Зрозуміло, що на цю ко-
місію лягає серйозна відповідальність за якість тексту проекту Ос-
новного Закону в частині системного «вкраплення» в конкретні статті 
чітких формулювань (положень), які (в разі прийняття нової редакції 
чи змін до Конституції України) повинні забезпечити подальше ста-
новлення демократичної Української держави на згаданих вище заса-
дах ефективного управління, законодавче вдосконалення механізмів 
реалізації народовладдя і розвиток громадянського суспільства.

Така ситуація ще раз засвідчує актуальність обраної автором теми 
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дослідження з метою напрацювання та наукового обґрунтування 
як теоретичних аспектів концепції народовладдя, так і формування 
відповідних конкретних пропозицій щодо вдосконалення конститу-
ційно-правового регулювання забезпечення народовладдя в Україні 
як визначальної умови становлення демократичної держави та гро-
мадянського суспільства. Адже розуміння всіх аспектів (форм, видів, 
суб’єктів, механізмів) управління власною країною дозволить вчасно, 
швидко, правильно і ефективно реагувати на різні глобалізаційні ви-
клики.

Автор висловлює щиру вдячність рецензентам: доктору юридич-
них наук, професору, академіку НАПрНУ, народному депутату Укра-
їни Д. М. Притиці, доктору юридичних наук, доценту кафедри кон-
ституційного права юридичного факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка Н. А. Мяловицькій, доктору 
юридичних наук, доценту, завідувачу кафедри конституційного, ад-
міністративного та фінансового права Відкритого міжнародного уні-
верситету розвитку людини «Україна» Ю. О. Фрицькому за висловле-
ні слушні зауваження та цінні поради.





РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАРОДОВЛАДДЯ

Поняття, сутність та визначальні характеристики
категорії «народовладдя»

У демократичних державах усі засади побудови державного 
устрою та громадянського суспільства є предметом безпосередньо-
го конституційно-правового регулювання. Саме тому наукові дослі-
дження сутності та змісту явища народовладдя з метою формування 
конкретних пропозицій до тексту Конституції України набувають 
особливої актуальності та неабиякої ваги. При цьому чіткість і зро-
зумілість для будь-якого громадянина України положень Основного 
Закону має фундаментальне значення для розбудови України як су-
веренної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

Отже, з метою більш глибокого розуміння основних положень кон-
цепції народовладдя та формування системних пропозицій щодо від-
повідного вдосконалення тексту Основного Закону перейдемо до з’ясу-
вання сутності та визначальних характеристик явища народовладдя.

Питання щодо висвітлення тих чи інших аспектів реалізації на-
родом належної йому влади з кожним роком стають об’єктом дослі-
дження все більшої кількості науковців, що засвідчується кількістю 
підготовлених за часи незалежності України дисертацій та моногра-
фій. Однак, незважаючи на збільшення кількості таких досліджень, їх 
системність, концептуальна структурованість, чіткість, наступність, 
послідовність потребують свого подальшого вдосконалення.

В цьому контексті не зайвим буде навести висловлювання Ю. Г. Ба-
рабаша, який звертає увагу на те, що «майже аксіоматичним для су-
часного демократичного ладу є твердження про основоположний 
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характер принципу народовладдя. Саме народ розглядається як ви-
хідний суб’єкт конституційного права, носій суверенних прав та всієї 
влади у державі. Попри зрозумілу на перший погляд, аксіоматичність 
названої тези, під час детального аналізу цього принципу виникає чи-
мало запитань, на які не можна повною мірою дати відповідь навіть 
за допомогою доктринальних засад західного конституціоналізму. Осо-
бливо коли йдеться про становлення народовладдя у країнах молодої 
демократії, до яких, поза сумнівом, належить і наша держава» [19, с. 73].

Аналіз енциклопедичних джерел та спеціальних монографічних 
досліджень на окреслену тему дає підстави говорити про різноманіт-
ність поглядів і думок щодо розуміння змісту явища народовладдя, 
що має наслідком формування безлічі визначень цієї категорії. На цей 
факт звертає свою увагу і О. В. Петришин, який відзначає наявність 
широкого спектра досліджень різних аспектів народовладдя та вели-
кої кількості визначень цього явища [297, с. 4].

Так, наприклад, Л. М. Шипілов на одній лише сторінці вступу до 
своєї монографії використовує категорію «народовладдя» у таких 
словосполученнях, як «принцип народовладдя», «проблема наро-
довладдя», «феномен народовладдя», «ідея народовладдя», «механізм 
народовладдя». Далі, розглядаючи «… народовладдя як здійснення 
влади народом відносно себе» [423, с. 21], автор дає і більш широке 
визначення цього багатогранного явища. На його думку, народовлад-
дя – «це сутність держави, яка полягає в належності та здійсненні вла-
ди народом у власних інтересах у демократичній, правовій формі на 
засадах гарантування та втілення прав і свобод людини» [423, с. 180]. 
Проте таке визначення видається принаймні дискусійним, оскільки:

по-перше, явище народовладдя не може бути «сутністю держави»;
по-друге, належність усієї повноти влади народові та верховен-

ство цієї влади в державі є сутнісною характеристикою іншого кон-
ституційно-правового явища – «народного суверенітету» (що буде 
детальніше обґрунтовано далі);
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по-третє, конституційне словосполучення «здійснення влади наро-
дом» не дає чіткого розуміння сутності та змісту категорії «народовладдя».

О. Ю. Тодика, досліджуючи народовладдя «не лише як політи-
ко-правове явище, а і як соціальну цінність», твердить, що «не існує 
єдиної доктрини народовладдя для всіх часів і народів. Значною мі-
рою вона визначається типом правової системи, але її основу завжди 
становить концепція влади народу» [378, с. 19]. І тут відразу напро-
шується таке питання: чи логічним є ототожнення терміна «наро-
довладдя» зі словосполученням «влада народу»? Чи можна між ними 
поставити знак рівності? Варто навіть сформулювати це питання 
по-іншому: народовладдя – це коли «народ має владу» чи коли «на-
род реально здійснює (реалізує) належну йому владу»? Очевидно, що 
для того, щоб здійснювати владу, потрібно її мати. Але якщо народ 
має владу (принаймні на рівні юридичної норми конституції), але з 
різних причин не може її реалізувати, то такий стан справ у державі, 
на нашу думку, навряд чи можна назвати народовладдям.

І.  Опришко та О.  Коваленко говорять про народовладдя як про 
«важливий соціально-політичний феномен», що «означає здійснення 
управління державою та суспільством самими громадянами безпосе-
редньо або через законно обраних представників» [290, с. 49].

В юридичних енциклопедичних та словникових джерелах містять-
ся, зокрема, такі визначення народовладдя:

1) «належність влади народові та її здійснення ним безпосередньо 
або через органи державної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня. Основні принципи народовладдя: суверенітет народу… Наро-
довладдя означає також право народу набувати владу, розпоряджа-
тися владою, захищати, охороняти і гарантувати її…» [431, т. 4, с. 66];

2) «належність усієї повноти влади в державі народу. Народовладдя 
закріплюється в конституціях як принцип народного суверенітету,
що означає визнання народу єдиним джерелом і верховним 
носієм влади в державі. Належну йому владу народ здійснює як 
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безпосередньо через референдум, вибори та інші форми прямої 
демократії, так і через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування»; в другому значенні народовладдя ототожнюється з 
терміном “демократія” [425, с. 277];

3) «…народовладдя в основному тотожне більш вживаному у консти-
туційному праві поняттю народного суверенітету…» [428, с. 186].

Таким чином, навіть на рівні юридичних енциклопедичних та 
словникових видань можна побачити відсутність чіткості у визначен-
нях цього фундаментального для становлення Української держави 
явища, оскільки одні автори ототожнюють термін «народовладдя» з 
терміном «демократія», а інші – з терміном «народний суверенітет». 
Якщо ж виходити з енциклопедичних визначень терміна «демокра-
тія», то справді можна помітити певну тотожність. Так, демократія 
визначається як «форма державно-політичного устрою, що ґрунту-
ється на визнанні народу єдиним джерелом і верховним носієм влади 
в державі та його реальній участі у її здійсненні» [428, с. 103].

Отже, така різнобарвність визначень, з одного боку, свідчить про 
те, що це питання перебуває в стадії активних наукових пошуків його 
сутності та змісту, а з іншого – що «загальнотеоретичні питання й 
досі залишаються маловивченими» [423, с. 5].

Вважаємо також за необхідне звернути увагу на наступне. У на-
укових джерелах термін «народовладдя» дуже часто ототожнюють з 
терміном «демократія», ґрунтуючись на тому, що слово «демократія» 
складається з двох давньогрецьких слів – δῆμος (народ) і κράτος (влада). 
Така позиція є настільки усталеною, що визнається фактично аксіомою 
і, відповідно, не викликає необхідності її доведення. Проте інколи у 
науковій літературі можна зустріти інший переклад слова «κράτος» – 
поряд з категорією «влада» вживаються також слова «панування», 
«правління». Відповідно замість терміна «народовладдя» вживається 
термін «народоправство» [25, 51, 296]. Крім того, у підручнику з історії 
античного суспільства зазначається, що «афінським народним зборам 
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належала дійсна повнота влади, і вони є найяскравішим прикладом 
так званого «прямого народоправства» [144, с. 208]. І нарешті, у дав-
ньогрецько-українському словнику, який є частиною книги «Давньо-
грецька мова», слово «κράτος» дійсно перекладається як «сила, влада». 
Однак під час перегляду цього словника постало інше питання: а хто і 
коли, власне кажучи, визначив і, головне, чи правильно, що в основу 
другої частини слова «демократія» покладено саме слово «κράτος», а не 
інше давньогрецьке слово – «κρατἐω» (звучить як «крато» і переклада-
ється як «мати силу, володіти, панувати, перемагати» [117, с. 564]). На 
користь саме такого підходу свідчить і те, що наголос у давньогрецько-
му слові «демократія» припадає саме на літеру «і», як у слові «κρατἐω», 
а не на літеру «а» як у слові «κράτος» [117, с. 555]. Принциповість і важ-
ливість порушених питань нехай кожен дослідник визначає для себе 
самостійно, але варіант ширшого (або ж навіть точнішого) тлумачення 
другої частини терміна «народовладдя» варто пам’ятати для подаль-
ших, концептуально важливіших наукових висновків. А поки що пи-
тання щодо того, який з двох термінів – «народовладдя» чи «народо-
правство» – більше відповідає історичній точності та справедливості, 
залишимо для інших наукових досліджень. Можна лише відзначити, 
що словосполучення «народ управляє», на нашу думку, точніше пере-
дає сутність категорії «народовладдя», аніж словосполучення «влада 
народу», «народ має владу» чи навіть «народ здійснює владу».

Очевидно, можна не один десяток сторінок присвятити виключ-
но цитуванню думок (позицій, концепцій) різних авторів (як україн-
ських, так і зарубіжних) щодо сутності, змісту, форм, видів, функцій 
народовладдя, проаналізувати «витоки народовладдя» [96, с. 25] в 
історичному аспекті, дослідити розуміння цього явища в інших кра-
їнах, порівняти і дослідити взаємозв’язок категорій «народовладдя», 
«демократія», «народний суверенітет», «конституційний лад» тощо. 
Але якщо ми не визначимося з першоосновою, не зрозуміємо етимо-
логію (від грец. ἔτυμον «справжнє значення» та грец. λόγος «слово») 
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народовладдя, тобто справжнє (істинне) значення цього терміна, то 
ми наражаємося на небезпеку говорити про одне й те саме явище 
«різними мовами» – кожен дослідник вкладатиме в поняття «наро-
довладдя» свій зміст, своє розуміння.

Звичайно, дуже часто в колах науковців можна почути тезу про те, 
що, даючи визначення певного явища, ми тим самим його обмежу-
ємо. Мабуть, така теза є цілком виправданою з погляду розвитку 
науки, оскільки якщо науковці одноголосно затвердять визначення 
якого-небудь явища, тим самим вони можуть поставити серйозну пе-
репону для подальших перспективних досліджень різних його аспек-
тів. В той же час відомий вчений-правознавець О. В. Батанов цілком 
слушно зауважує, що сьогодні має відбутися своєрідна «санація» на-
укової мови, а очищення її від неясностей та подвійного тлумачення 
об’єктивно повинно розглядатися як необхідна передумова у дослі-
дженні важливих наукових проблем. Дослідники актуальних питань 
конституційного будівництва і права мають переконатися, що аналіз 
понять не обмежується суто «терапевтичними» цілями [21, с. 192]. 
Крім того, не варто забувати про те, що розбудова України як сучас-
ної демократичної держави є питанням украй актуальним і що забез-
печення чіткості тексту Основного Закону України в аспекті консти-
туційно-правового регулювання здійснення народовладдя – одне з 
основних завдань, що стоять перед вченими-конституціоналістами, в 
тому числі у процесі діяльності Конституційної Асамблеї.

Переходячи до безпосереднього дослідження сутності народовлад-
дя, варто процитувати Л. М. Шипілова, який, зокрема, зазначає, що 
«поняття народовладдя формулюється на перехресті двох категорій: 
суб’єктної – «народ» – та функціональної – «влада». Здається цілком 
очевидним, що без осмислення окремо кожної з названих категорій 
дослідження теми народовладдя буде неповним, або взагалі втрачає 
свій сенс» [423, с. 39]. Підтримуючи такий підхід до вивчення етимо-
логії слова, пропонуємо дослідити кожну із складових терміна «наро-
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довладдя» та визначити справжнє значення цього явища (принаймні 
запропонувати авторське його розуміння).

Отже, що ж таке «влада»? Що є змістом цієї категорії? З чого ви-
пливає і на чому ґрунтується влада конкретного суб’єкта? Всі ці пи-
тання цікавлять людство вже не одне тисячоліття. Варто наголосити 
на тому, що предметом нашого дослідження є виключно влада, що 
ґрунтується на законі (нормах права), а не влада, що ґрунтується на 
нормах моралі чи навіть фізичній силі.

Дослідження змісту терміна «влада» починаємо з констатації фак-
ту відсутності єдиного розуміння цієї категорії (особливо в юриспру-
денції). Вирішення цього питання є на сьогоднішній день одним з 
першочергових, на розв’язання якого спрямовуються зусилля бага-
тьох науковців-правознавців, оскільки різне розуміння цього явища 
стримує розвиток юридичної науки у сфері публічного права, що при-
зводить до негативних наслідків у законодавстві України та практиці 
державного будівництва. Намагання вчених-юристів знайти «спіль-
ну мову» підтверджується величезною кількістю статей, монографій, 
дисертацій з окресленого питання.

Главою нашої держави проголошено курс на проведення в Україні 
конституційної реформи. Аналізуючи щорічне Послання Президента 
України до Верховної Ради України «Модернізація України – наш 
стратегічний вибір» [256], можна зробити висновок, що змістом такої 
модернізації України в частині необхідності здійснення конституційної 
реформи є «зміна філософії влади» в усіх її проявах та аспектах: 
реалізація публічної влади на державному та місцевому рівнях, 
децентралізація влади, розподіл повноважень як між гілками влади, 
так і між різними державними органами в межах кожної з гілок влади, 
створення нових та посилення і гарантування реалізації вже існуючих 
механізмів участі громадян у реалізації публічної влади, забезпечення 
принципу народовладдя, в тому числі заохочення прямого народо-
владдя, запровадження механізмів відкликання представників влади 
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у разі їх неспроможності здійснювати свої повноваження тощо. На 
думку О. Святоцького, «саме кризові явища у владі, хаос і безлад у ній 
зумовлюють намагання вдосконалити чинну Конституцію України 
шляхом внесення до неї нових змін та доповнень або навіть прийняття 
нової Конституції. Безперечно, ключове і визначальне запитання у 
цьому процесі – як ефективно облаштувати владу в Україні?» [48, с. 15].

Таким чином, термін «влада» є наріжним каменем всієї конституцій-
ної реформи. Від правильного розуміння цієї категорії, зокрема її юри-
дичного наповнення, залежить чіткість формулювань багатьох положень 
Основного Закону держави та зміст всієї концепції суспільно-політичної 
моделі України, яка повинна бути вироблена в процесі цієї реформи.

Разом з тим можна навести безліч висловлювань провідних уче-
них-правознавців на зразок того, що «категорія “влада” є такою, що 
найчастіше цікавить дослідників і практиків, проте ця обставина не 
зробила її більш зрозумілою і розкритою» [48, с. 46], «питання про 
владу залишається одним із найактуальніших і затребуваних як у су-
спільній науці, так і практиці» [48, с. 17] тощо.

У відомій юридичній енциклопедії термін «влада» розглядається 
як «багатогранне суспільно-політичне і правове поняття», під яким 
розуміються:

1) відносини між людьми, коли одні командують, а інші підкоря-
ються;

2) здатність досягати поставленої мети;
3) спроможність соціально-політичної системи забезпечувати ви-

конання прийнятих нею рішень;
4) спосіб самоорганізації людської спільноти, заснованої на розпо-

ділі функцій управління і виконання;
5) можливість і здатність проводити свою волю.
Влада завжди передбачає взаємодію її агентів, що ґрунтується на 

підлеглості одного іншому. Якщо така підлеглість відсутня, тоді немає 
і влади [431, т. 1, с. 489].
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Однак кожне із запропонованих визначень цієї категорії, у тому 
числі одне з найпоширеніших та усталених визначень («можливість 
і здатність проводити свою волю»), не є ідеальним, оскільки, напри-
клад, не завжди «можливість» забезпечує «здатність» проводити свою 
волю і не завжди суб’єкт проводить саме «свою» волю. А категорія 
«воля» також не є однозначним терміном з точки зору юридичної 
науки. Якщо термін «воля» замінити його визначенням (наприклад, 
«здатність робити вибір і вчиняти дію» або «керувати своїми діями»), 
то згадане вище визначення категорії «влади» взагалі стає абсурдним.

Отже, на нашу думку, наведені вище визначення категорії «влада» мо-
жуть бути прийнятними (у різних варіаціях) для таких наук, як філосо-
фія, соціологія, психологія, політологія тощо, але не для юриспруденції.

Очевидно, така ситуація в юридичній науці, зокрема науці кон-
ституційного права, пов’язана не стільки з багатозначністю самого 
терміна «влада», скільки з тим, що, розглядаючи та аналізуючи зазна-
чену категорію, дослідники-правознавці мимоволі, ґрунтуючись на 
дослідженнях фахівців інших гуманітарних наук, зокрема соціології, 
філософії чи психології, виходять «за межі» науки юриспруденції та 
починають оперувати неюридичною термінологією. Мабуть, саме 
це стало причиною формулювання Всеукраїнським форумом вче-
них-правознавців таких загальних висновків до розділу «Про владу»: 
«Проблема влади як соціального явища, як феномену, її природи як 
політико-правового явища, її сутності, іманентних ознак є однією з 
найскладніших та найбільш дискусійних у теорії права та держави. 
Поняття “влада” найглибше розкривається через такі поняття, як 
“воля”, “інтерес”, “залежність”… Влада – це поєднання інтересу і волі, 
в якому воля є засобом вираження інтересу… Влада – це залежність 
між необхідністю реалізації інтересів суб’єкта способами і засобами, 
що є у розпорядженні інших суб’єктів» [48, с. 633]. Л. М. Шипілов та-
кож починає своє дослідження категорії «влада» з праці «відомого со-
ціолога» Макса Вебера, у зв’язку з чим запропонована ним «дефініція 
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влади отримує наступну форму: як здатність і можливість владних 
суб’єктів всередині соціальної системи здійснювати суспільно корис-
ний ефективний вплив на інших суб’єктів на основі спільних інтере-
сів» [423, с. 77].

Логічно, що для юристів (як науковців, так і практиків), які аналі-
зують наведені вище та аналогічні визначення, «влада» здається та-
ким собі «аморфним» явищем, вивчення та аналіз якого за допомо-
гою юридичної методології видається недосяжним.

В той же час, категорія «влада» пронизує все законодавство не 
лише України, а й будь-якої іншої країни, починаючи з Основного 
Закону держави і закінчуючи підзаконними нормативно-правовими 
актами. Мабуть, у кожному з них фігурує, як мінімум, термін «орган 
державної влади». Явище влади є системоутворючим для усіх галузей 
публічного права. Крім того, дуже часто за точним, вірним і юридично 
грамотним розумінням цієї категорії стоять долі конкретних людей. 
Так, наприклад, у багатьох статтях Кримінального кодексу України 
відносини у сфері здійснення публічної влади є об’єктом злочинно-
го посягання. Категорія «влада» вживається в таких словосполучен-
нях як: «представник влади», «орган влади», «захоплення державної 
влади», «використання влади», «присвоєння владних повноважень», 
«зловживання владою», «перевищення влади», «дисциплінарна влада», 
«військова влада», «повалення державної влади» тощо. Жодна з наве-
дених вище «юридичних» дефініцій категорії «влада» не забезпечить 
чіткої відповіді на питання: «зловживання» чим? «захоплення», «ви-
користання», «присвоєння», «перевищення», «повалення» чого?

Однак хто ж, як не науковці-правознавці, повинні дати чітке і юри-
дично грамотне визначення таких юридичних категорій, як: «держав-
на влада», «законодавча, виконавча, судова влада», «публічна влада», 
«влада народу», «муніципальна влада» тощо, і, нарешті, чітко визна-
чити юридичний зміст категорії «узурпація влади» (частина 4 стат-
ті 5 Конституції України)? «Адже лише наука, що глибоко обізнана з 
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теорією та ґрунтується на практиці, спроможна осмислити і окрес-
лити шляхи, бути дороговказом подальшого суспільно-політичного 
розвитку країни» [48, с. 15], в тому числі забезпечити наукове обґрун-
тування шляхів розв’язання всіх сьогоднішніх проблем і кризових 
явищ у побудові системи та механізму управління державою.

Крім того, юридично правильне розуміння терміна «влада» та 
похідних від нього категорій має безпосередній вплив як на законо-
творчу, законодавчу та правозастосовну практику, так і на діяльність 
судової гілки влади. Зокрема, відомою проблемою, яка безпосередньо 
пов’язана з юридичною природою та змістом категорії «влада», є пи-
тання юрисдикції адміністративних судів в аспекті розуміння органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб як суб’єктів владних повноважень, які здійснюють владні управ-
лінські функції. Вже не один рік точаться дискусії щодо підвідомчості 
адміністративним судам різних категорій справ, що підтверджується, 
зокрема, рішеннями Конституційного Суду України (наприклад, від 
1 квітня 2010 р. № 10-рп/2010 та від 9 вересня 2010 р. № 19-рп/2010).

Отже, на наше глибоке переконання, юридична наука взагалі і нау-
ковці різних галузей права зокрема повинні, попри існування надзви-
чайної кількості варіацій та визначень категорії «влада» [398], доклас-
ти максимум зусиль для вироблення чіткого визначення змісту цієї 
категорії з позицій саме правової науки.

Другою очевидною причиною «багатозначності» категорії «влада» 
є те, що дуже часто цей термін вживається (як пересічними громадя-
нами, так і в офіційних документах) у значенні суб’єкта відповідних 
відносин, що є недопустимим і має бути викоренене хоча б з науково-
го обігу, законодавства та практики державного будівництва. Так, на-
приклад, «на думку Конституційного Суду України, прийняття нової 
Конституції України (нової редакції) може бути здійснене установ-
чою владою у спосіб і формах, встановлених Конституцією та закона-
ми України» (абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини рішення 
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Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 
[328]). Цілком очевидно, що термін «установча влада» вживається 
тут у значенні суб’єкта – Українського народу, який може здійснити 
відповідну дію – прийняти нову Конституцію України. Можна наве-
сти безліч таких прикладів – як на рівні правової науки, так і на рівні 
юридичних документів відповідних органів державної влади.

Таким чином, врахувавши окреслені проблеми у підходах до ро-
зуміння терміна «влада», спробуємо дати дефініцію цієї категорії. За 
правилами логіки для того, щоб сформулювати дефініцію якого-не-
будь терміна, потрібно передусім віднайти для цього терміна більш 
широке родове поняття, а потім за допомогою специфічних ознак 
того явища, дефініцію якого ми хочемо сформулювати, виділити його 
з середовища подібних (однорідних) йому явищ.

Керуючись зазначеними правилами формулювання дефініцій, 
спробуємо визначити суть та основні ознаки юридичної категорії 
«влада» як однієї із змістових частин категорії «народовладдя». Отже, 
на нашу думку:

1)  родовим поняттям категорії «влада» виступає термін «право» 
(у значенні «суб’єктивне право», як юридично визначена (забезпече-
на і гарантована) можливість суб’єкта);

2) основним змістом цього права (чи, точніше, наслідком його ре-
алізації) є прийняття обов’язкового до виконання іншими суб’єкта-
ми рішення (у будь-якій формі: прийняття нормативно-правого чи 
індивідуального акта, видання наказів, доручень тощо);

3) це право закріплюється за чітко визначеним (уповноваженим) 
суб’єктом і повинно бути обов’язково передбачене та визначене кон-
ституцією чи законом (тобто ми переконані в тому, що у демократич-
ній правовій державі будь-які «владні відносини» в суспільстві мо-
жуть виникати лише на підставі закону);

4) це право реалізується у рамках управління публічними справа-
ми, а право одних суб’єктів приймати обов’язкові до виконання рі-
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шення і, відповідно, обов’язок інших їх виконувати ґрунтується ви-
ключно на Конституції чи законі (а не, наприклад, підзаконних нор-
мативно-правових актах, договорі, статуті тощо).

Звичайно, що всі зазначені нами ознаки категорії «влада» не є «іс-
тиною в останній інстанції», проте на їх підставі спробуємо сформу-
лювати власну дефініцію категорії «влада». Отже, влада – це перед-
бачене конституцією чи законом право уповноваженого суб’єкта 
приймати обов’язкові до виконання рішення у сфері управління 
публічними справами.

Можна, звичайно, зауважити, що це визначення нібито стосується 
категорії «публічна влада», але, на нашу думку, у сфері управління пу-
блічними справами будь-яка влада є публічною, оскільки здійснюєть-
ся з метою реалізації (задоволення) публічних (суспільних) інтересів. 
Тому в рамках публічного права ці категорії є тотожними.

Можна також звернути увагу на те, що, наприклад, у Конституції 
України за органами державної влади та органами місцевого само-
врядування закріплюються «повноваження», а не «права». Повно-
важення ж – це «сукупність прав і обов’язків державних органів і 
громадських організацій, а також посадових осіб та інших осіб, за-
кріплених за ними у встановленому законодавством порядку для 
здійснення покладених на них функцій» [431, т. 4, с. 590]. Звичайно, 
законодавство може містити обов’язок відповідного суб’єкта при-
йняти відповідне рішення. Окрім того, у законодавстві можуть (чи 
повинні) також визначатися «межі», «спосіб» (частина 2 статті 6 та 
частина 2 статті 19 Конституції України), строк та інші вимоги щодо 
реалізації відповідних повноважень. Але, на нашу думку, суть (і, 
фактично, цінність) влади уповноважених суб’єктів полягає якраз 
у тому, що:

по-перше, з процесуальної сторони будь-яке прийняте на вико-
нання наданого повноваження (права чи обов’язку) рішення є обов’яз-
ковим до виконання на відповідній території чи для визначеного кола 
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суб’єктів (тобто це – як властивість цього рішення, яка закріплена на 
рівні закону);

по-друге, із змістової сторони суб’єкт має право на свій розсуд ви-
значати зміст своїх рішень (тобто, незалежно від того, в якій формі 
за суб’єктом закріплено відповідне повноваження – як право чи як 
обов’язок, – визначення остаточного змісту цього рішення є компе-
тенцією цього суб’єкта). 

Таким чином, влада будь-якого суб’єкта має дві сторони – проце-
суальну та матеріальну (змістову). Процесуальна сторона полягає у 
передбаченому конституцією чи законом праві суб’єкта приймати рі-
шення, яке (за умови дотримання процедури, способу та форми його 
прийняття) стає обов’язковим до виконання. А матеріальна (змісто-
ва) сторона влади суб’єкта полягає у його праві визначати зміст свого 
рішення (звичайно, у передбачених законом «межах»). Чим «ширші» 
закріплені в законі «межі» повноваження (якщо вони взагалі вста-
новлені), тим більше «влади» має відповідний суб’єкт. Якщо ж межі 
зводяться до єдиного можливого у відповідній ситуації рішення, то 
право суб’єкта перетворюється фактично на його обов’язок прийня-
ти відповідне рішення за умови настання передбаченого законом 
юридичного факту.

Отже, влада – це, в першу чергу, право приймати обов’язкові для 
виконання іншими суб’єктами рішення, адже коли ми говоримо, що 
хтось має владу, ми маємо на увазі, що цей суб’єкт дає вказівки, при-
ймає рішення, які є обов’язковими до виконання іншими особами. 
Таке «право» може ґрунтуватися на законі, нормах моралі або ж на 
«законі сили». Оскільки предметом цього дослідження є «влада, що 
ґрунтується на законі», то, очевидно, що ми повинні розглядати на-
родовладдя виключно через передбачені Конституцією України (за-
конами) та міжнародними документами суб’єктивні права народу.

Які ж владні права і щодо кого або чого має народ? І взагалі: як 
тлумачити категорію «народ» у складі категорії «народовладдя» – як 
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єдине і неподільне ціле, як певну частину повнолітніх громадян Укра-
їни чи як інтегровану сукупність громадян України, кожен з яких реа-
лізує належні йому права? Визначені законом (в тому числі Основним 
Законом) права належать народу як неподільному цілому чи кожно-
му громадянину, який є частиною народу і в рамках народу здійснює 
належні йому права і свободи?

Для пошуку відповідей на поставлені питання варто детальніше про-
аналізувати конституційну дефініцію «народ» («Український народ»).

Так, будь-який дослідник концепції народовладдя не може омину-
ти своєю увагою категорію «народ» як одну із змістових складових 
категорій «народовладдя» та «народний суверенітет». В той же час 
сам термін «народ» взагалі і в аспекті реалізації конкретних владних 
повноважень зокрема залишається одним із найзагадковіших у науці 
конституційного права.

З одного боку, відповідь на питання «хто такий народ?» дуже про-
ста. У  преамбулі до Конституції України зазначено, що «Верховна 
Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх на-
ціональностей… приймає цю Конституцію – Основний Закон Украї-
ни». Тобто Український народ – це громадяни України всіх національ-
ностей. Проте, за твердженням науковців, категорія «народ» не має 
«однозначного загальновизнаного власного трактування» [423, с. 39].

Так, в українській юридичній енциклопедії під терміном «народ» 
розуміється «населення держави, що утворює єдину спільність неза-
лежно від кількості національних спільнот, які в ній існують» [431, 
т. 4, с. 46]. Водночас у цьому ж джерелі під терміном «населення» ро-
зуміється «безперервно відновлювана у процесі відтворення сукуп-
ність людей на Землі в цілому або в її окремих регіонах, країнах», а «до 
населення конкретної держави належать її громадяни, а також іно-
земці, особи без громадянства (апатриди) та особи з подвійним або 
множинним громадянством (біпатриди), які постійно перебувають 
на території даної держави на законних підставах» [431, т.  4, с.  67]. 
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Таким чином, під терміном «народ» у юридичній енциклопедії розу-
міються не лише громадяни цієї держави, а й інші особи, які постійно 
і на законних підставах перебувають на території цієї держави.

Варто звернути увагу і на наявність інших підходів щодо виділен-
ня «суб’єктів народовладдя». Так, зокрема, П. П. Шляхтун до окремих 
суб’єктів народовладдя відносить:

- народ у цілому;
- частину народу, об’єднану за організаційною або територіальною 

ознакою;
- обраних народом представників;
- сформовані безпосередньо народом або його представниками 

органи [425, с. 277].
Проте така класифікація також не дає відповіді на питання: хто такий 

«народ», і чи всі особи, які визнані громадянами України відповідно до 
статті 3 Закону України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. 
№ 2235-III [102], є суб’єктами народовладдя, чи лише їх частина – гро-
мадяни, які досягли повноліття? Крім того, автор не включає до суб’єк-
тів народовладдя кожного окремого громадянина України, які, мабуть, є 
безпосередніми учасниками у питаннях здійснення народовладдя.

Однак відповідний підхід до визначення складу суб’єктів наро-
довладдя може бути прийнятий за основу подальших наукових до-
сліджень. Безпосереднім же об’єктом нашої уваги в межах цього роз-
ділу є конституційно-правові засади визначення «народу в цілому» 
як суб’єкта народовладдя. З’ясування ж юридичної природи інших 
суб’єктів народовладдя віднесемо до предмета подальших дослі-
джень. Отже, спробуємо дослідити конституційно-правову категорію 
«народ» як основного суб’єкта народовладдя в Україні з метою ви-
роблення концептуальних підходів до суб’єктного складу (суб’єктів 
реалізації) влади Українського народу.

Так, О. Ю. Тодика зазначає, що «категорія “народ” – ключова для 
категорій “народовладдя”, “народний суверенітет”, інших категорій і 
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понять у системі відносин народовладдя… Народ як у міжнародно-
му, так і внутрішньому праві розглядається як суб’єкт, що має право 
на самовизначення» [378, с. 104]. «На основі більшості понять (тіль-
ки в доктрині міжнародного права їх було висунуто понад 100), – за-
значає О. Ю. Тодика, – можна стверджувати, що народ є історично 
сформованою на відповідній території стійкою спільнотою людей, що 
відрізняються від інших спільнот єдиною мовою, відносно стабіль-
ними особливостями культури і психіки, а також загальною самосві-
домістю своєї єдності і фіксованою самоназвою» [378, с. 99]. На нашу 
думку, синонімом такого визначення терміна «народ» може бути ка-
тегорія «нація».

Отже, враховуючи таку неоднозначність категорії «народ» (про що 
неодноразово зазначалося багатьма науковцями, в тому числі дослідни-
ками різних аспектів народовладдя в Україні [423, 378]), видається необ-
хідним дослідити зазначену категорію в контексті конституційно-пра-
вового забезпечення засад реалізації народом належної йому влади.

Запропоноване О. Ю. Тодикою визначення може бути застосоване 
також до конституційної категорії «Український народ», яка зафік-
сована у преамбулі Основного Закону як суб’єкт реалізації права на 
самовизначення, яке реалізується шляхом створення «власної» дер-
жави, тобто держави з «власною» назвою. Український народ, який 
реалізував своє право на створення власної незалежної держави, не 
складався і не міг складатися з громадян ще не створеної держави 
«Україна», адже «незалежність України та створення самостійної 
Української держави – УКРАЇНИ» була проголошена 24 серпня 1991 
р. Верховною Радою Української РСР у складі народних депутатів – 
громадян Союзу РСР, – які представляли на той час усіх інших гро-
мадян Союзу РСР, які проживали на території Української РСР.
І лише пізніше у частині 1 статті 9 Закону України «Про правонаступ-
ництво» від 12 вересня 1991 р. № 1543-XII [110] було зафіксовано, що 
«всі громадяни Союзу РСР, які на момент проголошення незалеж-
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ності України постійно проживали на території України, є громадя-
нами України». Крім того, згідно з частиною 3 цієї статті «порядок
збереження, набуття і втрати громадянства України регламентуєть-
ся Законом про громадянство України», який було прийнято ще пі-
зніше – 18 жовтня 1991 р.

Однак запропоноване О. Ю. Тодикою визначення не може бути за-
стосоване до такої ж конституційної категорії «Український народ», 
яка названа також у преамбулі Конституції України як суб’єкт реалі-
зації свого виключного права на прийняття основного установчого 
акта держави – Основного Закону. У цьому випадку «Український на-
род» – це «громадяни України всіх національностей». Очевидно, що 
«стійка спільнота людей… з єдиною мовою…» (фактично йдеться про 
одну національність) і «громадяни України всіх національностей» – 
це різні категорії. Хоча в Конституції України і в одному, і в іншому 
випадку застосовується однаковий термін – «Український народ».

Проте чи означає це, що Український народ як суб’єкт влади
складається з усіх громадян України? На сьогодні відповідь повинна 
бути, мабуть, негативною, адже згідно із Законом України «Про гро-
мадянство України» від 18 січня 2001 р. № 2235-III [102] громадяна-
ми України є і діти – особи віком до 18 років. Громадянство України 
не втрачають і особи, які визнані судом недієздатними. В той же час, 
згідно з частиною 1 статті 70 Конституції України, право голосу на 
виборах і референдумах (як одне з основних політичних (владних) 
прав кожного громадянина) мають лише «громадяни України, які до-
сягли на день їх проведення вісімнадцяти років», а згідно з частиною 
2 цієї статті «не мають права голосу громадяни, яких визнано судом 
недієздатними».

Таким чином, зокрема, до Українського народу як суб’єкта вла-
ди можна застосувати визначення, яке сформулювала О. Ю. Тодика: 
«Народ становлять громадяни, що проживають на території держави 
і за її межами та володіють повною політичною правосуб’єктністю, 
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насамперед виборчими правами… громадяни, які мають відповідні 
права у сфері політико-правових відносин і є активними суб’єктами 
виборчого, референдумного та інших процесів у відносинах наро-
довладдя» [378, с. 104]. Але, як було зазначено вище, не в усіх випадках 
«народ» можна визначити через формулювання «громадяни конкрет-
ної держави». Наприклад, народ як суб’єкт права на самовизначення, 
очевидно, не складається з громадян держави, яка тільки-но створю-
ється у процесі реалізації народом відповідного права. Цікавим є і той 
факт, що в жодному міжнародному документі немає конкретизації і 
визначення категорії «народ» як суб’єкта права на самовизначення.

Отже, загальна кількість громадян України і кількість громадян, 
які мають право голосу (виборців), не збігаються. Це означає, що 
«Український народ» як сукупність всіх громадян України і «Укра-
їнський народ» як владний суб’єкт (суб’єкт народовладдя), знову ж 
таки, різні за обсягом (кількістю громадян).

Виходячи з наведеного, конституційно-правова категорія «Укра-
їнський народ» вживається в Основному Законі України фактично в 
трьох різних значеннях:

1) як суб’єкт права на самовизначення;
2) як загальна кількість громадян України;
3) як загальна кількість виборців України.
Така ситуація тягне за собою постановку цілком логічних питань. 

Який «народ» є «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Укра-
їні»? Який «народ» є власником перерахованих у ст. 13 Конституції 
України об’єктів? Збереження генофонду якого «Українського наро-
ду» є обов’язком держави (стаття  16 Основного Закону)? Справою 
якого «всього Українського народу» є захист суверенітету і територі-
альної цілісності України, забезпечення її економічної та інформацій-
ної безпеки (частина 1 статті 17 Конституції)?

В цьому аспекті цікавим для наукового дослідження є також пи-
тання щодо включення до категорії «народ» (як суб’єкт влади) грома-
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дян України, які не досягли 18 років або ж визнані судом недієздат-
ними. Адже цілком зрозуміло, що мати владу («конституційно-по-
літична правоздатність») і мати здатність її реалізувати («кон-
ституційно-політична дієздатність») – це різні речі. За загальним 
правилом правоздатність виникає з моменту народження фізичної 
особи і припиняється у момент її смерті. Вік, психічний і фізичний 
стан громадянина не впливають на його правоздатність. Правоздат-
ність є рівною для всіх громадян незалежно від статі, національності, 
походження, майнового стану, місця проживання, віросповідання, 
належності до політичних партій чи громадських організацій тощо.

В даному випадку постає дуже цікаве питання, яке, до речі, є сьо-
годні предметом серйозних дискусій у деяких країнах Європи (зокре-
ма, Німеччині, Угорщині, Латвії тощо) і вже не вперше ставиться на 
порядок денний політико-наукових дебатів. Чи може бути дитина (як 
громадянин держави, якому не виповнилося 18 років) взагалі (по-
тенційно) суб’єктом (носієм, «власником») права голосу, яке до до-
сягнення нею повноліття (повної дієздатності) реалізують її батьки 
(чи особи, які їх замінюють)? Прихильники як одного, так і проти-
лежного поглядів висувають вагомі аргументи. Однак прихильники 
«позитивного» підходу говорять більше про «концептуальні» позиції, 
а прихильники «негативного» підходу акцентують свою увагу на тех-
нічних проблемах реалізації цього права.

Можливість надання всім громадянам (незалежно від віку) права 
голосу є серйозним сучасним викликом для багатьох наук (і не лише 
юридичних), адже, як стверджують і відповідним чином аргументу-
ють прихильники «позитивного» підходу, це може бути серйозним 
стимулом до покращення як демографічної ситуації в країні, так і 
якісного рівня життя сімей з дітьми. Що більше: у Російській Феде-
рації одна з міжнародних громадських організацій напрацювала цілу 
Концепцію виборчого права дітей [169]. Окрім того, нещодавно Пар-
ламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни-члени 
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розглянути можливість зниження віку, з якого дозволено участь у го-
лосуванні на виборах, до 16 років.

Однак при дослідженні та вирішенні цього питання варто відо-
кремлювати політику від права і, зокрема, конституційного права. Те, 
що дитина є суб’єктом конституційних прав і свобод (і як «людина», і 
як «громадянин»), не викликає жодного сумніву. Більшість конститу-
ційних прав і свобод належать, зокрема, й дитині. В той же час «осо-
бливістю» чомусь саме політичних прав є те, що вони можуть вини-
кати лише з 18 років.

Досліджуючи це питання в межах науки конституційного права, 
можна відзначити наявність колізії між наведеною вище статтею 70 
та статтею 21 і частиною 1 статті 24 Конституції України, в яких за-
значено, що «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах» та 
що «громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рів-
ними перед законом». Очевидно, можна було б також вести мову про 
необхідність розмежування термінів «право голосу» (правоздатність) 
і «право голосувати» (дієздатність). Проте є і багато інших (як кон-
цептуальних, так і суто технічних) моментів, на які необхідно давати 
відповідь майбутнім дослідникам цього досить гострого і актуально-
го, на нашу думку, питання.

Дослідження конституційно-правових засад визначення категорії 
«народовладдя» не може бути повним, якщо не зупинитися на ос-
новних питаннях реалізації народом своєї влади.

Отже, яким чином народ здійснює належну йому владу? Відпо-
відно до частини 2 статті 5 Конституції України народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування. Конституційний Суд України, розглядаючи зазначе-
ну норму Конституції України, у своєму рішенні від 5 жовтня 2005 р. 
(справа про здійснення влади народом), на жаль, не дав чіткої відпо-
віді на поставлене питання. Проте в абзаці 5 пункту 4.2 мотивуваль-
ної частини цього рішення зазначено, що «на думку Конституційного 
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Суду України, реалізація громадянами України конституційних прав 
і свобод, передусім права голосу на виборах і референдумі, є складо-
вою процесу здійснення влади народом безпосередньо». Це означає, 
що «народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум 
та інші форми безпосередньої демократії» (стаття 69 Конституції) 
шляхом реалізації дієздатними і повнолітніми громадянами свого 
права голосу (стаття 70 Конституції). Отже, «народне волевиявлен-
ня» є загальним сукупним результатом (наслідком) реалізації кожним 
громадянином свого власного волевиявлення, а кожний громадянин 
є первинною «автономною одиницею» Українського народу, яка є 
безпосереднім носієм і джерелом влади в державі.

На жаль, зазначена вище «думка» Конституційного Суду України 
не була відображена у резолютивній частині цього принципово важ-
ливого для розуміння категорії «народовладдя» рішення єдиного ор-
гану конституційної юрисдикції в Україні.

Крім того, у кожного громадянина України є великий перелік кон-
ституційних прав і свобод, які не є вичерпними, а також безліч прав, 
передбачених законами України. Таким чином, постає інше питання: 
чи будь-яке конституційне право громадянина реалізується як про-
яв безпосереднього народовладдя? І які права народ здійснює безпо-
середньо, а які – через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування? Крім того, варто пам’ятати, що уповноважений на 
здійснення відповідних прав суб’єкт (представник) не може мати 
більшого обсягу прав, ніж сам довіритель.

У згаданому вище рішенні Конституційного Суду зазначено, що 
йдеться, передусім, про «право голосу на виборах і референдумі». Та-
ким чином, на п’єдестал конституційних прав і свобод, що станов-
лять систему безпосереднього народовладдя, єдиний орган консти-
туційної юрисдикції в Україні поставив «право голосу на виборах і 
референдумі». О. Ю. Тодика у висновках до своєї монографії також 
зазначає, що, «йдучи на виборчу дільницю, громадянин реалізує 
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одне з найважливіших політичних прав – право обирати і разом з 
цим бере участь у формуванні представницьких органів влади різ-
ного рівня» [378, с. 474].

В той же час іншу позицію займає Р. В. Єнгибарян, який вважає, 
що сáме право брати участь в управлінні державними справами – «це 
найбільш загальне політичне право, яке безпосередньо та рельєфно 
виражає народний суверенітет і демократизм влади. При широкому 
розумінні воно включає і виборчі права громадян, і право на участь 
у референдумах, і право на рівний доступ до державної служби і на 
зайняття державних посад, і право участі в місцевому самоврядуван-
ні, і право на участь у здійсненні правосуддя, і право на отримання 
об’єктивної інформації, і право на подачу петицій тощо» [91, с. 212]. 
Крім того, автор проводить безпосередній зв’язок між явищем наро-
довладдя і правом громадян брати участь в управлінні державними 
справами. Главу 9 «Форми здійснення безпосередньої демократії» ав-
тор починає такими словами: «Питання, пов’язані з правом громадян 
держави на участь в управлінні справами даної держави, розглядали-
ся ще античними філософами. Труди Демокріта, Платона, Аристотеля 
так чи інакше пов’язані з цією темою. Однак лише у XVIII ст. фран-
цузькі філософи-просвітники розробили тему участі народу в управ-
лінні державою настільки детально, що їх обґрунтування і висновки 
і донині використовуються при необхідності аргументувати позитив-
ність розвитку народовладдя в сучасних державах» [91, с. 313].

В.  Ф.  Погорілко та В.  Л.  Федоренко також вважають, що «най-
більш узагальненим і системоутворюючим щодо інших політичних 
прав і свобод є право громадян України брати участь в управлінні 
державними справами, у всеукраїнському та місцевих референду-
мах, вільно обирати та бути обраними до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування (ст. 38 Конституції України). 
По суті, це право закріплює гарантовану можливість для громадян 
України брати участь у здійсненні безпосереднього народовладдя, 



34 Ю.Р. Мірошниченко

державної влади та місцевого самоврядування» [164, с. 119]. Автори 
дають і визначення політичних прав і свобод громадян України: «це 
конституційно визначена міра можливої політичної поведінки осо-
би, насамперед участі у безпосередньому народовладді, здійсненні 
державної влади і місцевого самоврядування, в яких особа виступає 
насамперед як громадянин України, учасник суспільно-політичних 
відносин» [164, с. 119].

Цікавим є і той факт, що «в настільки загальній формі, тобто як 
право на участь в управлінні справами суспільства і держави, кон-
ституції демократичних держав вказують на це право не настільки 
часто» [91, с. 212]. Водночас у статті 38 Конституції України чітко за-
значено, що громадяни мають право брати участь в управлінні дер-
жавними справами.

Незважаючи на те, що саме участь в управлінні державними спра-
вами була сутнісною характеристикою демократії стародавніх Афін і 
«вже давно визнана відповідно до міжнародного права в галузі прав 
людини… вона тільки нещодавно стала повсюдно сприйматися як 
фундаментальне право, і лише в останні роки як важливий елемент 
цього права стали розглядатися питання доступу до засобів масової 
інформації» [91, с. 211].

Таким чином, сáме політичні права громадян наповнюють складову 
«влада» в категорії «народовладдя» конкретним юридичним змістом. Що 
більше, сáме таке загальне політичне право кожного громадянина Украї-
ни, як право брати участь в управлінні державними справами, є, на нашу 
думку, сутнісною характеристикою категорії «народовладдя». Якщо до 
цього ще згадати, що термін «політика» походить від грецького πολιτική 
і буквально перекладається як «державні і суспільні справи», то питан-
ня – чому саме політичні права – зникає саме собою. Це всі ті права гро-
мадян, що забезпечують їх участь у вирішенні державних справ.

Продовжуючи зазначену думку, варто акцентувати увагу на 
тому, що відповідне право громадян не може бути обмежене лише 
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«державними» справами, а має поширюватися на всі інші «суспіль-
ні» справи.

З зазначеного вище можна також зробити висновок, що безпосе-
реднім суб’єктом народовладдя є кожен громадянин України, який 
має політичну правосуб’єктність. Народ – це узагальнене поняття, 
що означає сукупність громадян. З метою уточнення цієї тези пропо-
нуємо розглянути питання так званих форм реалізації народовладдя.

Отже, в усіх вищезазначених джерелах явище народовладдя роз-
кривається через положення частини 2 статті 5 Конституції України, 
згідно з яким народ здійснює владу безпосередньо і через органи дер-
жавної влади та органи місцевого самоврядування. З іншого боку, зга-
дана нами стаття 38 Основного Закону України містить основне кон-
ституційне політичне право громадян, яке, на думку В. Ф. Погорілка 
та В. Л. Федоренка, закріплює гарантовану можливість для громадян 
України брати участь у здійсненні безпосереднього народовладдя.

Повна редакція статті 38 Основного Закону України звучить так:
«Громадяни мають право брати участь в управлінні державними 

справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно оби-
рати і бути обраними до органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної 
служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування» [161].

Пропонуємо порівняти зміст цього конституційного права гро-
мадян України із змістом відповідного права, закріпленого у ратифі-
кованих Україною міжнародних документах. Так, зокрема, згідно зі 
статтею 21 Загальної декларації прав людини [98], що була прийнята і 
проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.:

1) кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною 
безпосередньо або через посередництво вільно обраних представників;

2) кожна людина має право рівного доступу до державної служби 
в своїй країні;
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3) воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повин-
на виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які по-
винні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шля-
хом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що 
забезпечують свободу голосування.

Відповідно до статті 25 Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права [225], прийнятого 16 грудня 1966 р. Генеральною 
Асамблеєю ООН і ратифікованого Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР від 19 жовтня 1973 р., кожний громадянин повинен 
мати без будь-якої дискримінації і без необґрунтованих обмежень пра-
во і можливість:

а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і 
за посередництвом вільно обраних представників;

б) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, 
які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при та-
ємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців;

в) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до дер-
жавної служби.

Можна помітити, що відповідні документи не містять термінів 
«народ» і «влада», а замість них – «кожна людина» («кожний громадя-
нин»), а також «право» («право і можливість») «брати участь в управ-
лінні своєю країною» або «брати участь у веденні державних справ». 
Конкретні суб’єкти з конкретними правами. Ніяких термінів, які по-
требували б свого тлумачення. Що більше, саме це конкретне право 
конкретної (і кожної) особи (громадянина держави) має дві конкрет-
ні форми його реалізації – «як безпосередньо, так і за посередниц-
твом вільно обраних представників».

Таким чином, порівняно з відповідними міжнародними докумен-
тами текстуальне оформлення у частині 1 статті 38 Основного Закону 
права наших громадян «брати участь в управлінні державними спра-
вами» виглядає неповним (недописаним). В той же час передбачене 
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частиною 2 статті 5 Конституції України право народу здійснювати 
владу «через органи державної влади та органи місцевого самовряду-
вання» також не є тотожним формулюванню «через посередництво 
вільно обраних представників».

Отже, на нашу думку, народовладдя (народоправство) – це така 
форма організації суспільного життя, за якої кожен громадянин 
має право і можливість брати участь в управлінні усіма публічними 
(суспільними) справами як безпосередньо, так і через вільно обра-
ного представника. Змістом народовладдя є сукупність політичних
прав громадян і механізмів їх реалізації у відносинах з органами дер-
жавної влади та органами місцевого самоврядування щодо участі в 
управлінні власною країною (державними та суспільними справами).

Варто звернути увагу на ще одне принципове питання здійснення 
народом належної йому влади. Як у зазначеному вище Рішенні Консти-
туційного Суду України, так і у статті 69 Основного Закону йдеться про 
здійснення народом своєї влади лише в одній з форм – безпосередній.
Разом з тим, згідно з частиною 2 статті 5 Конституції України, народ 
здійснює свою владу безпосередньо і «опосередковано» – «через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування». Згідно з абза-
цом 3 підпункту 4.1 пункту 4 Рішення Конституційного Суду України 
№ 6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 р. [338] зазначені органи «здійснюють 
владу в Україні, що походить від народу». У даному випадку складаєть-
ся враження, що хтось інший, а не громадяни України, здійснює владу 
в Україні. Тобто влада лише «походить від народу», а здійснюється вона 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Очевидно, застосоване Конституційним Судом України формулю-
вання є відображенням досить поширеного наукового підходу, який, 
зокрема, озвучив і Л. М. Шипілов: «народ фактично не може в сучас-
них умовах у всіх випадках безпосередньо здійснювати належну йому 
владу, і через цю причину публічну владну функцію виконує держава, 
її органи, яким народ делегував свої суверенні права… Якщо народ 
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в силу об’єктивних причин неспроможний повністю реалізувати на-
лежну йому владу, то цю функцію здійснює держава в особі держав-
ного апарату, який відносно народу виступає його представницьким 
органом» [423, с. 22].

На нашу думку, такий підхід є некоректним і не відповідає тій же 
частині 2 статті 5 Конституції України – саме народ «здійснює вла-
ду… через органи державної влади та органи місцевого самовряду-
вання». Між двома зазначеними варіантами «юридичного формулю-
вання» здійснення влади народу в опосередкованій формі – досить 
істотна різниця. Стрижнем принципів народного суверенітету і на-
родовладдя є те, що вся влада в Україні належить народові та всю 
владу (як в безпосередній, так і опосередкованій формах) здійсню-
ють громадяни України, які в сукупності становлять Український 
народ. Ніхто інший, крім Українського народу, не може і не повинен 
приймати владні рішення у конкретних питаннях державного будів-
ництва. І тут, на нашу думку, ні в якому випадку не можна протистав-
ляти одну одній дві форми реалізації одним і тим же народом своєї 
єдиної (верховної, первинної, повної) влади (нібито одна з форм має 
якусь перевагу над іншою). Опосередкована форма здійснення наро-
дом своєї влади також здійснюється шляхом реалізації громадяна-
ми України свого «права голосу» (як права вибору, права прийма-
ти власне владне рішення). Слід зазначити, що і в безпосередній, і в 
опосередкованій формі конституційне «право голосу» реалізується в 
межах одного й того ж іншого конституційного права – права брати 
участь в управлінні державними справами (власною державою) або в 
управлінні місцевими справами. Різниця полягає лише в тому, що в 
одному випадку це «право голосу» реалізується на професійній осно-
ві (державна служба) в межах покладеного на громадянина обов’яз-
ку виконувати ту чи іншу функцію держави, а в іншому випадку це 
право реалізується в рамках відносин «громадянин – держава» як на-
дане громадянину право (чи можливість) безпосередньо вирішувати 
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деякі важливі питання державного будівництва. Отже, Український 
народ здійснює свої владні права (повноваження) через реалізацію 
кожним громадянином України належної йому влади, в тому числі (а, 
можливо, лише) шляхом реалізації свого «права голосу» (в широкому 
його розумінні, як права на прийняття особистого владного рішен-
ня, вибору тієї чи іншої поведінки). Останні теоретичні міркування 
потребують свого наукового осмислення та обґрунтування і будуть 
предметом подальших наукових досліджень.



1.2. Конституційний принцип народовладдя 
як гарантія громадянського суспільства

Під принципами у вітчизняній науковій літературі розуміються, 
як відомо, основоположні, відправні положення як теоретичної, так 
і практичної дії, які мають водночас і об’єктивну, і суб’єктивну при-
роду. Зазначене дозволяє принципам, з одного боку, скеровувати ді-
яльність суб’єкта соціальної дії, відповідно до природних засад буття 
людини, а з іншого – забезпечувати зв’язок результатів теоретичної 
чи практичної дії з практикою, реальним процесом життєдіяльності 
людини, великих груп людей, окремого суспільства чи світового спів-
товариства в цілому. Відповідно особливістю змістового наповнення 
принципів є їхня об’єктивно-суб’єктивна природа, яка постає як єди-
на, нерозривна сутність в частині забезпечення діяльності певного 
суб’єкта соціальної дії – держави, суспільства, політичної партії чи 
окремої людини [267, с. 51–57].

Загальновідомо, що ідея народовладдя, будучи уособленням одні-
єї з найсправедливіших форм організації державної влади, глибоко 
укорінена в тисячолітній історії людства. Адже у більшості держав, 
відомих світовій історії, інститути народоправства не тільки набули 
поширення, а й отримали офіційний статус.

Зазначена ідея послугувала потужним каталізатором зародження 
і становлення теорії громадянського суспільства, зважаючи переду-
сім на близькість категорій «народ» і «громадянське суспільство», їх 
органічний взаємозв’язок. У працях видатних мислителів Г. Гроція, 
Дж. Локка, Б. Спінози, Г. В. Ф. Гегеля, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, Ш. Монте-
ск’є, К. Маркса та ін. знайшли розвиток основні положення про гро-
мадянське суспільство як таке, що функціонує на засадах демократії 
і права. Сучасні науковці цілком слушно відзначають, що державу 
як публічно-владну інституцію можна розглядати як керівну систе-
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му щодо громадянського суспільства, яке є їй підпорядковане. Разом 
із тим громадянське суспільство постає саморегульованою соціаль-
ною системою, котра детермінує державу [316, с. 628], будучи єдністю 
приватної та суспільної сфер, де «індивіди розмовляють, збирають-
ся, об’єднуються і разом розмірковують про питання, що станов-
лять спільний інтерес, і діють узгоджено, аби впливати на політич-
не суспільство і побіжно – на процес прийняття політичних рішень» 
[180, с. 36]. Фактично таке ж розуміння громадянського суспільства 
обстоює і відомий британський політичний соціолог Е. Геллнер, вбача-
ючи його сутність у сукупності «неурядових інститутів, досить силь-
них для того, аби бути противагою державі і, не посягаючи на її роль 
гаранта миру й арбітра основних інтересів, бути, попри це, спромож-
ним не допускати атомізації нею суспільства і домінування над ним».

При цьому варто наголосити, що вплив громадянського суспіль-
ства на процеси функціонування держави, визначення перспектив-
них напрямів її розвитку, формування органів державної влади тощо 
здійснюється на засадах народовладдя – відповідно до специфіки по-
літичної системи держави.

У контексті демократичного політико-правового дискурсу важли-
во наголосити, що в науковій літературі викладені різні аналітичні 
моделі переходу від недемократичних режимів до демократичних. 
Наявність значної кількості цих моделей пояснюється не стільки ме-
тодологічними розбіжностями, скільки багатоваріантністю процесів 
демократизації: умови та шляхи переходу від недемократичних форм 
правління в країнах Південної Європи або Латинської Америки, Азії, 
Африки і колишнього СРСР є різноманітними, що не дозволяє звести 
їх до єдиної схеми.

Слід, передусім, наголосити на важливості розрізняти розуміння 
сутності громадянського суспільства як певної якості цілісної наці-
ональної макроспільноти, що включає державу, або як специфічної 
частини, елементу такої спільноти, яка у певному сенсі протистоїть 
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державі, обумовлює вихідні засади її становлення, функціонування 
та розвитку. 

Згідно з першим розумінням, громадянське суспільство є синоні-
мом відкритого демократичного суспільства і в цьому сенсі проти-
стоїть уявленню про закрите, авторитарне, тоталітарне суспільство. У 
другому розумінні йдеться радше не про тип суспільства, а про наяв-
ну сукупність його елементів, що забезпечують відкритість, демокра-
тичність і громадянськість його існування. Саме в цьому останньому 
сенсі ми розуміємо громадянське суспільство як певну сутність, що 
визначає його вихідні змістові характеристики й особливості функ-
ціонування. Хоча мають місце й інші наукові підходи, пов’язані з об-
ґрунтуванням відмінностей між соціально-політичними й екзистен-
ціальними (духовними, енергійними) підвалинами буття громадян-
ського суспільства. У першому випадку маються на увазі специфічні 
суспільні інститути, а в разі їх відсутності чи незрілості – соціальні 
структури (організації, мережі), на основі яких такі інститути можуть 
сформуватися. Цей підхід є загальноприйнятим, і немає причин його 
заперечувати. У другому випадку під громадянським суспільством 
розуміють сукупність соціальних суб’єктів, які володіють внутріш-
ньою свободою, відповідальністю і високим громадянським духом.

Нові конституційні пріоритети українського суспільства змушу-
ють дослідників не тільки переосмислити свої попередні уявлення 
про місце і роль держави у повсякденному житті, а й запропонува-
ти концептуальне бачення сутності громадянського суспільства, 
обґрунтувати визначальну роль інститутів народовладдя у політи-
ко-правовому механізмі вдосконалення демократичної республікан-
ської державності. Адже чимало сьогоднішніх зверхньо-зневажливих 
розмов про нерозвиненість структур громадянського суспільства в 
Україні – це не тільки відлуння недавнього радянського минулого, а 
й свідчення упертого небажання вітчизняної бюрократії опановувати 
нові технології управління державними і суспільними справами.
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Неготовність державних структур делегувати громадянському 
суспільству певну частину своїх функцій і повноважень має ще й суто 
фінансове пояснення. Адже зовсім не випадково у нас не тільки на 
рівні повсякденної свідомості, а й у законодавстві закріплено понят-
тя державного бюджету. Ми досі не навчилися говорити про бюджет 
усієї країни, усього українського суспільства.

Із нашої історії випливає й офіційна негативістська концепція гро-
мадянського суспільства як сукупності некомерційних громадських 
структур, відокремлених від держави, від вироблення політичних 
рішень і нібито таких, що не дозріли до цього. Ця концепція є від-
голосом суто класового розуміння суспільства. Хоча ще Конституція 
СРСР 1977 р. запровадила в обіг поняття політичної системи суспіль-
ства, відмовившись від класової концепції держави. За роки горба-
човської перебудови та наступної радикальної ломки радянської ор-
ганізації влади Українська держава об’єктивно втратила монопольне 
становище єдиного інструмента політики і влади. Із запроваджен-
ням багатопартійності, народовладдя попередня українська держава 
об’єктивно переплелася зі значно складнішою системою соціальних, 
політичних інститутів, фактично з’єднавшись із структурами грома-
дянського суспільства, потенціал розвитку якого в цілому зростає. 
Саме це уможливлює, з одного боку, формування підвалин процесу 
демократичних змін українського суспільства за неодмінної участі 
держави, а з іншого – обумовлює необхідність пошуку задовільних 
відповідей на виклики сьогодення, зокрема подолання або принаймні 
нейтралізації загрози переродження інституцій громадянського су-
спільства в бюрократичні структури, що обслуговують приватні гру-
пові, корпоративні чи кланові інтереси. 

За нових умов, обумовлених демократизацією соціального жит-
тя, мистецтво управління поширюється не тільки на державу, а й на 
громадянське суспільство. Відповідно це не може не позначитись на 
розумінні сутності поняття «політична влада», яке є значно ширшим, 
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ніж, скажімо, термін «державна чи публічна влада», оскільки включає 
в себе не тільки методи державного владування, а й форми безпосе-
реднього волевиявлення народу, форми представницької демокра-
тії, різноманітні способи діяльності політичних партій, громадських 
об’єднань, некомерційних організацій, нарешті, професійну діяль-
ність державних і недержавних засобів масової інформації, а також 
потенційно широкі індивідуальні права громадян на участь в управ-
лінні справами суспільства і держави.

При цьому споріднюють діяльність громадянського суспільства 
і держави єдині публічні інтереси, ціннісні орієнтири, конституцій-
но визначені пріоритети соціального розвитку, які мають під собою 
спільну територіальну основу, суверенітет народу. І хоча громадян-
ське суспільство – це досить велика множина самоврядних асоціацій, 
кожна з яких, окрім спільних цінностей, має і власні соціальні інте-
реси, настанови, цілі, – лише разом з державними і муніципальними 
органами, засобами масової інформації вони можуть досягати своїх 
статутних (загальнонаціональних і корпоративних) цілей, інтегру-
ючись в єдину загальнонародну спільноту. Зазначене, власне, й доз-
воляє досягати, утверджувати й підтримувати громадянську злагоду, 
забезпечувати консенсусні засади взаємодії структур громадянського 
суспільства і держави.

Основним елементом політичної системи українського суспіль-
ства є, як відомо, держава. І це зовсім не данина радянській традиції, 
а радше відображення сучасної світової тенденції до оптимізації уча-
сті держави в перебігу суспільних справ, соціальному розвитку кра-
їни. Йдеться, передусім, про вдосконалення демократичної природи 
української державності, її належне закріплення в конституції, що 
має розглядатися як розмежування сфери компетенції правової дер-
жави і громадянського суспільства на засадах їх взаємодії, взаємодо-
повнення та належного підпорядкування. Зрозуміло, що зазначене не 
має нічого спільного з монополією того чи іншого державного органу 
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або держави в цілому на прийняття тих чи інших рішень, що зачіпа-
ють інтереси суспільства, людини чи громадянина.

В Конституції України йдеться про нову концепцію державної 
влади – Україна проголошується демократичною, правовою, соці-
альною державою з республіканською формою правління та уні-
тарною формою державного устрою. Це означає, що мають утвер-
джуватися, всебічно реалізовуватися партнерські засади діяльності 
державної влади та структур громадянського суспільства, окремих 
громадян, їхніх об’єднань, що виключає будь-який диктат, підкорен-
ня громадян політичному режимові чи органові влади. Відповідно 
мають бути конституційно забезпечені, з одного боку, умови грома-
дянської участі населення в управлінні справами держави, у діяль-
ності партій та громадських організацій, а з іншого – зобов’язання 
держави щодо охорони прав і законних інтересів своїх громадян у 
зазначеній площині. Держава є виконавцем волі народу, йому під-
порядкована і йому слугує. А це означає, що пріоритети діяльності 
держави мають визначатися мірою сформованості громадянського 
суспільства, його структур як уособленням і виразником волі та ін-
тересів українського народу.

При цьому головною функцією громадянського суспільства є за-
безпечення дотримання та захисту прав і свобод людини і громадя-
нина, а також становлення й розвитку демократичної правової держа-
ви. Однак дієвих механізмів самостійного захисту громадянами своїх 
прав у структурах влади поки що явно недостатньо, держава в особі 
органів виконавчої влади за інерцією претендує і на функції арбітра 
у своїх стосунках із громадянами. Тоді як права і свободи людини і 
громадянина, створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний 
розвиток, є не тільки системоутворюючою основою громадянського 
суспільства, а й об’єктом діяльності демократичної правової держави. 
Однак для цього вимагається інституціоналізація цілої низки кана-
лів прямого та зворотнього впливу, безпосередньої участі громадян, 
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громадських організацій у діяльності державних структур. Зазначене 
дозволяє справді по-новому співвідносити діяльність інститутів гро-
мадянського суспільства й органів державної влади, держави в ціло-
му. При цьому питання про те, хто кого веде – держава суспільство чи 
навпаки, за великим рахунком не має принципового значення. Згідно 
з Конституцією України, а відповідно – і з волею Українського наро-
ду держава виступає як керівна система стосовно громадян, грома-
дянського суспільства в цілому. Разом із тим межі й параметри цього 
впливу обмежені засадами конституційного ладу, а також правами і 
свободами конкретного громадянина.

Конституція вперше встановила обов’язок держави визнавати, 
дотримуватися й захищати права і свободи людини. Це означає, що 
джерело і основа цих прав знаходяться поза державою. Права і сво-
боди людини і громадянина недоторканні й непорушні. Разом з тим 
держава не тільки утримується від втручання у сферу прав і свобод: 
обов’язок дотримуватися їх передбачає активну діяльність держа-
ви щодо створення умов для їх реалізації, що передбачає передусім 
прийняття законів, що регламентують діяльність державних органів 
в частині забезпечення усього комплексу політичних, економічних, 
соціальних та інших прав і свобод.

Таким чином, держава, спираючись на позитивну регулюючу роль 
права та сприяючи реалізації громадянами своїх прав і свобод, доз-
воляє громадянському суспільству стати політично структурованим, 
брати на себе відповідальність за виконання найважливіших функ-
цій, синтезувати приватні, суспільні інтереси в публічні. В іншому 
разі державі при слабкому громадянському суспільстві, пасивній по-
зиції її громадян не впоратися з дійсними проблемами, викликами і 
небезпеками (зокрема корупції, злочинності, екології тощо).

Як відомо, одним з істотних недоліків чинного Основного Закону 
можна вважати нечіткість викладу сутності принципу народовладдя, 
зокрема права народу змінювати та встановлювати конституційний 
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лад [256, с.16], що не може не позначатися на процесі формування 
громадянського суспільства. Зазначену обставину можна пов’язува-
ти, на наш погляд, з відсутністю належно обґрунтованої концепції 
народовладдя, вибудуваної відповідно до теоретико-методологічних 
вимог іншого фундаментального принципу конституційного права – 
принципу народного суверенітету. 

Концептуальною основою суспільних перетворень має стати «рес-
публіканізм з його кредо “країна як спільна справа” [256, с. 13]. Саме 
країна, постаючи уособленням держави і суспільства в їх системній 
цілісності, має послугувати процесові знаходження динамічної полі-
тико-правової рівноваги між людиною, державою і суспільством, їх 
трансформації у самодостатню людину, правову державу і громадян-
ське суспільство. Лише в такому розумінні країна може сприйматися 
як «спільна справа», без її поділу на «західняків» і «східняків», «пра-
вих» і «лівих» тощо. Очевидно, тут варто згадати, що у статті 1 Основ-
ного Закону наша держава проголошена не лише демократичною, а й 
правовою, де будь-яка влада, механізми її реалізації мають виходити 
з права, його основоположних принципів, ґрунтуватися на них і реа-
лізовуватися на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами України.

У чинній Конституції України політико-правовий механізм взає-
модії держави і суспільства щодо утвердження демократичної країни 
не виписаний, що не може не призводити до певних колізій та супе-
речностей у процесі функціонування передусім органів державної 
влади та місцевого самоврядування. Натомість не підлягає сумніву та 
обставина, що «держава» і «країна» ідентифікуються як різні поняття 
правової науки. Про це свідчить і досвід західноєвропейського кон-
ституціоналізму.

Так, зокрема, Основний Закон Фінляндії виписує повноваження 
країни, держави і суспільства, передбачаючи при цьому пріоритет 
повноважень держави щодо розвитку суспільства [152, с. 371–372]. 
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Аналогічні норми містяться і в конституціях інших країн Європей-
ського Союзу (скажімо, Франції, Швеції та ін.).

При цьому показово, що формально-юридичними принци-
пами демократичної держави є: а) визнання народу вищим дже-
релом влади; б) виборність основних органів держави; в) рівно-
правність громадян (насамперед рівність виборчих прав); г) під-
порядкування меншості більшості при прийнятті рішень, що 
дозволяє стверджувати: в сучасній політико-правовій думці сенс 
демократії був перенесений з форм правління на принципи полі-
тичного устрою.

Визначальними принципами функціонування демократичних 
держав можна вважати:

- визнання народу або його певної частини як джерела влади ;
- виборність представницьких органів влади;
- постійний вплив суспільства на державну владу; 
- рівноправність громадян щодо участі в політичному житті;
- додержання прав і свобод людини і громадянина;
- підпорядкування меншості більшості при прийнятті рішень, ви-

знання цінності думок, інтересів меншості;
- політичний плюралізм.
Водночас, розглядаючи проблему конституційно-правового забез-

печення народовладдя в частині забезпечення функціонування пра-
вової держави і громадянського суспільства, не можна не наголосити 
на тісному змістовому та функціональному зв’язку категорії «наро-
довладдя» з поняттями «демократія», «народ» і «влада».

Характерними ознаками демократії в її традиційному розумінні як 
правління народу є:

- виникнення інституту представництва, зважаючи передусім на 
ту обставину, що політико-правовий процес нині може поширюва-
тись на значні території;

- обмежені можливості прямої законотворчості населення;
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- поширення на країни, які мають етнічну, мовну, релігійну, май-
нову та іншу багатоманітність;

- значне розширення кола осіб, причетних до розв’язання держав-
них справ; 

- наявність політичних партій, асоціацій тощо;
- розширення індивідуальних прав і свобод людини, які гаранту-

ються конституцією; 
- обов’язковість проведення вільних і загальних виборів;
- право балотуватися на будь-яку державну посаду;
- право на опозицію;
- право на контроль урядових рішень, які мають бути транспа-

рентними та загальнодоступними;
- право критикувати владу, ідеологію правлячої партії, провідної 

еліти;
- право на автономну, незалежну інформацію;
- право громадян створювати асоціації, партії, рухи, групи за ін-

тересами, групи тиску тощо.
Відповідно, враховуючи досвід демократичного розвитку, можна 

стверджувати, що демократія як поняття є багатовимірною. Її зміст, 
загальнолюдська привабливість та національна ідентичність, самоор-
ганізаційний потенціал дозволяють їй позиціонуватися в будь-якому 
соціальному просторі.

Демократія не має розглядатися як панацея від усіх бід – загаль-
нонаціональних, регіональних, локальних чи місцевих. Вона постає 
радше як інструмент пошуку відповідей на виклики сьогодення, з 
опорою на її сутнісні характеристики у часовому вимірі (античність, 
нова та новітня доба, класика, модерн тощо). Будучи продуктом наці-
онального розвитку, вона може бути визначена у термінах її «ціни», 
«ефективності» тощо. Останні пов’язуються з використанням її мож-
ливостей як інструментарію, засобу і ресурсу розвитку, тоді як «ціна» 
уособлює реальні та потенційні втрати в процесі її утвердження та 
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зміцнення, подолання загроз і небезпек. При цьому важливо пам’ята-
ти, що загальнопланетарна іміджева привабливість демократії не має 
нічого спільного зі спробами її некритичного копіювання, відтворен-
ня чи перенесення на вітчизняні терени тощо. 

Варто також зазначити, що конституційні політичні права грома-
дян не мають своєї чіткої ієрархічно та структурно визначеної системи 
в тексті Основного Закону, що є, на нашу думку, істотною прогалиною 
Конституції України та завдає шкоди їх правовому регулюванню. Сут-
тєва проблема полягає і в тому, що частина 1 ст. 38 Конституції штучно 
об’єднує різнопланові політичні права, тоді як право громадян брати 
участь в управлінні всіма публічними справами є «усіченим», оскільки 
обмежує таке право лише «державними» справами.

Відповідно, повертаючись до вже сформульованої дефініції тер-
міна «народовладдя», є підстави стверджувати, що це є право і ре-
ально забезпечена конституційно-правовими механізмами можли-
вість кожного громадянина брати участь в управлінні публічними 
(суспільними, державними, регіональними, місцевими, професій-
ними тощо) справами як безпосередньо, так і через вільно обраного 
представника. Народовладдя, таким чином, постаючи засадничою 
підвалиною процесу формування правової держави і громадянсько-
го суспільства, сприяє утвердженню позитивного іміджу країни в ча-
стині його загальнолюдської привабливості і водночас підпорядковує 
суспільство завданням реалізації його базових функцій – ціледося-
гальної, адаптивної та інтегративної, відтворення структури і зняття 
напруги. Зазначені ознаки визначають місце цього принципу в струк-
турі забезпечення життєдіяльності держави, суспільства, країни в ці-
лому, перспективах розвитку, що не може не позначатися на основних 
положеннях Основного Закону, визначаючи його соціальну, правову 
та ідеологічну сутність.

Реалізація засад народовладдя в частині управління публічними 
справами передбачає, зокрема, право «здійснювати владу» (части-
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на 2 статті 5 Конституції), «самостійно вирішувати питання місцево-
го значення» (частина 1 статті 140), вирішувати «будинкові, вуличні, 
квартальні та інші» спільні для відповідних громадян питання (про-
блеми) (частина 6 статті 140), а також розв’язувати питання загально-
професійного значення («професійне самоврядування»).

Народовладдя, таким чином, забезпечується засобами як безпо-
середньої, так і опосередкованої демократії, що передбачає участь 
кожного громадянина у вирішенні державних, загальносуспільних, 
місцевих та професійних справ. На жаль, в українському суспільстві 
суверенітет народу як конституційна цінність поки що не утвердив-
ся, відсутні механізми та гарантії його реалізації в усіх сферах полі-
тичного та державного життя. Однак саме принцип народного суве-
ренітету дозволяє обґрунтувати політико-правову модель України, 
яка б забезпечувала свободу політичної участі, пряме народовладдя 
в усіх його проявах і на всіх рівнях – державному, регіональному, міс-
цевому, професійному тощо. Це – з одного боку. З іншого – грома-
дяни, вбачаючи в державі могутній засіб практичного втілення їхніх 
інтересів, мають право гарантувати незнищенність політичного та 
соціального устрою, визначених Конституцією перспектив розвитку 
держави.

Офіційно проголошені євроінтеграційні інтенції України передба-
чають акцент на державно-правових аспектах соціального розвитку, 
чому мають сприяти не лише глибинні соціально-економічні рефор-
ми, а й з’ясування важливості ідеологічної функції держави як засо-
бу реалізації процесу соціальних змін в державі. Пріоритети модер-
нізаційного розвитку України пов’язуються з успішним проведенням 
конституційної реформи, чітким визначенням перспективи процесу 
соціальних змін, створення власної моделі ефективної держави, ме-
ханізм функціонування якої забезпечував би поєднання принципів 
стабільності й упорядкованості з безперервною модернізацією та ін-
новаційністю.
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Ступінь розвитку і функціональна, повселюдна затребуваність 
народовладдя є показником міри сформованості громадянського 
суспільства. Саме ефективність влади народу зумовлює активність 
кожної особистості в життєдіяльності суспільства, забезпечуючи в 
кінцевому підсумку свободу всього суспільства, де народ, спрямову-
ючи соціальні процеси, постає не лише найзацікавленішим суб’єктом 
побудови правової держави, а й є джерелом, визначальною ланкою її 
формування. А це можливо, як відомо, за умов, коли громадянське 
суспільство є самоврядною структурою, що демонструє високий рі-
вень самоорганізації, постає, по суті, сукупністю горизонтально-ме-
режевих відносин, що домінують над вертикально-ієрархічними. 
Характеризуючи вищезазначений тип суспільних відносин як про-
цес перетворення демократії у спосіб життя, органічно пов’язаний з 
масовою соціальною творчістю, А. де Токвіль писав: «Демократія не 
забезпечує людям найкваліфікованіше управління, але вона виробляє 
те, чого часто не можуть створити найздібніші уряди, а саме – всепро-
никаючу і невгамовну активність, надпотужну силу і невід’ємну від 
неї енергію, що здатна творити чудеса, якими б несприятливими не 
були обставини. Такими є справжні переваги демократії» [380, с. 128].

Децентралізацію влади відповідно до засад народовладдя доцільно 
здійснювати шляхом передачі територіальним громадам, громадським 
організаціям повноважень і функцій органів державної влади, причо-
му на якомога нижчий рівень, що спроможне сформувати, як зазна-
чав Т. Джефферсон, «кореневу систему» народовладдя. З цього приво-
ду він писав, що система безпосереднього самоврядування знаходить 
своє втілення в діяльності громадських організацій, «де кожна людина 
отримує свою частку в керівництві своєю республікою на місцевому 
рівні й відчуває себе учасником управління справами країни не тільки 
в день виборів, а щоденно; коли в державі не буде людини, яка не була б 
членом якоїсь ради, більшої чи меншої, тоді люди дозволять радше ви-
рвати їхні серця, ніж допустити відторгнення від них влади» [9, с. 129].
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Для цього необхідно, по-перше, закріпити механізм створення ви-
конавчих органів місцевими радами та надати цим органам виключні 
повноваження щодо регулювання соціально-економічного розвитку 
регіону. Недостатня ефективність функціонування органів місцевого 
самоврядування спричинена, передусім, відсутністю власних вико-
навчих органів у представницьких органів місцевого рівня, тоді як ви-
конавча влада на місцях фактично зосереджена у місцевих державних 
адміністраціях, які представляють центральну владу. В більшості ви-
падків вони фактично дублюють повноваження самоврядних органів, 
а голова місцевої державної адміністрації є керівником виконавчого 
органу обраної населенням ради села, міста, області. 

Таким чином, чинна система публічної влади на місцях реалізуєть-
ся де-факто через систему політичного та економічного двовладдя, 
що практично унеможливлює реалізацію механізмів самоорганізації 
населення. У цьому сенсі потребує вивчення питання доцільності іс-
нування місцевих державних адміністрацій в контексті можливого 
започаткування, скажімо, нового органу у системі виконавчої влади – 
представника Кабінету Міністрів України, функція якого полягати-
ме в представленні Уряду у регіоні, забезпеченні взаємодії Кабінету 
Міністрів з органами місцевого самоврядування та самоорганізації 
населення, здійснення контролю за виконанням чинного законодав-
ства. Відповідно розмежування повноважень між органами держав-
ної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування полягає 
у знаходженні оптимальної форми взаємодії на засадах субординації, 
координації, партнерства, кооперації, самоврядування та самоорга-
нізації. Вищезазначені принципи організації, побудови та структу-
ризації органів влади, регіонального та місцевого самоврядування 
дозволяють також оцінити діяльність владної вертикалі на предмет її 
демократичності й ефективності, її соціальної «ціни».

Принцип місцевого самоврядування має бути визнаний на кон-
ституційному рівні, постати в одному ряду з такими принципами, 
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як верховенство права, пріоритет прав і свобод людини, законність 
тощо. Адже загальновідомо, що демократія за своєю внутрішньою 
природою формує політичне середовище з більшою відкритістю та 
безпосередньою участю кожного громадянина в суспільному житті, 
що сприяє реалізації засад народовладдя, самоорганізації населення.

Принцип народовладдя має розглядатися, таким чином, як ви-
значальний, системоутворюючий в системі принципів вітчизняного 
конституціоналізму, оскільки він обумовлює сутність, змістове на-
повнення інших принципів, їх місце і функції, їх субординацію та ко-
ординацію відповідно до характеру влади – центральної, регіональної 
чи місцевої, а також особливостей протікання процесів самоорганіза-
ції в українському суспільстві.

Верховенство права передбачає втілення принципу народовладдя 
у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема законодавчі 
акти та закони про внесення змін до Конституції України. Ігноруван-
ня принципу народовладдя, слабка ефективність влади, незабезпече-
ність права на регіональне та місцеве самоврядування можуть бути 
віднесені до пріоритетних завдань її здійснення. Резонансного зна-
чення набуває проблема визначення форми правління в Україні. По-
літико-правове забезпечення ефективної форми організації публіч-
ної влади в Україні, конституційне регулювання суспільних відносин, 
зважаючи на слабку ефективність чинного законодавства, правовий 
«нігілізм» та прогалини вітчизняного правового поля мають бути від-
несені до стратегічних пріоритетів України.

Нова Конституція України має закріпити відповідну універсальну 
за своїм функціональним призначенням модель механізму ефективно-
го управління нашою державою, підвалинами якої має постати реаль-
не народовладдя. Саме останнє спроможне забезпечити «збалансова-
ну представницьку демократію», «сильне самоврядування» (як регіо-
нальне та місцеве, так і професійне), «дисциплінований і мобільний 
державний менеджмент». Конституційно-правовим засобом забез-
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печення сутності народовладдя відповідно до визначених Основним 
Законом цілей соціального розвитку, перспектив становлення право-
вої держави та громадянського суспільства має розглядатися правова 
(конституційна) ідеологія з її здатністю до втілення національних ін-
тересів, забезпечення процесу соціальних змін на засадах демократії 
та справедливої винагороди.



1.3. Принцип народного суверенітету 
як фундамент народовладдя

Раніше вже наголошувалося на тому, що одним із істотних недолі-
ків чинної Конституції України визнається нечіткість принципу на-
родовладдя [256, с. 16]. При дослідженні теоретико-правових і прак-
тичних питань становлення України як демократичної держави та 
конституційно-правового забезпечення розвитку народовладдя по-
стало таке логічне питання: чи можна розробити і утвердити якісно 
нову демократичну модель політичної системи, яка має забезпечува-
ти і заохочувати пряме народовладдя, не встановивши його співвід-
ношення з іншим принципом конституційно-правового регулювання 
суспільних відносин в Україні – принципом народного суверенітету, 
актуальність та практична необхідність наукового осмислення якого 
була обґрунтована нами раніше [249, с. 26–29].

Необхідність чіткого розмежування цих двох явищ-принци-
пів пов’язана також з тим, що в юридичних енциклопедіях та теорії 
конституційного права досить часто можна побачити термінологіч-
ну плутанину: одні автори ототожнюють народовладдя з народним 
суверенітетом [428, с.  186; 425, с.  277], а інші вважають суверенітет 
народу одним з основних принципів народовладдя [431, т.  4, с.  66]. 
Зрозуміло, що така ситуація не додає чіткості у розумінні як катего-
рії «народний суверенітет», так і категорії «народовладдя», у зв’язку з 
чим виникає потреба у їх науковому дослідженні.

Наука конституційного права, традиційно вважаючи «суверенітет 
народу» досить зрозумілим поняттям, тривалий час майже не ціка-
вилася проблемами з’ясування сутності суверенітету народу, його 
проявів, умов, форм реалізації, взаємозв’язків з іншими категоріями. 
Таким чином, існує необхідність виявлення реального значення сувере-
нітету народу для держави, а для науки конституційного права – пов-
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ного переосмислення і нової теоретичної характеристики цієї важливої 
категорії, яка стає сьогодні поняттям більше конституційно-правово-
го, а не політичного змісту. Це питання саме собою дискусійне, пробле-
матичне, і в цьому сенсі ми маємо справу з новим явищем, яке явно 
вимагає наукового дослідження, теоретичного аналізу, узагальнення. 
Не можна вважати, наприклад, що коли держава суверенна, то і народ 
має суверенітет, навіть якщо у частині 2 статті 5 Конституції України 
народ визнано носієм суверенітету. З’ясування конституційного зна-
чення «носій суверенітету», по суті, дає можливість досліджувати нове 
явище.

Можна погодитися з цілком слушною думкою І. Д. Сліденка про 
те, що «цінність принципу народного суверенітету була девальво-
вана цілою низкою авторитарних режимів ХХ століття, які завжди 
прикривались “думкою народу”. Причому ефективних “ліків” проти 
цієї хвороби не було вироблено. З іншого боку, народний суверені-
тет навіть у демократичних країнах все більше формалізується. Осо-
бливо небезпечна тенденція цього плану відбувається в так званих 
трансформаційних країнах. З’явився навіть термін – номінальна де-
мократія. Отже, вкотре за свою історію теорія потребує свого розвит-
ку, удосконалення. А “народний суверенітет” – наповнення реальним 
сенсом» [355, с. 22]

Отже, пильна увага до категорії «суверенітет народу» – це нагальне 
завдання науки щодо виявлення умов і підстав, за яких має спрацьовува-
ти механізм суверенної влади народу на практиці. Категорію «народний 
суверенітет» варто розглядати не в абсолютному значенні, а в сукупнос-
ті взаємозв’язків з суверенітетом держави і нації, адже вони не повинні 
конкурувати між собою, відстоюючи свою первинність чи верховенство.

Також, в сучасних умовах все більше з’являється підстав для 
того, аби подолати бар’єр зневажливого ставлення суб’єктів 
державної влади до суверенітету народу, піднести його, надати йому 
надійні засоби захисту безвідмовно діючим механізмом реалізації 
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у конституційно-правовому вимірі та сприймати походження 
будь-якої влади в державі від влади народу як неодмінну умову 
подальшого стабільного розвитку і становлення як демократичної 
Української держави, так і громадянського суспільства.

Становлення народного суверенітету потребує конституційних і за-
конодавчих гарантій його безперешкодної реалізації. Саме тому наука 
конституційного права повинна обґрунтувати те, як державний і народ-
ний суверенітет повинні співіснувати заради загальносуспільної кори-
сті. Згадуючи творця ідей народовладдя Ж.-Ж. Руссо, який розумів 
суверенні права народу як основу суспільного договору, важливо ви-
знати народ суб’єктом законодавчого процесу в установлених консти-
туцією межах і формах волевиявлення.

Отже, відповідно до частини 2 статті 5 Конституції України «носі-
єм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ». Згідно 
з абзацом 3 пункту 4.1 мотивувальної частини рішення Конституцій-
ного Суду України від 5 жовтня 2005 р. (справа про здійснення вла-
ди народом) «положення “носієм суверенітету... є народ” закріплює 
принцип народного суверенітету, згідно з яким влада Українського 
народу є первинною, єдиною і невідчужуваною, тобто органи дер-
жавної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють владу 
в Україні, що походить від народу». Згідно з пунктом 1 резолютивної 
частини цього рішення зазначене вище положення «треба розуміти 
так, що в Україні вся влада належить народові. Влада народу є пер-
винною, єдиною і невідчужуваною…» [338].

Раніше ми вже висловлювали думку щодо паліативності цього рі-
шення Конституційного Суду України [249, с. 27], оскільки суспіль-
ство замість чіткого і вичерпного офіційного тлумачення1 частини 2 
статті 5 Основного Закону держави отримало від єдиного органу кон-

1 Щодо визначення терміна «офіційне тлумачення» див. Окрему думку судді Консти-
туційного Суду України І. П. Домбровського стосовно рішення Конституційного Суду 
України від 26 лютого 2009 р. № 6-рп/2009 // Електронний ресурс: http://zakon1.rada.gov.
ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v006p710-09.
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ституційної юрисдикції в Україні визначення (поняття) принципу 
народного суверенітету – «вся влада належить народу» і «є первин-
ною, єдиною та невідчужуваною».

Виходячи з наведеного, спробуємо дослідити та зрозуміти суть і 
основні ознаки категорії «народний суверенітет», аналізуючи відпо-
відні визначення у юридичній енциклопедії [431, т. 5]:

«Суверен (франц. souverain – монарх; найвищий, верховний, від 
лат. super – угорі, наверху) – носій верховної влади (особа чи група 
осіб), уповноважений приймати в межах певної політико-право-
вої ієрархії остаточні рішення. Влада суверена характеризується як 
найвища в існуючій політико-правовій системі, остання інстанція 
у сенсі прийняття владних рішень…» [431, т.  5, с.  684]. Однак Кон-
ституційний Суд України у відповідному рішенні не вжив термін 
«верховна влада», а замінив його формулюванням «первинна, єди-
на і невідчужувана влада». Проте, на нашу думку, первинна влада не 
завжди може бути сприйнята як верховна. А без усвідомлення того, 
що ця первинна влада є насамперед верховною, і тому її передача до 
суб’єктів вторинної (державної) влади здійснюється «згори вниз», а 
не навпаки, навряд чи можна серйозно говорити про народний суве-
ренітет і запровадження в Україні механізмів реалізації влади народу. 
Крім того, у рішенні Конституційного Суду України також нічого не 
зазначено і про таку ознаку суверена та його «верховної» влади, як 
право приймати «остаточні владні рішення», які були б «обов’язкові 
до виконання»;

«Суверенітет… – повнота влади держави; самостійність держави, 
її незалежність від інших держав у внутрішній і зовнішній політи-
ці» [431, т. 5, с. 684]. На нашу думку, некоректно і нелогічно давати 
визначення родового поняття «суверенітет» через словосполучення 
«влада держави» в той час, як існують такі видові поняття, як «суве-
ренітет держави», «національний суверенітет», «народний сувере-
нітет» та даються їх окремі визначення. Крім того, мабуть, логічним 
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і послідовним було б включення до визначення категорії «суверені-
тет» основних ознак категорії «суверен»;

«Суверенітет національний – суверенітет народу як політичної на-
ції» [431, т. 5, с. 685]. Варто відзначити, що в теорії конституційного 
права давно вже точаться дискусії щодо розмежування державного, 
народного та національного суверенітетів. Тому визначення категорії 
«національний суверенітет» через категорію «народний суверенітет» 
видається некоректним. При цьому тлумачення категорії «суверені-
тет народу» («народний суверенітет») в цитованій нами юридичній 
енциклопедії відсутнє.

Крім того, не меншою проблемою, аніж юридична невизначеність 
категорії «народний суверенітет», є те, що у теорії права ця категорія 
«живе скоріше як відповідна концепція, і основна її суть полягає у ви-
значенні першоджерела влади» [355, с. 25]. На жаль, народний сувере-
нітет дійсно дуже часто сприймається поки що як декларація, фікція, 
утопія.

Однак потрібно враховувати, що народний суверенітет прого-
лошено «відправним конституційним принципом. Майже всі кон-
ституції в тих чи інших формулюваннях містять положення про те, 
що влада (суверенітет) належить народу, походить від народу» [91, 
с. 180]. Відомо, також, що «принципи конституційного права Украї-
ни (франц. princeps, від лат. principium – початок, основа) – це керів-
ні засади, ідеї, ідеали, які визначають сутність, зміст, спрямованість 
і форми конституційно-правового регулювання» [164, с.  16]. Тобто 
принцип народного суверенітету – це не просто «ідея, ідеал», а це, 
водночас, засади, на яких повинні базуватися всі положення Основ-
ного Закону держави, головний стрижень конституційно-правового 
регулювання суспільних владних відносин в державі, а також ідеал,
що визначає вектор розвитку країни та суспільства. І саме крізь приз-
му принципу народного суверенітету слід аналізувати норми Консти-
туції України з метою створення такої суспільно-політичної моделі 
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України, яка б заохочувала і забезпечувала свободу політичної участі 
та пряме народовладдя в усіх його проявах і на всіх рівнях – держав-
ному, місцевому, професійному тощо.

Отже, виходячи із системного тлумачення наведених вище енци-
клопедичних визначень та відповідних положень рішення Консти-
туційного Суду України, можна сформулювати дві основні ознаки 
принципу народного суверенітету:

1) верховенство влади народу, основною сутністю якого є право 
приймати остаточні та обов’язкові до виконання рішення;

2) повнота влади народу, яка характеризується обсягом його влад-
них повноважень.

Перед тим як перейти до безпосереднього дослідження принципу 
народного суверенітету, варто з’ясувати його співвідношення з яви-
щем народовладдя. На нашу думку, якщо принцип народного суве-
ренітету достатньо просто проголосити, тобто дати відповідь на пи-
тання – хто в державі має всю верховну владу, є носієм суверенітету, 
то для функціонування системи народовладдя необхідно дати чіткі 
відповіді на питання – яким чином, в яких формах та у який спосіб ця 
верховна влада народу реалізується. Тобто, якщо принцип народного 
суверенітету – це статична категорія, то народовладдя – динамічна; 
народовладдя – це процес, механізми реалізації належної народові 
влади. Так, на думку О. Ю. Тодики, «народовладдя – це динамічна 
система владних відносин, що не тільки концентровано виражає го-
ловні ознаки верховенства влади народу, але й забезпечує втілення 
в життя його державно-правового статусу – народного суверенітету, 
прояв якого значною мірою визначається тим, як “спрацьовує” меха-
нізм народовладдя» [378, с. 142]. Отже, якщо йдеться про належність, 
повноту, верховенство, обсяг влади, – це народний суверенітет. Якщо 
ж говоримо про форми, шляхи, методи, способи реалізації цієї вла-
ди, – це народовладдя. Виходячи з тези – «щоб реалізовувати владу, 
треба її спочатку мати», – робимо логічний висновок про те, що на-
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родний суверенітет є базисом, фундаментом народовладдя. Не про-
голосивши народ сувереном, не можна говорити про форми, способи 
та механізми реалізації народом своєї влади (народовладдя). Тобто 
народовладдя – це система владно-управлінських відносин в державі 
(форма управління публічними справами), побудована на принципі 
(навколо принципу, на реалізацію принципу) народного суверенітету.

Отже, без чіткого розуміння змістового наповнення принципу на-
родного суверенітету не можна додати чіткості принципу народовлад-
дя і, тим більше, забезпечити його впровадження на рівні конститу-
ційно-правового регулювання суспільних відносин та застосування 
відповідних положень у практичному житті українського суспільства.

Продовжуючи зазначену думку, слід підкреслити, що конститу-
ційною формулою принципу народного суверенітету є перше речен-
ня в частині 2 статті 5 Конституції України – «носієм суверенітету і 
єдиним джерелом влади в Україні є народ», – а конституційною фор-
мулою народовладдя є друге речення в частині 2 статті 5 Основного 
Закону – «народ здійснює владу безпосередньо і через органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядування». Ці поняття і консти-
туційні положення потрібно чітко розмежовувати під час проведення 
наукових досліджень з метою формулювання пропозицій щодо вдо-
сконалення їх конституційно-правового регулювання.

Розглянемо принцип народного суверенітету через сформульова-
ні нами вище основні його ознаки.

Так, на думку А. О. Селіванова, «безпосереднього забезпечен-
ня механізму верховенства народного суверенітету над державним, 
поки що навіть теоретично (доктринально), наукою конституційного 
права не визначено і юридично не встановлено» [351, с. 307]. У зв’яз-
ку з цим «наукові дослідження, з подальшим втіленням їх у практику 
забезпечення суверенітету народу, мають істотне значення і водночас 
відображають високу місію науки конституційного права у теоретич-
ному розв’язанні цієї складної проблеми» [351, с. 311].



Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні 63

Яскравим прикладом того, що в українському суспільстві ще не до 
кінця визріла концепція народного суверенітету в розумінні того, хто 
є носієм верховної влади, є той факт, що на сьогоднішній день у під-
свідомості багатьох громадян України, в тому числі посадових осіб 
державних органів, на жаль, ще залишилося радянське розуміння 
місця людини стосовно держави: держава над людиною, а не людина 
над державою; людина існує для держави, а не держава – для людини. 
При такій концепції владних відносин будь-яка активність громадян 
у сфері управління власною країною (державними, місцевими та про-
фесійними справами) сприймається (як пересічними громадянами, 
так і, тим більше, посадовими особами органів державної влади) як 
«тиск на владу». Крім того, така активність громадян сприймається 
саме як «тиск знизу», що не має абсолютно нічого спільного з про-
голошеним принципом народного суверенітету, який є фундаментом 
системи «управління згори». Участь же громадян України у процесах 
обговорення та прийняття управлінських владних рішень у кращому 
випадку забезпечується їх «залученням» до роботи в різних дорад-
чих і консультативних органах, що автоматично знижує рівень їх 
політичної активності та відповідальності за наслідки їхніх «порад» 
і «консультацій».

І в цьому аспекті, справді, вже давно потрібно було глибоко дослі-
дити і докорінно змінити концепцію «державної влади» на концепцію 
«управління державними справами» від імені носія суверенітету та 
єдиного джерела влади в Україні – Українського народу, який обирає 
зі свого середовища достойних громадян і приймає їх не на «держав-
ну службу», а на «службу Українському народові», – наділяючи цих 
осіб не «владою» (яка дуже часто розуміється як «безмежна»), а кон-
кретними повноваженнями у сфері управління власною країною, що 
мають (чи повинні мати) чітко визначені Конституцією та законами 
України межі та способи їх реалізації (частина 2 статті 6 та частина 2 
статті 19 Основного Закону).
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«Зміна філософії влади» якраз і полягає у тому, щоб, по-перше, зро-
зуміти та усвідомити, нарешті, хто в Україні насправді має верховну 
владу (суверенітет), і, по-друге, реально закріпити відповідну модель 
суспільно-владних відносин у Конституції та законах України і реа-
лізувати її у практиці державного будівництва. Тобто зміна філософії 
влади повинна відбутися шляхом перевертання піраміди цінностей: 
«не людина для держави, а держава для людини» – саме такий мораль-
но-правовий імператив у своїй роботі наполегливо відстоював «архі-
тектор української Конституції» [366, с. 65] Леонід Петрович Юзьков. 
Крім того, саме цьому видатному вченому-конституціоналістові ми 
зобов’язані тим, що ми є, все ж таки, «Український народ», а не «на-
род України» [350, с. 47]. І це також принципове питання, адже термін 
«Український народ» дає відповідь на питання «який?», чим вирізняє 
нас серед інших народів світу, а термін «народ України» дає відповідь 
на питання «чий?» і фіксує належність (і певним чином підлеглість) 
народу державі. Але ж саме Український народ, а не народ України 
реалізував право на самовизначення шляхом створення власної дер-
жави – України та прийняття її Основного Закону.

Виходячи з наведеного, проаналізуємо положення Конституції 
України на відповідність проголошеному у частині 2 статті 5 принци-
пові народного суверенітету, зокрема такій головній його ознаці, як 
«верховенство влади». І почати, мабуть, доведеться з найперших слів 
преамбули Основного Закону – «Верховна Рада України від імені Укра-
їнського народу – громадян України всіх національностей, … приймає 
цю Конституцію – Основний Закон України». З одного боку, все досить 
зрозуміло і не викликає жодних зауважень. Але з іншого – аналіз цих 
слів крізь призму принципу народного суверенітету наштовхує на дум-
ку про те, що Українському народові знову залишили роль пасивного 
споглядача; можливо, і носія суверенітету, але все ж таки пасивного. 
Конституційний Суд України в абзаці 1 пункту 4 мотивувальної части-
ни свого рішення [327] розтлумачив це положення преамбули таким 
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чином, що «прийняття Конституції України Верховною Радою України 
було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який тіль-
ки одноразово уповноважив Верховну Раду України на її прийняття». 
Проте, мабуть, риторичними залишаться питання: яким актом, коли і в 
якому порядку Український народ уповноважив Верховну Раду Украї-
ни на прийняття Конституції України від свого імені?

Для прикладу реалізації народом належної виключно йому уста-
новчої влади, що є однією з частин всієї верховної влади народу, про-
аналізуємо преамбули Конституцій інших країн світу (в тому числі 
пострадянських):

«Ми, багатонаціональний народ Російської Федерації, … приймає-
мо Конституцію Російської Федерації»;

«Ми, народ Республіки Білорусь (Білорусі), … приймаємо цю Кон-
ституцію – Основний Закон Республіки Білорусь»;

«Ми, народ Казахстану, … приймаємо цю Конституцію»;
«Ми, народ Сполучених Штатів, … засновуємо та приймаємо цю 

Конституцію для Сполучених Штатів Америки»;
«Усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і людьми, … 

німецький народ в силу своєї установчої влади дав собі цей Основний 
Закон». В цьому контексті варто звернути увагу на те, що відповід-
но до преамбули Основного Закону України «відповідальність перед 
Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми по-
коліннями» усвідомлює саме Верховна Рада України від імені Україн-
ського народу, а не сам Український народ і кожен громадянин (якщо 
до Верховної Ради України, як органу влади, взагалі можна застосува-
ти категорію «власної совісті»);

«…Кортеси схвалили, а іспанський народ затвердив наступну Кон-
ституцію…»;

«Уряд Республіки… запропонував, французький народ прийняв, 
Президент Республіки промульгував Конституційний закон, зміст 
якого подається…»;
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«Вірменський народ… приймає Конституцію Республіки Вірменія»;
«Латвійський народ на своїх вільно обраних Установчих зборах 

встановив для себе наступну Конституцію держави…»;
«Ми, японський народ, діючи через посередництво наших належ-

ним чином обраних представників у Парламенті, … проголошуємо, 
що народ наділений суверенною владою, і встановлюємо цю Консти-
туцію…». Як відомо, Конституція Японії була прийнята у 1946 р. та-
кож парламентом, що видно навіть із наведеного тексту її преамбули. 
Але проголошений цією Конституцією принцип народного суверені-
тету, який реалізується в тому числі через представництво вільно об-
раних представників до Парламенту, чітко дотриманий і відповідним 
чином відображений.

До речі, доцільним є проведення спеціальних наукових дослі-
джень щодо психологічного впливу на свідомість громадян, в тому 
числі підростаючих поколінь, тексту преамбули Основного Закону 
держави. Так, наприклад, преамбула Конституції Японії видається 
більш «об’єднавчою» і «стимулюючою» до активних дій, ніж, на жаль, 
преамбула Основного Закону України. На нашу думку, преамбула до 
Основного Закону держави повинна містити цілі, завдання народу, 
нації, держави в глобалізованому світі, положення, які певним чином 
об’єднують суспільство і спрямовують його розвиток в єдиному за-
даному руслі. У преамбулі до Конституції України може також бути 
сформульована та сама загальнонаціональна українська ідея, яку ми 
так довго шукаємо і якої так не вистачає Українському народові для 
його самовизначення не лише в частині створення власної незалежної 
держави, а й в частині визначення стратегічних завдань та напрямів 
розвитку українського суспільства, цілі та мети існування України 
тощо. Текст преамбули до Основного Закону України, з якою кожно-
го року ознайомлюються підростаючі покоління, повинен надихати 
кожного громадянина до активної громадянської позиції – докладан-
ня власних зусиль на шляху розвитку власної країни.
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Отже, йдеться не про те, що Конституція України повинна була 
обов’язково прийматися (чи затверджуватися) на всеукраїнському ре-
ферендумі, а лише про те, що реальним суб’єктом (носієм, «власником» 
і джерелом) всієї, і в тому числі установчої, влади, звичайно, є Україн-
ський народ. Верховна Рада України, безперечно, мала право, діючи від 
імені Українського народу, приймати Конституцію  – Основний Закон 
України. Але первинним, верховним суб’єктом цієї установчої влади, 
безперечно, є народ, а Верховна Рада України завжди була і буде зали-
шатися представницьким органом, органом вторинної, похідної влади. 
Тому, на нашу думку, преамбула Конституції України мала бути випи-
сана за формулою: «Український народ – громадяни України всіх націо-
нальностей… приймає цю Конституцію – Основний Закон України» або 
хоча б за аналогією з відповідним текстом преамбули Конституції Япо-
нії: «Ми, Український народ, діючи через посередництво наших належним 
чином обраних представників у Парламенті, … проголошуємо, що народ 
наділений суверенною владою, і встановлюємо цю Конституцію…»). Тоді 
кожен громадянин відчував би свою причетність до створення та розбу-
дови власної держави, в тому числі прийняття Основного Закону.

Продовжуючи дослідження проблемних моментів імплементації 
принципу народного суверенітету в «тіло» Конституції України, вар-
то було б зупинити нашу увагу на такому питанні. Виходячи з того, 
що всі органи державної влади реалізують «вторинну» владу, яка є 
«похідною» від «носія суверенітету і єдиного джерела влади в Укра-
їні», то логічним було б уживання (фіксація) в Конституції України 
положення про те, що той чи інший орган державної влади (особли-
во, склад якого безпосередньо обраний народом) діє «від імені Україн-
ського народу». Проте, згідно з Основним Законом держави:

Верховна Рада України діяла від імені Українського народу лише один 
раз, – приймаючи Конституцію України; в жодній же іншій нормі Кон-
ституції України не зафіксовано, що парламент діє від імені Українського 
народу; закони також не приймаються «Іменем Українського народу»;
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Президент України діє «від імені держави» (ч. 1 ст. 102 Конституції 
України).

Більш того, навіть судові рішення ухвалюються судами не іменем 
Українського народу, а «іменем України» (ч. 5 ст. 124 Конституції). 
Тобто, правосуддя здійснюється не за дорученням народу, який є 
єдиним джерелом всієї (і будь-якої) влади в Україні, а за дорученням 
і від імені держави. У цьому випадку з’являється риторичне питання: 
як буде суд, діючи від імені держави, приймати рішення за позовом 
громадян до держави (чи за скаргою громадян на дії чи бездіяльність 
держави), адже в такій справі суддя, фактично, є представником од-
нієї із сторін?

У Конституції України також не відображено, що органи місцево-
го самоврядування діють від імені територіальних громад відповід-
них сіл, селищ, міст, районів, областей.

Наступною і однією з обов’язкових характеристик народу як но-
сія верховної влади (Суверена) повинно бути його право і реально 
забезпечена можливість приймати обов’язкові до виконання на 
території України остаточні рішення. Проте, така важлива ознака 
Суверена прямо не передбачена в Конституції України ні для Україн-
ського народу, ні для територіальної громади, у зв’язку з чим це пи-
тання було предметом відповідного розгляду Конституційним Судом 
України.

В той же час, для органів «вторинної», «похідної» від Українського 
народу влади в Основному Законі України закріплені відповідні по-
ложення:

Президент України на основі та на виконання Конституції і зако-
нів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до вико-
нання на території України (частина 3 статті 106);

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає поста-
нови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання (частина 1 
статті 117);
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судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язко-
вими до виконання на всій території України (частина 5 статті 124);

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повно-
важень приймає рішення та постанови, які є обов’язковими до вико-
нання в Автономній Республіці Крим (частина 3 статті 136);

органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначе-
них законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання 
на відповідній території (частина 1 статті 144);

Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов’язкови-
ми до виконання на території України, остаточними і не можуть 
бути оскаржені (частина 2 статті 150).

Констатуємо факт відсутності у Конституції України положення 
про обов’язковість до виконання на території України законів, при-
йнятих Верховною Радою України та підписаних Президентом Украї-
ни (можливо, на думку розробників проекту Конституції, таке поло-
ження було б зайвим, враховуючи статус такого нормативно-правого 
акта, як закон).

Прогалину ж у питанні закріплення на рівні Основного Закону 
України однієї з головних і, мабуть, найважливішої ознаки як прин-
ципу народного суверенітету, так і явища народовладдя довелося 
усувати єдиному органові конституційної юрисдикції в Україні. Так, в 
абзаці 4 підпункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини свого рішення 
[338] Конституційний Суд України дійшов висновку, що «результа-
ти народного волевиявлення, отримані через вибори й референду-
ми, є обов’язковими». Ґрунтуючись на цій позиції, в абзаці 4 пункту 
7 мотивувальної частини свого наступного рішення [328] Конститу-
ційний Суд України зробив висновок про те, що «рішення всеукраїн-
ського референдуму щодо прийняття законів (внесення до них змін 
або скасування законів) є остаточним і не потребує затвердження або 
схвалення Верховною Радою України чи будь-якими іншими орга-
нами державної влади України». При цьому в пункті 2 резолютивної 
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частини йдеться про право народу «приймати закони України (вноси-
ти до них зміни)», а в пункті 3 резолютивної частини зазначено, що 
«рішення всеукраїнського референдуму щодо прийняття законів є 
остаточним і не потребує будь-якого затвердження, в тому числі Вер-
ховною Радою України». Таким чином, право народу «скасовувати
закони» не відображене у резолютивній частині цього рішення, що є 
нелогічним і непослідовним «упущенням», яке може спровокувати в 
подальшому аналогічні конституційні подання.

Крім того, нерозв’язаним залишилося питання про «обов’язко-
вість» і «остаточність» рішень місцевого референдуму, що в майбут-
ньому також може призвести до виникнення відповідного конститу-
ційного процесу. Згідно з частиною 1 статті 144 Конституції України 
обов’язкові до виконання на відповідній території рішення мають 
право приймати лише органи місцевого самоврядування. Отже, по-
стає питання: в якому порядку і яким способом територіальна грома-
да може реалізувати свою владу безпосередньо, а не через орган міс-
цевого самоврядування? Чи може територіальна громада самостійно 
прийняти відповідний нормативний акт, який буде обов’язковим до 
виконання на відповідній території, в тому числі для органу місцево-
го самоврядування (наприклад статут територіальної громади)?

Другою обов’язковою ознакою принципу народного суверенітету є пов-
нота влади Українського народу. Як зазначає відомий конституціоналіст 
А. О. Селіванов, «народний суверенітет слід розглядати як природне 
право народу самостійно і в повному обсязі розпоряджатися своєю до-
лею, створювати такий суспільний і конституційний лад, який відпові-
дає його волі та інтересам…» [351, с. 309].

Конституційний Суд України у пункті 1 резолютивної частини 
свого рішення [328] таку характеристику суверенітету, як “повно-
та влади”, подає через формулювання «вся влада», а у підпункті 2.1 
пункту 2 свого іншого рішення [326] вже використовує формулюван-
ня «вся повнота і верховенство влади в Україні належить народу».
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Проте зміст цієї ознаки народного суверенітету, на жаль, офіційно не 
розтлумачений.

У зв’язку із зазначеним виникають питання щодо обсягу та «обме-
женості» чи «необмеженості» влади Українського народу. Тобто чи 
має народ незаперечне право реалізувати «безпосередньо» будь-яке 
повноваження будь-якої гілки влади – законодавчої, виконавчої чи 
судової? І чи має Український народ такі права (повноваження), які 
не передбачені Конституцією України для жодної з гілок влади? З од-
ного боку, системне тлумачення Конституції України дає можливість 
ствердно відповісти на перше питання, а володіння «необмеженою» 
владою логічно випливає з відомого у світовій практиці загальнопра-
вового ліберально-демократичного принципу – «громадянам дозво-
лено все, що не заборонено законом». Крім того, відповідно до части-
ни 1 статті 22 Основного Закону України «права і свободи людини 
і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними», а 
згідно з частиною 4 статті 15 Конституції «держава гарантує свободу 
політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами Укра-
їни». Проте, з іншого боку, «існують різні, нерідко протилежні позиції 
та точки зору щодо кола питань, які можуть вирішуватися всеукра-
їнським референдумом, зокрема можливості прийняття всеукраїн-
ським референдумом законів України, а також порядку впроваджен-
ня та оформлення рішень всеукраїнського референдуму» (цитата з 
конституційного подання Президента України, яке стало приводом 
для розгляду Конституційним Судом України справи щодо офіцій-
ного тлумачення деяких положень Конституції України та винесення 
ним 16 квітня 2008 р. відповідного рішення [328]). У контексті тлума-
чення відповідних положень суб’єкт права на конституційне подан-
ня просив дати відповідь, зокрема, на таке питання: «Чи є можливим 
здійснення народом України як носієм суверенітету і єдиним дже-
релом влади в Україні законодавчої влади безпосередньо і, зокрема, 
прийняття всеукраїнським референдумом законів України?» До речі, 
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варто зауважити, що це питання стосується не порядку, форм чи спо-
собу «здійснення» народом своєї влади (тобто механізму реалізації на-
родовладдя), а саме змісту та обсягу народного суверенітету.

Конституційний Суд України у пункті 2 резолютивної частини 
свого рішення надав позитивну відповідь на поставлене перед ним 
питання: «…  Народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в 
Україні, здійснюючи своє волевиявлення через всеукраїнський ре-
ферендум за народною ініціативою, може в порядку, який має бути 
визначений Конституцією і законами України, приймати закони 
України (вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на ре-
ферендумі не допускається згідно з Конституцією України». Таким 
чином, виходить, що Український народ має право приймати закони 
на всеукраїнському референдумі, але поки відповідний порядок не 
буде затверджений представницьким органом Українського народу 
(суб’єктом «вторинної», «похідної», «встановленої» влади), то «носій 
суверенітету і єдине джерело влади в Україні» (суб’єкт «первинної» 
влади) не має можливості реалізувати відповідне право. Зрозуміло, 
що повноваження без можливості його реалізації означає відсут-
ність цього повноваження. Отже, на нашу думку, це прямий шлях до 
потенційного обмеження верховної влади Українського народу.

Аналогічну позицію Конституційний Суд України зафіксував не в 
одному своєму рішенні:

- «Влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійс-
нюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, ре-
ферендум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначе-
ному Конституцією та законами України…» (абзац 3 пункту 4.1 мо-
тивувальної частини рішення Конституційного Суду України [338]);

- «Влада народу здійснюється в межах території держави у спосіб 
і формах, встановлених Конституцією та законами України» (абзац 
5 пункту 4.2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду 
України [338]);
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- «Прийняття нової Конституції України (нової редакції) може 
бути здійснене установчою владою у спосіб і формах, встановлених 
Конституцією та законами України» (абзац 6 пункту 4 рішення Кон-
ституційного Суду України [328]).

Таким чином, задекларувавши у частині 2 статті 5 Конституції 
України принцип народного суверенітету, в Україні так і не змогли за 
16 років остаточно, чітко й системно визначити його реальний юри-
дичний зміст і, тим більше, адекватно впровадити його реалізацію в 
механізм управління усіма публічними справами. Адже Основний 
Закон нашої держави не забезпечує належну рівновагу у прийнят-
ті владних рішень з конкретних справ державного управління між 
Українським народом як єдиним джерелом всієї первинної і верхов-
ної влади в Україні та його представницькими органами. Логічно, 
що прийняті на розвиток відповідних конституційних норм закони 
також не можуть забезпечити рівних можливостей суб’єктів безпо-
середнього і представницького народовладдя у прийнятті владних рі-
шень на локальному рівні. І питання не в тому, чи готові й здатні гро-
мадяни самостійно і безпосередньо приймати доленосні для держави 
чи відповідної адміністративно-територіальної одиниці рішення, зо-
крема на відповідних референдумах, а в тому, чи готові органи дер-
жавної влади та органи місцевого самоврядування і їх посадові особи 
взагалі визнати всю первинну і верховну владу в Україні за Україн-
ським народом (на державному, місцевому та професійному рівнях) 
і сприймати його безпосередні рішення як обов’язкові до виконання. 
В цьому контексті можна відзначити, що однією з обов’язкових харак-
теристик народу як носія верховної влади і найголовнішою складо-
вою механізму реалізації народом належної йому влади повинно бути 
його право і реально забезпечена можливість приймати обов’язкові 
до виконання і остаточні рішення. Проте така важлива ознака влади 
Українського народу прямо не передбачена в Конституції України ні 
для Українського народу, ні для територіальної громади. Відсутність 
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же в чинному законодавстві, починаючи з Конституції України, га-
рантій забезпечення результативності народного волевиявлення поз-
бавляє сенсу реальну громадянську та політичну активність грома-
дян поза межами представницьких органів публічної влади.

У зв’язку із зазначеним виникає багато серйозних теоретичних і 
практичних питань, які потребують ширшого і глибшого досліджен-
ня. І якщо наука конституційного права не дасть чітких та системних 
відповідей на окреслені (і не окреслені тут) питання реалізації прин-
ципу народного суверенітету, то у практиці державного будівництва 
та управління державними справами постійно виникатимуть серйоз-
ні проблеми, а їх періодичне несистемне розв’язання може призвести 
до порушення всього механізму управління державою.



1.4. Основні засади механізму реалізації народовладдя

Про необхідність запровадження механізмів реалізації народом 
своєї влади (здійснення народного волевиявлення) з часу прийнят-
тя Конституції України було сказано і написано надзвичайно багато. 
Так, зокрема, Ю. М. Тодика звертає увагу на те, що «в юридичній лі-
тературі все ширше використовується така категорія, як “механізм”… 
Це пов’язано з усвідомленням того, що недостатньо мати матеріальні 
норми, розвинуту систему законодавства, але й потрібні чіткі меха-
нізми перетворення в життя» [379, с. 336–337].

О. Ю. Тодика відзначає, що «недостатньо лише на конституційно-
му рівні закріпити те, що носієм суверенітету і єдиним джерелом вла-
ди в Україні є народ. Важливо це реально забезпечити на практиці з 
допомогою правових та інституційних механізмів. Механізм реаліза-
ції влади народу – це втілення його волі через форми безпосередньої 
демократії, органи державної влади та органи місцевого самовряду-
вання на основі норм Конституції і законодавства в межах організа-
ційних форм і методами, визначеними законом» [378, с. 147–148].

У 2010 р. вчені-правознавці, учасники Всеукраїнського форуму 
«Як ефективніше облаштувати владу в Україні», до однієї з ключових 
проблем, яка має бути розв’язана у процесі конституційного реформу-
вання, віднесли необхідність «забезпечення на конституційному рівні 
повноцінного функціонування механізму народовладдя, що, зокрема, 
передбачає створення належних конституційних умов для ефективно-
го використання інституту референдуму з урахуванням необхідності 
збалансованого використання форм безпосередньої та представниць-
кої демократії в механізмі ухвалення важливих державних рішень та 
недопущення конкуренції між ними» [48, с. 631]. В  даному випадку 
варто звернути увагу на те, що забезпечення повноцінного функціо-
нування механізму народовладдя саме «на конституційному рівні», на 
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нашу думку, є ускладненим, оскільки цей механізм включає надзви-
чайно багато елементів, які повинні бути врегульовані хоча б на рівні 
закону. Проте основні, принципові, концептуально важливі елементи 
цього механізму, звичайно, повинні бути закріплені в Основному За-
коні України.

Посилаючись на конституційну формулу народовладдя, 
Ю.  С.  Шемшученко зазначає, що «при всьому цьому ми маємо на-
повнити дану формулу реальним змістом і забезпечити механізмами 
її реалізації, без цього народовладдя перетворюється у декларацію. 
Йдеться, зокрема, про удосконалення інститутів безпосередньої де-
мократії (виборів, референдумів тощо), розширення контрольних 
функцій громадськості за діяльністю органів державної влади тощо» 
[421, с. 56]. В даному випадку Ю. С. Шемшученко закцентував свою 
увагу саме на безпосередній формі народовладдя. Однак наукова 
дискусія щодо механізму реалізації народовладдя не повинна обме-
жуватися виключно механізмами здійснення лише безпосереднього 
народовладдя у формі референдумів та інших форм безпосередньої 
демократії. Оскільки правильною є формула про те, що народ здійс-
нює свою владу як безпосередньо, так і через вільно обраних пред-
ставників, а представники діють, відповідно, від імені своїх виборців 
(від імені ж усього Українського народу діє виключно Верховна Рада 
України), так само правильною буде формула, що «народне волеви-
явлення здійснюється як безпосередньо, так і через вільно обраних 
представників». Так, зокрема, ще 1998 р. Конституційний Суд Укра-
їни звернув увагу на те, що «народний депутат України одержує де-
путатський мандат від виборців, котрим Основний Закон гарантує 
вільне волевиявлення (частина друга статті 71 Конституції України) і 
з якими народний депутат України як їх представник підтримує зв’я-
зок. За допомогою механізму цього представництва громадяни Укра-
їни реалізують своє конституційне право брати участь в управлінні 
державними справами (частина перша статті 38 Конституції України) 
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і здійснюють народне волевиявлення (стаття 69 Конституції Украї-
ни)» (виділено нами. – Ю. М.) (абзац 4 пункту 2 мотивувальної части-
ни Рішення від 7 липня 1998 р. № 11-рп/98 [330]).

Як правильно зауважили Ю. М. Тодика та О. Ю. Тодика, механізм 
здійснення народом своєї влади через вільно обраних представників 
повинен передбачати «перетворення» та «втілення» саме його волі
(волі всього Українського народу чи певної його частини на відповід-
ній території) в життя. Неврахування цього моменту створює ситуа-
цію, за якої Верховна Рада України як представницький орган усього 
Українського народу не здійснює (на рівні юридичної конституції) у 
своїй повсякденній діяльності народного волевиявлення, що, як міні-
мум, не вкладається в міжнародну практику парламентаризму.

В абзаці 3 пункту 3 Рішення Конституційного Суду України у спра-
ві № 1-2/2008 від 16 квітня 2008 р. (справа про прийняття Конституції 
та законів України на референдумі) [328] зазначено, що «конституцій-
не закріплення влади народу зумовлює необхідність запровадження 
певних механізмів її реалізації». А в абзацах 2 і 3 пункту 3.1 Рішення 
від 15 жовтня 2008 р. № 23-рп/2008 (справа про проголошення Пре-
зидентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціа-
тивою) [322] Конституційний Суд зазначив, що «право Українського 
народу на безпосередню реалізацію влади шляхом проведення всеу-
країнського референдуму – народного волевиявлення – закріплене в 
статті 69 Конституції України, а право громадянина на участь у тако-
му референдумі передбачене частиною першою статті 38, частиною 
першою статті 70 Конституції України. Отже, Основний Закон Украї-
ни не тільки проголошує здійснення влади народом, а й визначає кон-
кретні механізми його реалізації, насамперед, через референдум».

Проте в контексті положення частини 2 статті 5 Конституції про 
те, що народ здійснює владу у двох формах – безпосередньо і через 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також 
виходячи з підтримуваного нами визначення «механізму реалізації 
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влади народу», сформульованого О. Ю. Тодикою та наведеного вище, 
на нашу думку, не зовсім логічним є положення статті 69 Конституції 
про те, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, ре-
ферендум та інші форми безпосередньої демократії. А чому, власне, 
народне волевиявлення не може здійснюватися через представницькі 
«органи державної влади та органи місцевого самоврядування» або 
хоча б через «вільно обраних представників»? Невже сама держава 
з усіма її органами не покликана самим фактом її створення та існу-
вання до того, щоб впроваджувати у життя волю і бажання всього 
Українського народу? Невже місцеве самоврядування як вид наро-
довладдя не передбачає права територіальної громади самостійно ви-
рішувати питання місцевого значення «як безпосередньо, так і через 
органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи»?

Крім того, видається дискусійним і положення цієї ж статті 69 
Конституції про те, що «народне волевиявлення здійснюється через 
вибори…». Очевидно, мова повинна йти про те, що народне волеви-
явлення здійснюється через «вільно обраних представників» – де-
путатів усіх рівнів (народних депутатів України, а також депутатів 
сільських, селищних, міських, районних, обласних рад). Адже для 
Українського народу вибори своїх представників для управління дер-
жавними та місцевими справами не є самоціллю. Самоціллю є належ-
не, професійне та ефективне управління державними та місцевими 
(суспільними) справами, адже «здійснювати владу – означає управ-
ляти справами суспільства, держави, окремих територій, об’єднань 
людей; здійснювати дії і добиватися бажаної поведінки (результату) в 
ім’я визначених цілей» [156, с. 374].

Виходячи саме з таких міркувань, з’ясуємо основні складові ме-
ханізму реалізації народовладдя, незалежно від форми – безпосе-
редньої чи представницької. Адже, за великим рахунком, як пред-
ставницька, так і безпосередня форми народовладдя повинні мати 



Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні 79

однакові основні складові механізму впровадження в життя волі
Українського народу.

Варто також зазначити, що наявність чіткого і зрозумілого механіз-
му (алгоритму, процедури) реалізації належної будь-якому суб’єктові 
влади (владних повноважень) дозволяє більше часу приділити суті (ма-
теріальній частині) цього рішення, зосередивши всю увагу на виборі 
найвдалішого, найлогічнішого і найефективнішого у відповідній ситу-
ації варіанта реалізації свого владного повноваження. Відсутність же 
чітко врегульованого механізму призводить або до ухиляння суб’єкта 
від здійснення наданого йому (чи наявного у нього) владного повно-
важення, відсутності бажання (чи ініціативи) в його реалізації, або ж 
до зайвих витрат часу на вигадування такого механізму «на ходу», що 
(досить часто) має наслідком прийняття хибних, непродуманих і нее-
фективних (проте все одно владних) рішень. Наявність же владного 
повноваження при відсутності механізму впровадження прийнято-
го рішення в життя («правовий вакуум») призводить до “правового 
стопору”, яскравим прикладом якого є всеукраїнський референдум, 
проголошений Президентом України за народною ініціативою у 2000 
р., який, крім того, поставив надзвичайно багато проблемних питань, 
щодо яких Венеціанська Комісія «За демократію через право» вислови-
ла не менше конкретних зауважень [317, с. 153–163].

На думку Венеціанської Комісії, парламентові «не може бути дозво-
лено зневажати основоположні права людини внаслідок ухвалення не-
чітких законів», адже «цим досягається істотно важливий юридичний 
захист особи супроти держави та її органів і посадових осіб» [86, с. 179].

Отже, будь-які владні повноваження повинні мати чіткі механізми 
їх реалізації, що включають, зокрема, втілення прийнятих рішень у 
життя.

Таким чином, спробуємо визначити основну структуру (основні 
елементи) механізму реалізації народовладдя. Такими елементами, на 
нашу думку, повинні бути:
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1.  Наявність чітко визначеного суб’єкта здійснення конкрет-
ного повноваження у сфері управління публічними справами.
І хоча цей елемент, на перший погляд, видається цілком зрозумілим 
і таким, що не потребує не те що деталізації, а навіть згадування про 
нього, однак неналежна увага саме до цього структурного елементу 
народовладдя дуже часто призводить до таких явищ, як дублювання 
функцій (чи навіть повноважень), нездатності конкретного суб’єкта 
реалізувати надане йому повноваження в силу об’єктивних і суб’єк-
тивних причин, або ж взагалі відсутності суб’єкта, який повинен реа-
лізовувати необхідні для життєдіяльності держави і суспільства влад-
ні повноваження.

Так, зокрема, у цьому структурному елементі механізму реалізації 
влади важливим, на нашу думку, є питання про склад суб’єкта, який 
має право (чи якому доручається) здійснення конкретних владних 
повноважень у сфері управління публічними справами: це індивіду-
альний чи колегіальний суб’єкт? Робота кожного із зазначених суб’єк-
тів має свою специфіку, яка передбачає як позитивні, так і негативні 
особливості організації її діяльності.

Крім того, незалежно від складу суб’єкта владних повноважень 
(індивідуальний чи колегіальний), у кожному конкретному випад-
ку має бути вирішене (як мінімум, обговорене, продумане) питан-
ня стосовно вимог до конкретних фізичних осіб, які, вступаючи на 
відповідну посаду, будуть виконувати покладені на суб’єкта владних 
повноважень функції (повноваження). Йдеться про такі складові, як 
вік, громадянство, наявність чи відсутність вимог щодо строку про-
живання в Україні, освіта (як рівень, так і спеціальність), вимоги до 
професійних якостей тощо. Стосовно колективних суб’єктів не менш 
важливим є питання про кількість осіб, які братимуть участь у ви-
робленні проектів і прийнятті відповідних владних рішень. Адже від 
кількості осіб часто залежить ефективність роботи відповідного ор-
гану та якість прийнятих рішень.
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Отже, для забезпечення ефективності у виконанні конкретних пу-
блічно-владних функцій, прийнятті зважених управлінських рішень і 
належному втіленні їх у життя окресленим питанням треба приділяти 
належну увагу під час напрацювання нових законів, і особливо – поло-
жень Основного Закону.

2. Наявність чітко визначеного (сформульованого) повноважен-
ня (права). Однією з основних і найголовніших характеристик цього 
елементу механізму реалізації влади є «межі» здійснення конкретно-
го повноваження. Це питання є не просто важливим, а надзвичайно 
принциповим. Для підтвердження цієї тези наведемо деякі приклади 
лише з Основного Закону нашої країни – Конституції України:

1)  органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють 
свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і від-
повідно до законів України (частина 2 статті 6);

2)  від імені Українського народу права власника здійснюють ор-
гани державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
визначених цією Конституцією (частина 1 статті 13);

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України
(частина 2 статті 19);

4)  до повноважень Верховної Ради України належить внесення 
змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом 
XIII цієї Конституції (п. 1 частини 1 статті 85), а також здійснення 
парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією
(п. 33 частини 1 статті 85);

5) Верховна Рада України у межах своїх повноважень може ство-
рювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього 
розгляду питань (частина 3 статті 89);

6) Президент України утворює, реорганізовує та ліквідовує за по-
данням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні 
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органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на 
утримання органів виконавчої влади (п. 15 частини 1 статті 110), а 
також створює у межах коштів, передбачених у Державному бюдже-
ті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, до-
радчі та інші допоміжні органи і служби (п. 28 частини 1 статті 106);

7) Акти Президента України, видані в межах повноважень, перед-
бачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 цієї статті, 
скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відпо-
відального за акт та його виконання (частина 4 статті 106);

8) Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом 
України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у ме-
жах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України (частина 2 
статті 113);

9)  Прем’єр-міністр України входить із поданням до Президента 
України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, ін-
ших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, перед-
бачених Державним бюджетом України на утримання цих органів 
(частина 5 статті 114);

10)  Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає 
постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання (ча-
стина 1 статті 117);

11) Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою части-
ною України і в межах повноважень, визначених Конституцією 
України, вирішує питання, віднесені до її відання (стаття 134);

12) Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх по-
вноважень приймає рішення та постанови, які є обов’язковими до 
виконання в Автономній Республіці Крим (частина 2 статті 136);

13) місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жи-
телів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кіль-
кох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого зна-
чення в межах Конституції і законів України (частина 1 статті 140);
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14) органи місцевого самоврядування в межах повноважень, ви-
значених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до вико-
нання на відповідній території (частина 1 статті 144).

Таким чином, лише побіжний огляд положень Основного Зако-
ну України щодо владних повноважень зазначених суб’єктів у сфе-
рі управління публічними справами вже дає підстави говорити про 
те, що «межі» повноважень (функцій, компетенції) є надзвичайно 
важливою характеристикою другого елементу механізму реалізації 
владних повноважень. А якщо ще згадати про такі поняття, як «при-
своєння владних повноважень», «зловживання владою», «перевищення
влади», які вживаються у Кримінальному кодексі України, і що такі 
дії є одним з елементів відповідних складів злочинів, то важливість 
цього питання стає ще очевиднішою.

У цьому контексті варто згадати і схвалену Венеціанською Комісі-
єю Доповідь № 512/2009 від 4 квітня 2011 р., у п. 45 якої чітко зазна-
чено, що «закон, яким надаються дискреційні повноваження певно-
му державному органові, повинен вказати чітко і зрозуміло на обсяг 
такої дискреції. Не відповідатиме верховенству права, якщо надана 
законом виконавчій владі дискреція матиме характер необмеженої 
влади» [86, с. 178]. Згідно з п. 52 цієї Доповіді, «хоча дискреційні пов-
новаження є необхідними для здійснення всього діапазону владних 
функцій у сучасних складних суспільствах, ці повноваження не ма-
ють здійснюватись у свавільний спосіб. Їх здійснення у такий спосіб 
уможливлює ухвалення суттєво несправедливих, необґрунтованих, 
нерозумних чи деспотичних рішень, що є несумісним із поняттям 
верховенства права» [86, с. 179].

З питанням «меж» повноважень безпосередньо пов’язане питан-
ня легітимності тих чи інших рішень суб’єктів владних повноважень. 
На нашу думку, українське суспільство ще не до кінця усвідомило, 
що будь-яка влада в державі є обмеженою, немає безмежної (безкі-
нечної) влади; навіть влада носія і джерела всієї верховної і повної 
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влади в державі – Українського народу обмежена територією і колом 
суб’єктів, на яких вона поширюється). Крім того, очевидно, ні пере-
січні громадяни України, ні державні службовці ще не прийшли до 
повного розуміння таких положень Конституції України, як:

1) органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють 
свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і від-
повідно до законів України (частина 2 статті 6);

2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах по-
вноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України (частина 2 статті 19). Саме цей імператив, на думку С. П. Го-
ловатого, «цілком відповідає класичній вимозі верховенства права
як конституційного принципу, яка висувається до держави, – щодо 
кожної своєї дії неодмінно мати відповідний дозвіл права; у даному 
випадку такий дозвіл права – це приписи лише Конституції та зако-
нів» [64, с. 1453].

У нас же, на жаль, продовжується практика прийняття суб’єктами 
владних повноважень рішень, які не те що прийняті з перевищенням 
меж наданих цьому суб’єктові повноважень, а і явно не належать до 
компетенції відповідних суб’єктів, або ж прийняті не в тому порядку, 
який затверджено законом. Проте, варто ще раз наголосити на тому, 
що лише рішення, прийняті виключно в межах компетенції і повнова-
жень відповідного суб’єкта, є обов’язковими до виконання. В той же 
час громадяни України, суб’єкти економічної діяльності та нижчесто-
ящі суб’єкти владних повноважень змушені (в силу різних обставин) 
виконувати рішення, прийняті з явним перевищенням меж наданих 
суб’єктові повноважень, маючи при цьому вже на сьогоднішній день 
достатньо правових засобів оскарження таких рішень.

Ще раз можна звернути увагу і на те питання, яке ми порушува-
ли раніше: чим «ширші» (розпливчасті, неконкретизовані, абстрак-
тні) закріплені в законі «межі» повноваження (якщо вони взагалі 
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встановлені), тим більше, з одного боку, «влади» має відповідна по-
садова особа, проте, з іншого боку, тим легше цю особу притягти до 
кримінальної відповідальності за вказані вище дії – «присвоєння», 
«зловживання», «перевищення». Таким чином, на нашу думку, пи-
тання конкретизації меж наданих суб’єктові повноважень повин-
ні бути точкою перетину інтересів як цього суб’єкта, так і осіб, для 
яких прийняті на виконання цього владного повноваження рішення 
є обов’язковими до виконання. Очевидно, як для однієї сторони, так і 
для другої унормування чітких меж відповідних повноважень є запо-
рукою стабільного і передбачуваного майбутнього, а «визначеність» у 
цьому питанні (згідно з чіткими роз’ясненнями Європейської Комісії 
«За демократію через право») є однією з основних ознак дотримання 
принципу верховенства права. Так, зокрема, зазначена Комісія у п. 46 
свого висновку наголошує, що «юридична визначеність вимагає, щоб 
юридичні норми були чіткими і точними та спрямованими на забез-
печення того, щоб ситуація і правовідносини залишались передбачу-
ваними» [86, с. 178].

3. Нормативно деталізована процедура реалізації відповідного 
владного повноваження. Цей елемент механізму реалізації влади 
має характеризуватися через такі категорії, як «підстави», «умови», 
«способи», «засоби», «інструменти» тощо.

Підставою для реалізації суб’єктом належної йому влади є, з одно-
го боку, закон (тобто коли суб’єкт уповноважений законом постійно 
здійснювати відповідні владні повноваження), а з іншого боку може 
бути певний, зафіксований у законі, юридичний факт – дія чи подія 
(тобто для реалізації суб’єктом наданого йому законом повноважен-
ня повинна з’явитися певна обставина – дія третіх осіб чи незалежна 
від волі людини подія об’єктивного характеру).

Умовою (умовами) реалізації конкретного владного повноважен-
ня є, з одного боку, наявність передбачених законом об’єктивних під-
став, а з іншого – відсутність будь-яких об’єктивних чи суб’єктивних 
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перешкод для здійснення відповідного повноваження (наприклад на-
явність у бюджеті необхідних коштів, наявність кворуму, наявність 
будь-яких інших передбачених законом обставин, необхідних для ре-
алізації відповідного повноваження).

Саме за критерієм «способу» реалізації належної народові влади 
народовладдя поділяється на безпосереднє і представницьке. Далі 
вже йдуть способи реалізації народом належної йому влади безпосе-
редньо та способи реалізації народом належної йому влади через своїх 
вільно обраних представників. Слід звернути увагу на те, що «спосіб» 
здійснення владних повноважень органами державної влади, органа-
ми місцевого самоврядування та їх посадовими особами обов’язково 
повинен визначатися лише «Конституцією та законами України» (ча-
стина 2 статті 19 Основного Закону).

Механізм реалізації будь-якої влади (права, повноваження) 
обов’язково повинен завершуватися прийняттям відповідного влад-
ного рішення, яке у разі дотримання передбачених Конституцією (за-
коном) умов повинно бути обов’язковим до виконання на відповід-
ній території чи для визначеного кола осіб. У випадку ж неприйняття 
відповідного владного рішення чи неможливості його прийняття ви-
никає ситуація неефективності всієї попередньо проведеної роботи 
(збір інформації, обговорення, консультації, експертизи тощо). Що 
більше: відсутність передбаченого законом права чи об’єктивних 
можливостей приймати обов’язкові до виконання рішення зводить 
нанівець (нівелює) відповідне «владне» повноваження.

Ще одним, не менш важливим елементом механізму здійснення на-
родовладдя є форма (вид) відповідного владного рішення, який також 
повинен бути визначений Конституцією чи законом (особливо це акту-
ально для здійснення народовладдя у безпосередній формі: які види за-
гальнообов’язкових до виконання документів (актів, нормативно-пра-
вових актів) може прийняти народ на всеукраїнському референдумі, 
які акти може приймати територіальна громада на місцевому референ-
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думі тощо). Це один з найпринциповіших моментів, який забезпечує 
як легітимність прийнятого владного рішення, так і подальшу можли-
вість його адекватного виконання (добровільного чи примусового). Ці 
питання вже не один раз поставали як перед науковою спільнотою, так 
і перед юристами-практиками, викликаючи гострі дискусії щодо пра-
вової природи відповідних рішень і їх «владного» потенціалу.

4. Нормативно деталізована процедура виконання прийнятого 
владного рішення в обов’язковому порядку повинна містити чіткі 
відповіді на такі питання:

1) суб’єкт виконання (тобто коло осіб, для яких відповідне рішення 
є обов’язковим до виконання чи на якій території (але у будь-якому 
разі повинно бути чітко зрозумілим (юридично визначеним), для якої 
категорії осіб на відповідній території, наприклад, для всіх громадян,
чи для всіх жителів, до складу яких можуть входити також і іноземці, 
особи без громадянства тощо);

2)  порядок виконання відповідного рішення (цьому елементові 
треба приділяти особливу увагу, коли йдеться про виконання рішень, 
ухвалених Українським народом на всеукраїнському референдумі, чи 
рішень територіальної громади, прийнятих на відповідному місцево-
му референдумі;

3) наслідки невиконання чи неналежного виконання владного рі-
шення (в тому числі порушення затвердженого порядку);

4) підстави, умови, порядок тощо (тобто процедура) примусового 
забезпечення виконання владного рішення.

5. Очевидно, одним важливим елементом у механізмі здійснення 
народовладдя в демократичному суспільстві повинна бути юридич-
но забезпечена та гарантована можливість оскарження дій чи без-
діяльності суб’єкта владних повноважень, а також порядку скасу-
вання прийнятих ним незаконно рішень чи визнання їх недійсними 
тощо. Причому, знову ж таки, в даному випадку на нормативному 
рівні повинні бути чітко визначені:
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- суб’єкти оскарження (тобто це лише особи, для яких відповідне 
рішення є обов’язковим до виконання, чи можуть бути будь-які інші 
суб’єкти);

- деталізована процедура такого оскарження.
6. Шостим елементом, на нашу думку, є конкретизована персо-

нальна відповідальність за кожне з можливих правопорушень (тоб-
то визнання рішення суб’єкта владних повноважень, наприклад, не-
законним чи недійсним не може, на наше переконання, завершувати-
ся лише цим фактом без подальшого логічного настання конкретно 
визначеної відповідальності винного суб’єкта). В  даному випадку 
йдеться не про те, що суб’єкт прийняв неправильне (за своєю суттю) 
політичне рішення, яке, можливо, потягло настання певних збитків. 
Мова йде про конкретне порушення закону (регламентованої про-
цедури ухвалення відповідного владного рішення). І ці питання по-
трібно чітко розмежовувати: за неправильне (за змістом) політичне 
рішення суб’єкт, очевидно, може нести лише певну політичну відпо-
відальність, за порушення закону – юридичну (дисциплінарну, адмі-
ністративну, кримінальну) відповідальність. Тільки за умови реаль-
ної і постійної дії принципу невідворотності покарання за вчинене 
порушення закону можна буде говорити про існування України як 
правової і демократичної держави, в якій реально діє принцип вер-
ховенства права.

Хотілося б зупинити увагу і на такому питанні, як потенційна мож-
ливість прийняття кардинально протилежних владних рішень з кон-
кретного суспільно важливого питання суб’єктами безпосереднього 
і представницького народовладдя одного рівня (тобто, наприклад, 
територіальна громада села і сільська рада тощо). У разі виникнення 
таких ситуацій звичайно пріоритет повинні мати рішення первин-
ного, а не вторинного суб’єкта влади (незалежно від часу прийнят-
тя відповідного рішення). Хоча, на наше переконання, такі ситуації 
повинні бути винятком із загальної практики, оскільки суб’єкт пред-
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ставницького народовладдя не може приймати рішення, яке супере-
чить волі більшості громадян відповідної території. В умовах руху до 
збільшення самоврядності територіальних громад складнішими і по-
тенційно реальнішими видаються питання конкуренції владних рі-
шень суб’єктів різного рівня (наприклад, коли обласна рада приймає 
одне рішення, а територіальна громада міста обласного чи районного 
значення (або її представницький орган), виходячи з конституцій-
ного права на «самостійне вирішення питань місцевого значення», – 
інше). Вирішення питання «конкуренції» (або «пріоритетності») між 
цими владними рішеннями може бути віднесено до компетенції суду 
чи до компетенції представницького органу вищого рівня? Чи може 
суд вирішити таке питання, якщо й одне, й інше рішення прийняті 
виключно на підставі, в межах повноважень і у спосіб, передбачені 
законом (тобто процедура і в одному, і в іншому випадку дотримана, 
а по суті – рішення різні)? Ці та інші аналогічні питання потребують 
подальшого наукового осмислення.
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ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ

1. Забезпечення чіткості категорії «народовладдя» можливе лише 
через з’ясування юридичної природи, сутності та змісту двох інших 
категорій – «народ» і «влада». Провівши предметне дослідження юри-
дичного змісту категорії «влада», ми прийшли до висновку, що вла-
да – це передбачене конституцією чи законом право уповноваженого 
суб’єкта приймати обов’язкові до виконання рішення у сфері управ-
ління публічними (суспільними, державними, місцевими, професій-
ними тощо) справами. Категорія «влада» має дві сторони – «процесу-
альну» та «матеріальну (змістову)». Процесуальна сторона полягає у 
передбаченому конституцією чи законом праві суб’єкта приймати рі-
шення, яке (за умови дотримання процедури, способу та форми його 
прийняття) стає обов’язковим до виконання на визначеній території 
чи для визначеного кола осіб. Матеріальна ж (змістова) сторона вла-
ди суб’єкта полягає у його виключному праві визначати зміст свого 
рішення (звичайно, у передбачених законом межах).

2. Український народ як основний суб’єкт народовладдя і громадя-
нин України як первинний суб’єкт народовладдя співвідносяться між 
собою як філософські категорії «ціле» і «частина», що тягне за собою 
поширення на них усіх напрацьованих науковцями «антиномій ці-
лісності», які складаються у дві «течії» діалектичного закону «части-
ни і цілого» – меризм та холізм (і в цьому аспекті потребують свого 
подальшого детального наукового дослідження). Народ як суб’єкт 
народовладдя здійснює свою владу шляхом реалізації громадянами 
України свого конституційного права брати участь в управлінні пу-
блічними справами. Саме це політичне право кожного громадянина 
є системоутворюючим, тобто утворює і визначає структуру й систе-
му управління всіма публічними справами будь-якої країни та є, на 
нашу думку, сутнісною характеристикою категорії «народовладдя». 
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Всі інші, в тому числі конституційно визначені, політичні права так 
чи інакше спрямовані на реалізацію зазначеного «основного» права 
і можуть вважатися складовими механізму народовладдя. Крім того, 
саме політичні права громадян наповнюють складову «влада» в кате-
горії «народовладдя» конкретним юридичним змістом.

3. Принцип народовладдя є сутнісним щодо інших принципів кон-
ституційного ладу України; він покликаний сприяти задоволенню по-
треб та інтересів у різноманітних сферах суспільного життя, виступає 
інтегруючою основою для розвитку політичних, економічних, соці-
альних, духовно-культурних, ідеологічних відносин. Відповідно на-
родовладдя має бути, по суті, основною засадою процесу формування 
вітчизняного правового простору, головним стрижнем конституцій-
но-правового регулювання владних відносин в країні, визначальним 
засобом забезпечення ціледосягальної функції суспільства. Вказані 
ознаки обумовлюють місце цього принципу в структурі забезпечення 
життєдіяльності держави, суспільства, країни в цілому, у перспекти-
вах розвитку, що не може не відбитися на основних положеннях Ос-
новного Закону, визначаючи його соціальну, правову та ідеологічну 
сутність. 

4.  Принцип народного суверенітету необхідно розглядати не як 
просту «ідею» чи «ідеал», а передусім як засади, на котрих базуються 
основні положення Основного Закону держави, як головний стри-
жень конституційно-правового регулювання суспільних владних 
відносин в державі, а також майбутній суспільний стан, що визна-
чає вектор розвитку країни та суспільства. І саме крізь призму змісту 
принципу народного суверенітету видається доцільним досліджува-
ти норми Конституції України з метою напрацювання такої концепції 
політико-правової моделі України, яка б заохочувала і забезпечувала 
свободу політичної участі, пряме народовладдя в усіх його проявах 
і на всіх рівнях – державному, регіональному, місцевому, професій-
ному тощо. Принцип народного суверенітету визначає «ідеологічну» 
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основу не лише Конституції України, а й всього законодавства. Буду-
чи фундаментом народовладдя, він наповнює його конкретним юри-
дичним змістом і задає тон усій системі конституційно-правового й 
законодавчого регулювання владних відносин у державі.

5. Сутнісними ознаками принципу народного суверенітету є:
- верховенство влади народу, основною сутністю якого є право і 

реально забезпечена можливість приймати обов’язкові до виконан-
ня на території України остаточні рішення. Проте така важлива оз-
нака влади Українського народу прямо не передбачена в Конституції 
України ні для Українського народу, ні для територіальної громади. 
Відсутність же в чинному законодавстві, починаючи з Конституції 
України, гарантій забезпечення результативності народного воле-
виявлення позбавляє сенсу реальну політичну активність громадян 
поза межами державних органів чи органів місцевого самоврядування;

-  повнота влади народу, яка характеризується обсягом його влад-
них повноважень. Проте «повнота влади» не повинна розумітися як 
повна «безмежність», адже принцип «можна все», навпаки, призво-
дить до відсутності нормативно закріплених конкретних повнова-
жень народу (територіальної громади тощо) і невизначеності у меха-
нізмах реалізації цієї влади.

6. Конституція України як установчий акт всієї держави, акт реа-
лізації Українським народом належної виключно йому всієї первин-
ної та верховної влади, в тому числі установчої, була прийнята «від 
імені», але без участі всього Українського народу, адже преамбула 
Конституції України починається не словами «Український народ», а 
словами «Верховна Рада України». Це один з багатьох прикладів недо-
тримання на рівні Основного Закону як концепції народного сувере-
нітету, так і концепції народовладдя. Йдеться не про те, що Консти-
туція України повинна обов’язково прийматися безпосередньо всім 
Українським народом на всеукраїнському референдумі, а лише про 
те, що як Основний Закон, так і всі інші закони України повинні чітко 
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відображати у своїх текстах науково обґрунтовану, цілісну й систем-
ну концепцію народного суверенітету і народовладдя, визнаючи роль 
первинного суб’єкта всієї верховної влади в країні за Українським на-
родом та забезпечуючи його механізмами реалізації цієї влади. Адже 
для формування активного громадянського суспільства потрібно не 
лише змінити положення законодавства, а й змінити «філософію вла-
ди» у свідомості всього Українського народу.

7.  На жаль, можемо відзначити, що сьогодні у підсвідомості ба-
гатьох громадян України, в тому числі посадових осіб державних 
органів, які готують проекти владних управлінських рішень або 
нормативно-правових актів, очевидно, ще залишилося радянське 
розуміння місця людини стосовно держави: держава над людиною, 
а не людина над державою; людина існує для держави, а не держа-
ва – для людини. При такій концепції владних відносин, яка, до речі, 
проглядається і в тексті чинної Конституції України (не кажучи вже 
про закони і тим більше – про підзаконні акти), будь-яка активність 
громадян у сфері управління власною країною (державними, місце-
вими та професійними справами) сприймається посадовими особа-
ми державних органів як «тиск на владу». Така активність громадян 
розцінюється як «тиск знизу», що не має абсолютно нічого спільного 
з проголошеним принципом народного суверенітету, який є фунда-
ментом системи «управління зверху». Проте «зміна філософії влади» 
якраз і полягає у тому, щоб нарешті всім усвідомити, хто в Україні 
насправді має верховну владу (суверенітет), і реально закріпити від-
повідну модель суспільно-владних відносин у Конституції та законах 
України, впровадивши її у практику державного будівництва.

8. Саме крізь призму принципу народного суверенітету слід ана-
лізувати норми Конституції України з метою створення такої сус-
пільно-політичної моделі, яка б заохочувала і забезпечувала свободу 
політичної участі та безпосереднє народовладдя в усіх його проявах і 
на всіх рівнях – загальнодержавному, місцевому, професійному тощо. 
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Конституційно окреслений і законодавчо визначений механізм здійс-
нення народом належної йому влади повинен чітко передбачати ал-
горитм дій зацікавлених громадян з визначенням усіх його обов’яз-
кових елементів, які забезпечують впровадження їх волі в життя як 
безпосередньо, так і через вільно обраних представників. Відсутність 
закріпленого законами алгоритму чітких правил поведінки (при по-
стійному збільшенні активності громадян на шляху до формування 
громадянського суспільства) може призводити до загострення відно-
син у сфері управління публічними справами.



РОЗДІЛ ІІ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ

2.1. Основні теоретичні передумови формування
концепції безпосереднього народовладдя

У щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради 
України «Модернізація України – наш стратегічний вибір» наголошу-
ється на тому, що концептуальною основою наступних перетворень 
«має стати республіканізм з його кредо «країна як спільна справа». 
Настав час запровадження суспільної моделі, відповідно до якої пи-
тання життєдіяльності суспільства вирішується самими громадя-
нами та добровільно створеними ними об’єднаннями на основі уз-
годження індивідуальних і групових інтересів… Основним суспіль-
ним інститутом, що реалізує на практиці принципи республіканізму, 
є громадянське суспільство. Успіх реформ значною мірою залежить 
від рівня його розвитку, від ступеня участі громадян у різних формах 
самоорганізованої суспільної активності» [256, с. 13].

При цьому, виходячи з наявності системних проблем у сфері 
управління нашою державою, частину з яких можна розв’язати шля-
хом внесення відповідних змін до Конституції України чи прийняття 
Основного Закону в новій редакції, 21 лютого 2011 р. Президент Укра-
їни своїм Указом №  224/2011 підтримав ініціативу Л. М. Кравчука, 
Президента України у 1991–1994 роках, щодо створення Конститу-
ційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України. Робота 
Конституційної Асамблеї дозволить зробити «крок до утвердження 
якісно нової демократичної моделі політичної системи європейського 
зразка», яка «має повністю забезпечувати принципи дотримання прав 
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і свобод людини й громадянина, народовладдя, верховенства права, 
поділу влади, неподільності національного суверенітету» [256, с. 9]. 
Крім того, «оновлена суспільно-політична модель України має забез-
печувати та заохочувати як свободу слова, так і свободу політичної 
участі, пряме народовладдя, у т. ч. у формі референдумів, плебісцитів, 
можливість громадського впливу на розроблення та прийняття влад-
них рішень» [256, с. 26].

Таким чином, перед Конституційною Асамблеєю стоїть завдання 
розробити проект таких змін до чинної Конституції України, які б у 
сфері управління публічними (державними, місцевими, професійни-
ми та іншими) суспільними справами забезпечували і заохочували 
безпосереднє («пряме») народовладдя у різних його формах, видах і 
проявах.

Саме тому глибокі наукові дослідження проблем конституційно-пра-
вого забезпечення реалізації народовладдя взагалі і безпосереднього 
народовладдя зокрема з метою напрацювання науково обґрунтованої 
концепції народовладдя та відповідних пропозицій щодо вдосконалення 
положень Основного Закону набувають особливої актуальності.

Проблему конституційно-правового забезпечення безпосередньо-
го народовладдя в умовах функціонування сучасного суспільства слід 
розглядати в контексті таких визначальних об’єктивних чинників, як:

а)  зміни ролі та призначення держави, її впливу на процеси жит-
тєдіяльності суспільства. Прийнято вважати, що держава постає як 
«загальноцивілізаційна, найбільш досконала форма самоуправління 
людства і як основний інструмент організації специфічного національ-
ного життя в кожній країні, що виявляє себе навіть в умовах створення 
нової соціальної системи» [275, с. 115]. У подібний спосіб статус держа-
ви, особливості народовладдя пояснював також відомий український 
політолог С. Г. Рябов. Крім того, як наголошує В. А. Шатіло, «державо-
центристський (етатистський) підхід, заснований на ідеології керуван-
ня з боку держави поведінкою людини і життєдіяльністю суспільства, в 
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цілому має поступитися людиноцентристському підходу, заснованому 
на ідеології служіння інтересам людини і суспільства» [420, с. 60], тобто 
«українська держава має поступово засвоювати нову для неї роль об-
слуговуючого апарату суспільства» [420, с. 61];

б) суттєвої перебудови політичних систем окремих суспільств, що 
висвітлюється у працях низки українських фахівців, зокрема О. В. Баб-
кіної, Р.  В.  Балабана, І.  М.  Варзара, М.  Ф.  Головатого, В.  П.  Горбатен-
ка, О. В. Зайчука, О. Л. Копиленка, М. І. Михальченка, М. П. Недюхи, 
Н. М. Онищенко, А. Д. Пахарєва, Ф. М. Рудича, С. Г. Рябова та ін.;

в) стрімкої демократизації суспільного життя і, як наслідок, роз-
витку самоврядувальних засад його організації. Місцеве самовря-
дування досліджується в працях Г.  Г.  Абасова, В.  Б.  Авер’янова, 
Г. В. Барабашева, В. І. Борденюка, В. В. Журавського, А. А. Ковален-
ка, О.  Л.  Копиленка, М.  І.  Корнієнка, М.  П.  Недюхи, Н.  Р.  Нижник, 
В. Ф. Погорілка, В. Л. Федоренка, М. Ф. Селівона та ін.;

г) посилення впливу на розвиток суспільних процесів, пов’язаних із 
формуванням громадянського суспільства в Україні. Зазначена проблема-
тика, передусім у контексті утвердження засад народовладдя, досліджена 
недостатньо.

Розглядаючи сучасні суспільства як складні соціальні організми, 
українські вчені обґрунтовують ідеї саморегуляції країни [348], соці-
альної самоорганізації як засобу розвитку місцевого самоврядування 
в Україні [268]. Термін «саморегуляція», на думку авторів колективної 
праці «Саморегуляція соціального організму країни», «використову-
ється у різних значеннях: як функція систем різного типу, зокрема 
біологічних і соціальних; як життєві сили організму, що впливають 
на його функціонування та розвиток; як синонім термінів “самоорга-
нізація” і “управління” тощо» [348, с. 19].

Так, зокрема, «соціальна самоорганізація, – наголошують 
М. П. Недюха та О. В. Михайлич, – передбачає безпосередні дії соці-
альних суб’єктів щодо створення соціальних умов, за яких можуть 



98 Ю.Р. Мірошниченко

бути реалізовані їхні власні права та законні інтереси. Задля реаліза-
ції останніх соціальні суб’єкти створюють різноманітні організаційні 
структури, де правомочність та дієздатність актуалізуються й дифе-
ренціюються, завдяки чому соціальна самоорганізація набуває доско-
наліших організаційно-правових форм та характеру діяльності, спри-
яючи трансформації ініціатив (хаос) у соціальний порядок як засіб 
соціального конструювання, впорядкування соціального простору, 
його легітимізації (забезпечення розвитку як процесу) та легітимації 
(закріплення як результату) певним суб’єктом дії – індивідом, групою 
чи територіальною громадою» [268, с. 9–10].

Сучасні способи формування органів влади та державного управ-
ління шляхом вільного та загального волевиявлення громадян як 
найважливішого вияву демократії були фактично визначені соціаль-
но-політичною практикою ХХ століття. Означена норма у той чи ін-
ший спосіб закріплена в конституціях окремих держав, в тому числі 
і в Конституції України. Крім того, в останні десятиліття все поміт-
нішими є: а) розвиток поняття «governance», що має своїм логічним 
наслідком формування нової теорії публічного управління; б) поси-
лений розвиток ідеї «саморегуляції соціального організму країни».

Поняття «governance» в документах «Програми розвитку» ООН 
розглядається як практика економічної, політичної та адміністра-
тивної влади щодо управління справами держави на всіх рівнях. Це 
поняття об’єднує «механізми, процеси та інститути, через які грома-
дяни та групи висловлюють свої інтереси, реалізують законні права, 
виконують обов’язки та балансують між розбіжностями» [348].

Щодо ключових характеристик нової теорії публічного управлін-
ня, яка активно формується, то такими є:

-  участь (всі громадяни мають право голосу у прийнятті рішень 
прямо або через політичні інститути, що представляють їхні інтере-
си; така широка участь будується на свободі асоціацій і слова, а також 
на здатності до конструктивного діалогу);
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-  верховенство права (чіткість та об’єктивність правових струк-
тур, особливо тих, що захищають права людини);

-  прозорість (свобода інформації, її повнота та доступність для 
всіх, хто в ній зацікавлений);

- чутливість (усі інститути чітко реагують на потреби громадян);
- орієнтація на згоду (створення балансу інтересів для досягнення 

широкого консенсусу з питань про те, щó більш за все відповідає по-
требам групи і якими засобами цього слід досягати);

-  справедливість (усі громадяни мають можливість підвищити 
свій добробут);

-  результативність та дієвість (максимально ефективне викори-
стання ресурсів для задоволення потреб громадян);

- підзвітність (уряд, приватний бізнес і структури громадянського 
суспільства підзвітні громадськості та інституційним носіям прав);

- стратегічне бачення (лідери та громадськість виходять із довго-
строкових перспектив управління та розвитку особистості з чітким 
визначенням заходів, необхідних для їх реалізації) [448].

Наголосимо, однак, ще на одній, не менш принциповій обставині 
загального характеру, що з особливою силою проявляється у ниніш-
ню добу, а саме: безпосереднє народовладдя завжди виявлялося мож-
ливим у процесі розвитку, активізації процесів становлення грома-
дянського суспільства. При цьому показово, що ще до розпаду СРСР, 
у період так званої перебудови відомий російський соціальний філо-
соф і політолог А. Мігранян зазначав, що після створення інститутів 
громадянського суспільства поступово буде обмежуватися «держав-
не втручання в економічне і соціокультурне життя» [291, с. 448].

Варто звернути увагу і на те, що за умов потужних інформацій-
них змін, притаманних сучасному суспільно-політичному життю, все 
частіше йдеться про так звану «відеодемократію», «електронний ре-
ферендум», «миттєву пряму демократію» тощо як засоби реалізації 
безпосереднього народовладдя. Зокрема, американський політолог 
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Річард Деґґер вважає, що засобами комп’ютеризації виборчого про-
цесу, опитування громадської думки можна подолати все масовіші 
стани апатії громадян щодо участі у політичному житті. «За допо-
могою комп’ютерів і кабелів, – пише він, – ми, здається, можемо по-
ставити електронні голосувальні пристрої у будинках усіх громадян, 
розпустити законодавчі органи й визначати далі політику прямим го-
лосуванням електорату» [75, с. 308]. Важко спрогнозувати, наскільки 
такий підхід до організації безпосереднього волевиявлення громадян 
з усіх (і дуже часто надзвичайно складних) питань державного будів-
ництва дійсно сприятиме зниженню рівня політичного абсентеїзму 
(апатії, неучасті) громадян, проте спроби організувати комп’ютерні 
голосування вже мають місце в ряді високорозвинених країн. Однак 
при цьому варто наголосити, що безпосереднє народовладдя не дося-
гається і не вичерпується забезпеченням громадян штучними, суто 
технічними засобами для швидкого волевиявлення. Більш важливим 
є рівень громадянської активності людини, пов’язаний з її відпові-
дальністю, політичною свідомістю та політичною культурою. Нині ж, 
за даними, викладеними у книзі «Участь у політичному житті в Аме-
риці», 22 % виборців США не беруть участі у політиці, ще 67 % беруть 
участі тільки принагідно [75, с. 313].

Ще одним важливим політико-правовим елементом забезпечення 
безпосереднього народовладдя є так звана «дорадча демократія», що 
передбачає прийняття того чи іншого рішення за підсумками прове-
дення певних дискусій, обговорень, публічних консультацій тощо. 
Хоча термін «дорадчий» з’явився, як відомо, ще у 1489 р. і пов’язу-
вався з процедурою проведення дискусії, яку вели групи політич-
них лідерів, основоположником теорії «дорадчої демократії» цілком 
справедливо вважають представника ХІХ  століття Джона Стюарта 
Мілля. Та обставина, що дискусія є важливою складовою демокра-
тії, – факт незаперечний, однак поширювати дорадчу демократію на 
громадський загал, а тим більше на виборчий процес було б досить 
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сумнівним. Елементом дорадчої демократії можна вважати хіба що 
референдуми як форму масового волевиявлення.

Досліджуючи проблеми конституційно-правового забезпечення 
реалізації безпосереднього народовладдя, слід звернути увагу на те, що 
ще в 2001 р., тобто через 5 років після прийняття Конституції України, 
В. Я. Тацій та Ю. М. Тодика відзначили, що «основоположне завдання 
сучасного українського конституціоналізму: сумістити конституційну 
модель з реальною практикою державотворення» [371, с. 5].

В  той же час, вивчаючи наукові напрацювання та конституцій-
но-правові засади функціонування народовладдя в Україні, можна 
дійти висновку, що і протягом 15 років після прийняття Основного 
Закону не вдалося не лише повністю сумістити конституційну модель 
з реальною практикою державотворення, а й розробити системних 
наукових концепцій тих стрижневих елементів цієї конституційної 
моделі, що визначають глибинні «ідеологічні» засади життєдіяльнос-
ті нашої держави.

Так, зокрема, С. П. Головатий, досліджуючи питання конституцій-
ного принципу верховенства права, наголошує на тому, що в Україні 
«досить популярно вести мову про «правову державу», не даючи, втім, 
собі звіту, що ні теоретичної, ні нормативної концепції «правової дер-
жави», яка за своєю матеріальною сутністю була б максимально на-
ближена до концепції «Rule of Law», так і не було вироблено. Відтак 
практична значимість поняття «правова держава» в Україні, попри 
його фіксацію у ст. 1 Конституції України як юридичного принципу, є 
нульовою» [64, с. 157].

На жаль, практично ці ж самі слова, критичні у своїй сутності, 
мають бути висловлені і щодо ще одного визначального терміна – 
«демократична держава», який також вживається у ст.  1 Основного 
Закону. Незважаючи на те, що в Україні вже є наукові напрацювання 
різного масштабу, теоретичного рівня й аналітичної глибини 
дослідження на окреслену тематику, в Україні досі відсутня чітко 
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обґрунтована, систематизована та структурована концепція 
демократичної держави, основними вихідними ідеями та засадничими 
елементами (принципами) якої є народний суверенітет і народовладдя.

Процес же утвердження ключових засад конституційного ладу 
передбачає насамперед усвідомлення сутності народовладдя в ціло-
му, його безпосередньої форми – зокрема. Адже не можна «утвер-
джувати» в державі ті цінності, зміст яких остаточно не з’ясований, 
передусім, на науково-теоретичному рівні, не кажучи вже про їх від-
повідне відображення на конституційному рівні. Так, зокрема, ще у 
1998 р. М. І. Ставнійчук відзначала, що «в науці національного кон-
ституційного права теорія прямого народовладдя … переживає пе-
ріод становлення. Цілком очевидно, що нова Конституція України 
започаткувала основи механізму функціонування безпосереднього 
народовладдя в Україні відповідно до нових політичних, економіч-
них відносин життя суспільства та держави, задала орієнтири пер-
спективного розвитку системи народовладдя в Україні… Відтепер чи 
не найголовніші проблеми реалізації безпосереднього народовладдя 
пов’язані, насамперед, з реальним наповненням змісту, загальних 
принципів народовладдя, конкретизації критеріїв визначення сис-
теми форм народовладдя відповідно до його суті та принципів, удо-
сконалення правових механізмів регулювання інших форм прямого 
народовладдя і створення правових механізмів регулювання інших 
форм безпосереднього народовладдя, адекватних його суті і принци-
пам» [365, с. 80].

Декількома роками пізніше (2000) науковці зазначали, що «зага-
лом такий інститут, як безпосереднє народовладдя, в Україні ще не 
зовсім розвинутий. Для його посилення потрібно, насамперед, удо-
сконалити наявну нормативну базу, а також змінити ставлення самих 
органів до виявів народної демократії… Необхідно активно вико-
ристовувати, комбінувати різні види прямого народовладдя для до-
сягнення найкращого результату; ефективніше розвивати зв’язки і 
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посилювати взаємодію між самими суб’єктами народовладдя (народ, 
населення територіальної громади, трудовий колектив, члени об’єд-
нання громадян, окремий громадянин)» [290, с. 55]. Приклади анало-
гічних висловлювань науковців про народовладдя взагалі і про без-
посередню форму його реалізації датуються, зокрема, і 2005 роком. 
Не бракує таких заяв авторитетних учених і впродовж останніх двох 
років. Про «нечіткість принципу народовладдя» як один із суттєвих 
недоліків положень Основного Закону зазначено, нарешті, у щорічно-
му Посланні Президента України до Верховної Ради України «Модер-
нізація України – наш стратегічний вибір» [256, с. 16].

При цьому варта уваги і та обставина, що нечіткість принципу 
народовладдя на рівні Основного Закону дуже часто призводить до 
майже повного нівелювання цього принципу на рівні спеціальних за-
конів. Крім того, враховуючи засадничий характер принципів народ-
ного суверенітету та народовладдя для всієї системи законодавства 
України, включаючи положення Конституції України, відсутність на-
уково обґрунтованої, зваженої, систематизованої та структурованої 
концепції народовладдя не дозволяють виписати на рівні Основного 
Закону таку «суспільно-політичну модель України», яка б надала мож-
ливість подолати наявну в нашій державі кризу в системі та структурі 
управління державними і місцевими справами.

Отже, на нашу думку, основна причина такого стану держави та су-
спільства полягає у відсутності науково виваженої концепції демокра-
тичної держави, створення якої ми проголосили, але так і не змогли за 
20 років Незалежності повноцінно запровадити у щоденну практику 
державного будівництва всі її структурні елементи, що становлять єди-
ний механізм управління всіма суспільними справами в країні. Таким 
чином, Україна відмовилася від механізму управління суспільством на 
принципах тоталітарної держави і разом з тим ще не змогла створити 
новий дієвий механізм управління суспільними справами на принци-
пах демократичної держави. І тут відповідальність за такий стан справ 
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лежить на всьому українському суспільстві, оскільки «народ, реалізую-
чи невід’ємне право на власну державу, є її творцем та несе відповідаль-
ність за розбудову і розвиток держави» [48, с. 640].

Перш ніж перейти до безпосереднього дослідження окреслених 
питань, варто особливо звернути увагу на позицію Європейської 
Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії), яка у 
1996 р. у своєму висновку щодо проекту Конституції України, схва-
леному 11 березня 1996 р., зазначила наступне: «Заслуговує на схва-
лення те, що текст вже не містить положень, які зумовлювала занадто 
радикальна концепція прямої демократії, як наприклад, можливість 
розпуску Парламенту або висловлювання недовіри Президенту шля-
хом референдуму. Це є доказом того, що текст просувається у пра-
вильному напрямі, забезпечуючи стабільність основних інститутів» 
[317, с.  31]. Досліджуючи текст уже прийнятого Основного Закону 
нашої держави, Венеціанська Комісія у своєму наступному виснов-
ку щодо Конституції України, схваленому 7–8 березня 1997 р., зо-
крема, вітала те, що «текст більше не містить положень у дусі занад-
то радикального поняття прямої демократії, а передбачає належну 
рівновагу між представницькою та прямою демократією» (курсив
наш. – Ю. М.) [317, с. 49].

Отже, можна зробити висновок, що європейським стандартом у 
сфері управлінні публічними (державними, місцевими, професійни-
ми та іншими суспільними) справами є не перевага безпосередньої 
чи представницької форми народовладдя, а їх «належна рівнова-
га». Конституційний Суд України у частині 3 вступної частини сво-
го Рішення №  6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 р. також зазначає, що в 
одержаних на його запити відповідях «підкреслюється взаємозв’язок 
безпосередньої (здійснення народного волевиявлення через вибори, 
референдуми тощо) та представницької (здійснення влади народом 
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування) 
демократії, а також відсутність переваги жодної з цих форм здійснен-
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ня влади народом» (курсив наш. – Ю. М.) [338]. Тому, досліджуючи 
питання конституційно-правового забезпечення безпосереднього 
народовладдя, варто пам’ятати, що наукові розробки вчених-консти-
туціоналістів повинні бути спрямовані саме на забезпечення рівно-
ваги, а не перевагу безпосередньої форми народовладдя над пред-
ставницькою. Саме в такому руслі спробуємо докласти своїх зусиль 
до розв’язання проблеми недосконалого конституційно-правового 
забезпечення реалізації народом своєї влади шляхом свого безпосе-
реднього волевиявлення.

Юридичну природу явища народовладдя розкривають, як зазна-
чалося вище, виходячи з відомого конституційного положення, що 
міститься у частині 2 статті 5 Основного Закону України, згідно з яким 
народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної вла-
ди та органи місцевого самоврядування. З цього ж конституційного 
положення виводяться і дві форми народовладдя – безпосередня та 
представницька (опосередкована).

Тож слід, мабуть, коротко окреслити наші власні позиції щодо ро-
зуміння категорії «безпосереднє народовладдя» і спочатку зазначити 
вихідні передумови, досліджені нами раніше. Так, у ході попередніх 
досліджень [252, 245] було зроблено висновок, що категорію «влада» 
(незалежно від носія і суб’єкта її реалізації) варто розглядати як пе-
редбачене Конституцією чи законом право уповноваженого суб’єк-
та приймати обов’язкові до виконання рішення у сфері управління 
публічними (державними, місцевими, професійними та іншими 
суспільними) справами. Йдеться про те, що обов’язковим атрибутом 
заснованої на законі (а не на силі) влади будь-якого суб’єкта є його 
законне право приймати (на реалізацію своїх, передбачених законом, 
повноважень) обов’язкові до виконання на відповідній території (чи 
для відповідного кола осіб) рішення.

Категорію «народовладдя» ми розглядали як таку форму організації 
управління усіма суспільними справами, за якої кожен громадянин 
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має право і реальну можливість брати участь в управлінні цими 
суспільними справами як безпосередньо, так і через вільно обраного 
представника. Змістом народовладдя є сукупність політичних
прав громадян і механізмів їх реалізації у відносинах із органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування щодо участі 
в управлінні власною державою (державними справами), у вирішенні 
місцевих, професійних чи інших суспільних справ.

Виходячи з наведеного та досліджуючи положення, закріплене у 
частині 2 статті 5 Конституції України, можна побачити одну з при-
чин багатьох проблем у механізмі управління публічними справами. 
Так, передусім, доводиться констатувати, що ми дуже часто тяжіємо 
до різних форм колективізму та безособовості, оперуючи відповідни-
ми поняттями: «народ», «суспільство», «спільнота», «територіальна 
громада», «держава» тощо. Це все правильно. Однак провідні суспіль-
ства світу вже давно перейшли до розуміння визначальної сутності 
людини (громадянина), репрезентуючи і, водночас, законодавчо 
унормовуючи її як найвищу цінність, безпосереднього носія влади, 
культури, знань… Тобто «розумінням» світовий досвід не обмежу-
ється, а обов’язково піднімається до відповідного правового регулю-
вання з чітким відображенням того, що саме «особистість становить 
первинний, визначальний, автономний кістяк соціального організму, 
суспільства» [371, с.  5]. Українське ж суспільство, задекларувавши 
цей постулат у частині 1 статті 3 Основного Закону, так і не змогло 
повноцінно впровадити його в практику державного будівництва 
і забезпечити механізм реалізації головного завдання та обов’язку 
держави – «утвердження і забезпечення прав і свобод людини». За 
намаганням розв’язати проблеми створення та організації механізмів 
здійснення народом належної йому влади зазвичай забувається про 
необхідність створення механізмів забезпечення реалізації кожним 
громадянином належної саме йому влади взагалі та політичних прав 
і свобод – зокрема. Таким чином, за розв’язанням проблем народу і 
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держави дуже часто забуваються проблеми окремо взятого громадя-
нина, людини. Крім того, можна констатувати очевидну схильність 
законодавця до детального регулювання представницької форми на-
родовладдя, починаючи з виборів відповідних представників, і вод-
ночас – фактично повне нерозуміння необхідності (чи небажання) 
врегулювати форми та способи реалізації безпосередньої форми на-
родовладдя з аналогічних питань.

Ми уже наводили визначення народовладдя як такої форми орга-
нізації управління державою, за якої кожен громадянин має право і 
можливість брати участь в управлінні державними справами як без-
посередньо, так і через вільно обраного представника [252, с. 48].

На думку В. Ф. Погорілка  та В. Л. Федоренка , «найбільш узагаль-
неним і системоутворюючим щодо інших політичних прав і свобод є 
право громадян України брати участь в управлінні державними спра-
вами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати 
та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування (ст. 38 Конституції України). По суті, це право закрі-
плює гарантовану можливість для громадян України брати участь у 
здійсненні безпосереднього народовладдя, державної влади та місце-
вого самоврядування» [164, с. 119].

Концептуально погоджуючись із тим, що право громадян України 
брати участь в управлінні державними справами справді є «найбільш 
узагальненим і системоутворюючим щодо інших політичних прав і 
свобод», ми не можемо, однак, погодитися з наступною некоректністю 
твердження. Так, висвітлюючи «найбільш узагальнене та системоутво-
рююче» одне політичне право, автори вказують на всі права, що закрі-
плені у ст. 38 Конституції України, серед яких чітко виокремлюються:

- право брати участь в управлінні державними справами;
- право брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах;
- право обирати до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування;
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- право «бути обраним» до органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування.

При цьому конституційно-правова формула кожного із зазначе-
них прав може бути досліджена на предмет коректності її юридично-
го формулювання.

Крім того, далі конституційне право громадян брати участь в 
управлінні державними справами В. Ф. Погорілко і В. Л. Федоренко 
розкладають на три форми його реалізації – «здійснення безпосеред-
нього народовладдя», «здійснення державної влади» та «здійснення 
місцевого самоврядування». Таким чином, автори виводять за межі 
реалізації безпосереднього народовладдя «здійснення державної 
влади» та «здійснення місцевого самоврядування». І  якщо теза про 
розуміння «державної влади» як однієї з можливих форм саме без-
посереднього народовладдя потребує окремої уваги та аргументації, 
то невключення до форм безпосереднього народовладдя «здійснення 
місцевого самоврядування» видається дивним і не зовсім коректним, 
адже територіальна громада на місцевому рівні, так само як Україн-
ський народ на державному рівні, здійснює свою владу у двох кон-
ституційно визначених формах – як безпосередньо, так і через вільно 
обраних представників. Проте варто пам’ятати, що недостатня аргу-
ментованість наукових концепцій, не кажучи вже про окремі вислов-
лювання, призводить до розмитості змісту визначальних дефініцій, 
має своїм наслідком прогалини у правовому полі як своєрідний про-
яв нечіткості правових формулювань на законодавчому рівні.

Отже, суттю безпосереднього народовладдя є право громадян 
брати безпосередню участь в управлінні публічними (державними, 
місцевими, професійними та іншими суспільними) справами. Відтак 
народовладдя фактично означає, що громадяни України всіх націо-
нальностей (народ), реалізуючи свої політичні права та свободи, без-
посередньо управляють усіма своїми спільними справами. На жаль, 
на рівні Конституції України не проглядається чіткого зв’язку між по-



Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні 109

ложеннями «народ здійснює владу безпосередньо» (частина 2 статті 5 
Конституції) та «громадяни мають право брати участь в управлінні 
державними справами» (частина 1 статті 38 Основного Закону).

Варто також наголосити, що «місцеві справи» мають декілька рів-
нів їх реалізації – область, район, місто (селище, село), район в місті, 
мікрорайон, квартал, вулиця, і, нарешті, багатоповерховий будинок. 
На кожному із зазначених рівнів громадянин України може прояви-
ти власну активність як результат життєвої позиції, взявши участь 
в управління публічними (суспільними) справами як особисто (без-
посередньо), так і через вільно обраного представника. Всі зазначені 
прояви безпосередньої участі громадян у вирішенні публічних (су-
спільних) справ є, на нашу думку, окремими видами безпосереднього 
народовладдя.

Крім того, безпосереднє народовладдя не вичерпується участю 
громадян у вирішенні «територіальних» справ – державних, регіо-
нальних і місцевих. В Україні останнім часом, як і в багатьох інших 
країнах, активно розвиваються інші види народовладдя, які можна 
об’єднати загальним терміном «професійне самоврядування» (нота-
ріальне, адвокатське, лікарське тощо). Кожен із зазначених «видів» 
самоврядування також має як безпосередню, так і представницьку 
форми вираження.

Таким чином, вищезазначене дозволяє стверджувати, що громадя-
ни, які беруть безпосередню участь у розв’язання публічних (суспіль-
них) проблем в межах окремої професії, є долученими, беруть участь 
у реалізації ще одного різновиду безпосереднього народовладдя.

Водночас не підлягає сумніву теза, згідно з якою механізм 
народовладдя повинен передбачати не лише право громадян брати 
участь в управлінні публічними справами, а й право самостійно 
вирішувати питання місцевого та державного значення, приймаючи 
для цього обов’язкові до виконання на відповідній території чи для 
відповідного кола осіб рішення, що й становитиме, на нашу думку, 
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справжнє «народовладдя», а не його імітацію. Адже «влада» невіддільна 
від процесу прийняття загальнообов’язкових рішень. Проте це не 
означає, що абсолютно всі дії громадян, які можна кваліфікувати як 
прояв народовладдя, повинні зводитися до реалізації свого права 
голосу на підтримку того чи іншого владного рішення. У такому 
випадку явище народовладдя, його сутність будуть зведені до реалізації 
цього права. Скоріше, кожна свідома дія громадянина має поставати 
нормативно виписаним чи, принаймні, зрозумілим елементом 
механізму реалізації народовладдя. І відповідно до призначення 
кожного конкретного елемента єдиного механізму народовладдя має 
вибудовуватись належне правове регулювання.

Виходячи із цього, «безпосереднє народовладдя» характеризуєть-
ся тим, що відповідне владне рішення приймається (затверджується) 
безпосередньо самим суб’єктом первинної влади від свого імені, без 
будь-яких посередників чи представників (тобто не «від імені Україн-
ського народу», як діє Верховна Рада України, і не «від імені держави», 
як діє Президент України, не «від імені територіальних громад», як ді-
ють відповідні місцеві ради тощо). Суб’єкт робить особистий (власний 
і вільний) вибір, представляючи лише самого себе. Відповідне владне 
рішення (індивідуальне чи колективне) з моменту його прийняття на-
буває обов’язкового до виконання іншими особами характеру.

Варто також нагадати, що головними структурними елементами 
будь-якої форми народовладдя є суб’єкт, належне йому повноважен-
ня (право), механізм реалізації цього повноваження і механізм впро-
вадження його в практику державного будівництва.

З урахуванням викладеного можна перейти до вироблення кон-
цептуальних підходів до визначення першого елемента відповідного 
механізму – суб’єктів безпосереднього народовладдя.



2.2. Суб’єкти безпосереднього народовладдя: 
визначення та характеристика

Постановка питання про «суб’єктів безпосереднього народовлад-
дя», на перший погляд, видається нелогічною, бо таким суб’єктом, 
звичайно ж, є народ. Проте сам термін «народ» не має єдиного й од-
нозначного визначення в теорії конституційного права, а в Основ-
ному Законі України конституційна категорія «Український народ» 
вживається щонайменше у трьох різних значеннях, що було доведе-
но автором у попередньому розділі. Крім того, проведений науковий 
аналіз теоретичних джерел, рішень Конституційного Суду України 
та положень законодавства України, а також результати з’ясування 
змістових юридичних ознак категорії «влада» не дають підстав для 
формулювання такого «спрощеного» та однозначного підходу до ви-
значення суб’єктного складу безпосереднього народовладдя. 

Водночас такий «спрощений» підхід, коли «народ розуміється як 
єдиний і неподільний суб’єкт – джерело влади» [379, с. 153], призво-
дить до концептуально необґрунтованих, на нашу думку, висновків 
на зразок того, що «народ навіть суто технічно не в змозі здійснювати 
владу, яка йому належить» [145, с.  237]. Аналогічні висловлювання 
науковців (у різних варіаціях) трапляються, на жаль, досить часто. 
Проте якщо погодитися з такою позицією, то як тоді розцінювати 
факт міжнародного визнання України незалежною і самостійною 
державою лише після реалізації саме Українським народом на всеу-
країнському референдумі 1991 року свого права на самовизначення? 
Крім того, якщо виходити з такої наукової позиції, то постає досить 
просте риторичне запитання: а хто, як не Український народ – грома-
дяни України всіх національностей, – реально здійснює всю владу в 
Україні, приймаючи щоденно конкретні управлінські рішення? Адже 
згідно з Конституцією та законами України всі державні посади (від 
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найвищих до найнижчих) мають право обіймати лише громадяни 
України. Право обирати та обиратися до органів державної влади 
і органів місцевого самоврядування, право голосувати на референ-
думах, право брати участь в управлінні публічними (державними та 
місцевими) справами, знову ж таки, мають лише громадяни України.

Отже, пропонуємо глибше дослідити питання визначення суб’єк-
тів безпосереднього народовладдя в Україні з метою напрацювання 
відповідних концептуальних підходів. Практична необхідність тако-
го дослідження полягає у тому, що розробка і вдосконалення меха-
нізмів та гарантій реалізації народом своєї влади є неможливими без 
чіткого розуміння юридичної природи і кола суб’єктів народовладдя, 
які здійснюють належні їм (чи закріплені за ними) права (повнова-
ження). Від правильного розуміння суб’єктів народовладдя (в  тому 
числі безпосереднього) залежать і легітимність та ефективність влад-
них управлінських рішень, що приймаються цими суб’єктами, і бага-
то інших аспектів реалізації народом належної йому влади.

У наукових джерелах є різні підходи до визначення суб’єктів на-
родовладдя. Так, зокрема, П. Шляхтун до таких суб’єктів відносить: 
«народ у цілому; частину народу, об’єднану за організаційною або те-
риторіальною ознакою; обраних народом представників; сформовані 
безпосередньо народом або його представниками органи» [425, с. 277].

Цікавою є й думка І. Опришка та О. Коваленко про те, що «необ-
хідно активно використовувати, комбінувати різні види прямого на-
родовладдя для досягнення найкращого результату; ефективніше 
розвивати зв’язки і посилювати взаємодію між самими суб’єктами 
народовладдя (народ, населення територіальної громади, трудовий ко-
лектив, члени об’єднання громадян, окремий громадянин)» [290, с. 55].

Г. О. Мурашин та О. Г. Мурашин пишуть про такі акти безпосеред-
нього народовладдя, як «вибори, референдуми, народні обговорення, 
загальні збори населення, трудових колективів, громадські звернен-
ня (петиції), страйки тощо» [259, с. 12]. Очевидним є те, що кожен із 
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суб’єктів має свій специфічний статус і порядок прийняття рішень, 
які є результатом реалізації належної цьому суб’єктові влади. Крім 
того, О. Г. Мурашин вживає термін «колективні суб’єкти безпосеред-
нього народовладдя» [260, с. 19].

Згадані підходи дають змогу, з одного боку, наочно довести різ-
номанітність поглядів щодо кола суб’єктів народовладдя, а з іншо-
го – зробити припущення про наявність, як мінімум, чотирьох груп 
суб’єктів – індивідуальних і колективних суб’єктів безпосереднього 
народовладдя, а також індивідуальних і колективних суб’єктів пред-
ставницького народовладдя. Припустивши наявність таких чотирьох 
груп суб’єктів народовладдя, варто зупинитися на дослідженні кож-
ної із цих груп і підтвердити наше припущення або ж внести відпо-
відні корективи у сформульовану концепцію. Об’єктом дослідження 
цього розділу є лише суб’єкти безпосереднього народовладдя. Проте 
більшість аргументів надалі, очевидно, можуть бути поширені й на 
суб’єктів представницького народовладдя.

Отже, з урахуванням викладеного можна перейти до з’ясування 
питання: чи є (або чи можуть бути взагалі) індивідуальні суб’єкти 
безпосереднього народовладдя?

Конституційний Суд України в абзаці 5 пункту 4.2 мотивувальної 
частини свого Рішення № 6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 р. (справа про 
здійснення влади народом) зазначив, що «реалізація громадянами 
України конституційних прав і свобод, передусім права голосу на ви-
борах і референдумі, є складовою процесу здійснення влади народом 
безпосередньо» [338].

Така позиція єдиного органу конституційної юрисдикції в Укра-
їні справляє серйозний позитивний вплив на науку конституцій-
ного права, оскільки рішення цього органу є джерелом відповідної 
галузі права. Яка ж може бути «наукова користь» від вищезазначе-
ної позиції Конституційного Суду України для дослідження кон-
цепції безпосереднього народовладдя? Можна зробити принаймні 
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декілька корисних висновків для подальших досліджень концепції 
безпосереднього народовладдя:

по-перше, Конституційний Суд вкотре наголосив, що у відносинах 
народовладдя «народ» потрібно розуміти не як єдиний (один) і непо-
дільний (цілий) суб’єкт народовладдя, а як сукупне поняття, яке скла-
дається з громадян України, чим фактично екстраполював формулу, за-
кладену в преамбулі Конституції України – «Український народ – гро-
мадяни України всіх національностей», – на відносини народовладдя; 

по-друге, конституційну формулу «народ здійснює владу безпосе-
редньо» Конституційний Суд досить однозначно «прив’язав» до реа-
лізації громадянами України прав і свобод, закріплених у Конституції 
України. Таким чином, «влада народу» забезпечується шляхом реалі-
зації кожним громадянином своїх прав і свобод;

по-третє, вказавши на те, що питання стосується «передусім права 
голосу на виборах і референдумі», а не будь-яких конституційних прав, 
Конституційний Суд дав зрозуміти, що має йтися передусім про по-
літичні права і свободи громадян України, зокрема «право голосу».

Виходячи з цього, робимо попередній висновок (припущення), що 
кожен громадянин є індивідуальним суб’єктом безпосереднього наро-
довладдя, який реалізує належну йому владу шляхом голосування на 
виборах, референдумах та під час реалізації інших форм безпосеред-
ньої демократії.

Так, згідно з частиною  1 статті  1 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. № 1665-IV [100] 
народні депутати України обираються громадянами України (а не 
Українським народом) на основі загального, рівного і прямого ви-
борчого права шляхом таємного голосування. Право «вільно обира-
ти» (частина 1 статті 38 Конституції), і право «голосу» (голосувати) 
(частина 1 статті 70 Конституції) також належать кожному окремо 
взятому громадянину України, а не всьому Українському народу як 
єдиному й неподільному суб’єктові народовладдя.
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На перший погляд, усе логічно й зрозуміло. Але не все так однознач-
но, якщо поглянути на окремо взятого громадянина України з точки 
зору суті та змісту його влади щодо прийняття того чи того рішення у 
сфері управління публічними (державними чи місцевими) справами. 
Звичайно, кожен громадянин має право голосувати на виборах і під час 
референдуму. Проте окремо взятий громадянин не має повноваження 
одноосібно прийняти рішення про затвердження винесеного на рефе-
рендум питання або обрання повного складу Верховної Ради України 
чи навіть хоча б одного народного депутата України або депутата міс-
цевої ради. Адже це одне колективне рішення – рішення Українсько-
го народу чи відповідної кількості громадян України як колективного
суб’єкта безпосереднього народовладдя. То хто є суб’єктом безпосеред-
нього народовладдя у наведених прикладах?

Спробуємо поглянути на це питання з іншого боку. Варто звер-
нути увагу на те, що під час виборів народних депутатів України 
чи Президента України не можна, на нашу думку, говорити, що 
Український народ приймає одне рішення. Адже певна кількість 
громадян голосують за одну партію чи кандидата, інша частина 
Українського народу – за іншу партію чи кандидата. Одна части-
на  – за одну кандидатуру в Президенти, друга частина – за іншу 
кандидатуру тощо. Тож певною мірою можна вести мову про те, 
що громадяни, які зробили однаковий вибір, прийняли одне ко-
лективне рішення – вибрали таку-то особу на посаду, наприклад, 
глави держави. Водночас навряд чи можна стверджувати, що гро-
мадяни, які в сукупності становлять єдиний Український народ, 
але віддали свій голос за різних кандидатів, є суб’єктами прийнят-
тя єдиного спільного рішення (хіба що, якщо під цим спільним 
(єдиним) владним рішенням розуміти, наприклад, «обрання скла-
ду Верховної Ради України»).

Однак хіба вибір окремо взятим громадянином кандидатури для 
голосування не є сутнісною характеристикою того самого владного
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рішення, яке стає обов’язковим до виконання в частині його вра-
хування у загальному сукупному результаті? Отже, немає і не може 
бути сукупного результату без індивідуальних владних рішень (вибо-
ру) кожного громадянина чи переважної більшості громадян Украї-
ни. Голосування – це спосіб прийняття особистого рішення – вибору 
того чи іншого його варіанта – в контексті прийняття колективного 
владного рішення.

То що є владним рішенням – вибір громадянина чи загальний «ре-
зультат виборів»? Очевидно, і перше, і друге. Тільки перше владне 
рішення є індивідуальним, а друге – колективним. Хто є суб’єктом 
безпосереднього народовладдя – кожен громадянин України чи весь 
Український народ? Відповідно – і кожен громадянин України, і Укра-
їнський народ. Адже Український народ також не можна повністю 
«розкласти» на окремі «автономні одиниці» – громадян України, хоча 
б тому, що як у Конституції України, так і в різних міжнародних до-
кументах (конвенціях, договорах тощо) саме за «народом» закріплю-
ються права на прийняття того чи іншого владного рішення.

Варто також звернути увагу на те, що право кожного громадянина на 
прийняття особистого владного рішення у сфері управління публічними 
справами визнано законодавцем цінністю на найвищому рівні, оскільки 
перешкоджання реалізації громадянином цього права, а так само будь-
яке перекручення чи нівелювання його особистого волевиявлення є під-
ставою для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності 
(статті 157–160 Кримінального кодексу України). На нашу думку, це один 
з прикладів, коли законодавець спрацював на перспективу, випередив-
ши реальний рівень політичної та правової культури в українському су-
спільстві. Адже переважна більшість громадян ще не готова до:

а) розуміння «права голосу», в тому числі в контексті реалізації свого 
виборчого права, саме як однієї з основних демократичних цінностей;

б)  розуміння свого права голосу як основного і головного ін-
струменту прийняття власного владного рішення у сфері управлін-
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ня публічними (державними, місцевими, професійними та іншими 
суспільними) справами;

в) прийняття зваженого владного рішення – відповідального вибору.
Також не секрет, що більшість пересічних громадян України, на 

жаль, обмежують свою участь у сфері управління публічними справа-
ми прийняттям таких владних рішень, як вибір тих чи інших канди-
датів на посаду глави держави, народного депутата України, депутата 
та голови відповідного органу місцевого самоврядування.

Отже, індивідуальним суб’єктом безпосереднього народовлад-
дя є кожний повнолітній і дієздатний громадянин України, який від 
свого імені приймає особисте владне рішення у сфері управління пу-
блічними (державними чи місцевими) справами. Звичайно, така кон-
цептуальна позиція не є бездоганною і потребує подальшого погли-
бленого вивчення, бо наука конституційного права повинна ще до-
слідити питання про те, які є «інші форми безпосередньої демократії»
(ст. 69 Конституції). Зокрема, цікавим для дослідження є питання про 
те, чи є державна служба однією з форм безпосередньої демократії, 
яка дозволяє громадянинові брати безпосередню участь в управлінні 
публічними (державними чи місцевими) справами. Чи, все-таки, ко-
жен державний службовець є представником Українського народу, 
певної частини народу (наприклад, територіальної громади) чи дер-
жави і, тим самим, реалізує представницьку форму народовладдя? Ці 
питання потребують подальшого наукового осмислення.

Досліджуючи питання про колективних суб’єктів безпосередньо-
го народовладдя, варто пам’ятати, що ними, вочевидь, є суб’єкти у 
складі двох і більше громадян України, котрі разом, реалізуючи своє 
повноваження (право), приймають одне спільне рішення у сфері 
управління публічними справами, яке є обов’язковим до виконання 
іншими суб’єктами. Отже, спробуємо чітко виокремити основні ко-
лективні суб’єкти безпосереднього народовладдя (звісно, не претен-
дуючи на формування повного їх переліку і форм вияву їх влади).
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1. «Український народ» як конституційно-правова категорія та 
складова категорії «народовладдя» вже був об’єктом нашої уваги 
у попередньому розділі. В цьому ж розділі пропонуємо розглянути 
Український народ саме як основного суб’єкта безпосереднього на-
родовладдя в Україні, тобто через з’ясування його конституційної 
правосуб’єктності.

У зв’язку з початком конституційного процесу щодо напрацюван-
ня змін до Конституції України на перше місце у порядку денному 
науки конституційного права з особливою наполегливістю виходить 
питання щодо ґрунтовного осмислення змісту категорій «влада Укра-
їнського народу», «принцип народного суверенітету», «народовлад-
дя» тощо. Поглиблене і науково виважене розуміння цих категорій 
справляє безпосередній вплив на вдосконалення механізмів (форм, 
способів та засобів) реалізації Українським народом своєї влади, що 
тягне за собою посилення прямої демократії (безпосереднього наро-
довладдя). Необхідність напрацювання ґрунтовних наукових підхо-
дів з усіх зазначених питань з метою вдосконалення практики роз-
будови демократичної і правової держави визнають і корифеї юри-
спруденції. Так, В. Я. Тацій зауважує, що «питання безпосередньої 
демократії в аспекті конституційної правосуб’єктності Українського 
народу ще не отримало свого належного доктринального оформлен-
ня. Окремі ж моменти цієї проблематики вирішені на рівні правових 
позицій Конституційного Суду України досить суп\еречливо» [370, 
с. 617]. Так, наводячи два протилежні за своїми висновками рішення 
Конституційного Суду України (від 27.03.2000 р. та від 16.04.2008 р.), 
В. Я. Тацій ставить конкретні практичні запитання: «Як повинні діяти 
владні інституції у разі проведення у майбутньому аналогічного до 
референдуму 16 квітня 2000 р. всеукраїнського плебісциту? І чи може 
Український народ вносити зміни до Основного Закону за власною 
ініціативою без попереднього рішення парламенту? Вважаємо, що без 
чітких відповідей на ці запитання про забезпечення стабільності кон-
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ституційного ладу України і гарантування народовладдя в подальшо-
му говорити буде вкрай складно» [370, с. 618].

Ю. Г. Барабаш також звертає увагу на те, що на сьогоднішній день
«залишається відкритим інше запитання – наскільки обов’язковою 
для Українського народу є процедура внесення змін до Конституції 
України, передбачена розділом ХІІІ? Адже, знову ж таки, за формаль-
ними ознаками, вимога дотримуватись цієї процедури стосується, на-
самперед, органів публічної влади (наприклад, як це передбачено п. 1 
ч. 1 ст. 85 Конституції відносно парламенту)» [19, с. 78]. Це питання 
стосується такої складової механізму реалізації безпосереднього на-
родовладдя, як «межі» повноважень Українського народу, що також 
потребує свого ґрунтовного дослідження.

Таким чином, з одного боку, ми констатуємо факт відсутності гли-
боких доктринальних розробок щодо механізмів, форм, способів і за-
собів забезпечення та реалізації влади Українського народу як носія 
суверенітету і єдиного джерела влади в Україні. А з іншого боку ми 
є свідками (а багато хто – безпосереднім учасником) початку нового 
конституційного процесу, результатом якого має стати «утвердження 
якісно нової демократичної моделі політичної системи європейсько-
го зразка», яка «має повністю забезпечувати принципи дотримання 
прав і свобод людини й громадянина, народовладдя, верховенства 
права, поділу влади, неподільності національного суверенітету» [256, 
с. 9], а також «забезпечувати та заохочувати як свободу слова, так і 
свободу політичної участі, пряме народовладдя, у т. ч. у формі рефе-
рендумів, плебісцитів, можливість громадського впливу на розро-
блення та прийняття владних рішень» [256, с. 26].

Отже, нашим основним завданням є, по-перше, актуалізація всіх окрес-
лених та пов’язаних з ними питань (проблем); по-друге, спроба глибше зро-
зуміти юридичну природу категорії «влада Українського народу» та інших 
правових явищ, що з нею безпосередньо пов’язані; по-третє, напрацювати 
підходи щодо вирішення деяких із зазначених вище проблемних питань.
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У попередньому розділі нами було зроблено висновок, що суб’єкт 
має владу і може реально її здійснювати за наявності двох умов:

по-перше, у Конституції або законі чітко зафіксовані його повно-
важення (права і/або обов’язки) – «матеріальна» сторона влади;

по-друге, у Конституції або законі зафіксовано його право при-
ймати обов’язкові до виконання рішення (на виконання відповідних 
повноважень) – «процесуальна» сторона влади.

До переліку конституційних прав (повноважень) Українського на-
роду можна віднести, зокрема, такі права:

1) право на самовизначення, яке Український народ успішно реалі-
зував шляхом створення (заснування) власної держави (так, зокрема, 
згідно з міжнародним правом народ є суб’єктом права на самовизна-
чення, формами реалізації якого є створення суверенної і незалежної 
держави, вільне приєднання до незалежної держави чи об’єднання з 
нею, або встановлення будь-якого іншого політичного статусу, вільно 
визначеного народом [76]);

2) право на прийняття установчого акта держави – Основного За-
кону (це право «від імені Українського народу» було реалізовано у 
1996 р. Верховною Радою України);

3) право на визначення і зміну конституційного ладу в Україні (ча-
стина 3 статті 5 Конституції України);

4) право власності на об’єкти, перераховані у частині 1 статті 13 
Основного Закону України;

5) право на зміну території України (стаття 73 Конституції);
6) затвердження законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ 

та ХІІІ Конституції України (частина 1 статті 156).
Це ті конституційні права, які закріплені саме за Українським на-

родом як суб’єктом влади. Але враховуючи те, що Український народ 
складається з громадян України, то навряд чи хтось буде заперечува-
ти, якщо ми віднесемо до прав саме Українського народу ще й такі:

1) право Українського народу управляти власною державою (дер-
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жавними справами) (частина 1 статті 38 Конституції України) безпо-
середньо, приймаючи конкретні рішення на всеукраїнському рефе-
рендумі, або через відповідні державні органи;

2) право Українського народу періодично обирати склад Верховної 
Ради України та главу держави – Президента України.

Крім того, згідно з рішенням Конституційного Суду України від 
16 квітня 2008 р. № 6-рп/2008 [328] Український народ має право при-
ймати та скасовувати закони, вносити до них зміни. Ці права реалізу-
ються через всеукраїнський референдум. Оскільки предметом регу-
лювання закону можуть бути фактично будь-які суспільні відносини 
в державі, то Український народ шляхом проведення всеукраїнського 
референдуму може прийняти будь-який закон з будь-якого питання 
(за винятком «питань податків, бюджету та амністії»). Отже, в цьому 
питанні маємо концепцію «нової Конституції України», яка була ви-
значена ще постановою Верховної Ради УРСР від 19 червня 1991 р. 
№ 1213-ХІІ, де було чітко зафіксовано, що «законодавча влада здійс-
нюється народом України шляхом референдуму і Верховною Радою 
України» [170].

Таким чином, доктрина конституційної правосуб’єктності Укра-
їнського народу як суб’єкта влади потроху набуває своїх чітких рис, 
наповнюючи конкретним юридичним змістом категорію «народний 
суверенітет» і даючи новий поштовх до розвитку громадянського су-
спільства.

В контексті зазначеного варто проаналізувати питання щодо 
«меж» («обмеженості») влади Українського народу, адже будь-який 
суб’єкт владних повноважень – орган державної влади чи орган міс-
цевого самоврядування, їх посадові особи – зобов’язаний діяти лише 
«на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України» (частина 2 статті 19 Конституції). 
Натомість положення Основного Закону не дають підстав для твер-
дження про обмеженість влади Українського народу. Зокрема: 
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1)  референдум не допускається лише щодо законопроектів з пи-
тань податків, бюджету та амністії (стаття 74 Конституції);

2) держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороне-
ної Конституцією і законами України (частина 4 статті 15 Конститу-
ції); як відомо, політична діяльність здійснюється у сфері управління 
державними та суспільними справами;

3) права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Консти-
туцією, не є вичерпними (частина 1 статті 22 Конституції);

4)  народне волевиявлення здійснюється через вибори, референ-
дум та інші форми безпосередньої демократії (стаття 69 Конституції).

Тут напрошується логічний, на нашу думку, висновок: Україн-
ський народ, на відміну від усіх державних органів, діє за принци-
пом «дозволено все, що не заборонено», не обмежений Конституцією 
України і не може бути обмежений законами України шляхом закрі-
плення за ним чітко визначеного і вичерпного переліку владних прав. 
Український народ повноважний взяти до свого провадження будь-
яке питання у сфері управління державними (суспільними) справами 
(крім тих, що зафіксовані у статті 74 Конституції України) і прийняти 
відповідне владне рішення. Аналогічну позицію висловлює і А. О. Се-
ліванов, який зазначає, що «влада народу ніким не може бути обмеже-
ною, а можливе лише її добровільне самообмеження…» [351, с. 309]. 
Очевидно, таке самообмеження може відбуватися лише на рівні Кон-
ституції України – основного установчого акта Українського народу.

З іншого боку, виникає питання (проблема) з «процесуальною» 
складовою реалізації Українським народом належних йому повно-
важень. Так, Основний Закон держави не містить вказівки на таку 
важливу ознаку рішень Українського народу, як їх обов’язковість до 
виконання (хоча в Конституції України відсутнє також і положення 
про обов’язковість законів, прийнятих Верховною Радою України та 
підписаних Президентом). У будь-якому випадку Конституційним 
Судом України вже прийняті відповідні рішення про те, що «резуль-
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тати народного волевиявлення, отримані через вибори й референду-
ми, є обов’язковими» [338] та що «рішення всеукраїнського референ-
думу щодо прийняття законів (внесення до них змін або скасування 
законів) є остаточним і не потребує затвердження або схвалення Вер-
ховною Радою України чи будь-якими іншими органами державної 
влади України» [328].

Таким чином, єдиним органом конституційної юрисдикції в Укра-
їні фактично було вирішено питання про змістові характеристики 
принципу народного суверенітету.

Проте, на нашу думку, таке рішення єдиного органу конституцій-
ної юрисдикції в Україні не є виходом із зазначеної ситуації, оскільки 
не дано відповіді на всі питання механізму впровадження цього рі-
шення в життя. Так, зокрема, не вирішено питання про те, для кого 
таке рішення є обов’язковим – для суспільства (Українського народу), 
яке прийняло відповідний закон і, логічно, має право зробити його 
обов’язковим для себе, чи для держави (органів державної влади та 
посадових осіб).

Не менш цікавим є питання щодо конституційності законів, при-
йнятих Українським народом шляхом проведення всеукраїнського 
референдуму, адже глава держави як гарант додержання Конституції 
України підписує лише закони, прийняті Верховною Радою України 
(п. 29 частини 1 статті 106 Основного Закону).

В той же час гарантом відповідності законів Конституції України 
є й інший орган держави – Конституційний Суд України. Так, згід-
но з п. 1 частини  1 статті  150 Конституції України до повноважень 
Конституційного Суду належить вирішення питань про відповідність 
Конституції України (конституційність) «законів та інших правових 
актів Верховної Ради України».

У процесі аналізу в цьому контексті інших положень Основно-
го Закону нашої держави з’являються деякі думки щодо проблеми 
забезпечення конституційності законів, які приймаються шляхом 
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всеукраїнського референдуму. Так, обов’язковими до виконання на 
території України правовими актами (згідно з Конституцією Укра-
їни) є:

1) сама Конституція України, яка має найвищу юридичну силу (ча-
стина 2 статті 8);

2) закони України;
3) постанови та інші акти Верховної Ради України (стаття 91);
4) укази і розпорядження Президента України (частина 3 статті 106);
5) постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України (ча-

стина 1 статті 117);
6) судові рішення (частина 5 статті 124).
Отже, лише два види правових актів – Конституція України і зако-

ни України – не мають у своїй назві обов’язкової текстуальної прив’яз-
ки до назви органу, що їх прийняв. Цей факт є додатковим свідченням 
того, що прийняття «законів України» не є виключною компетенцію 
єдиного органу законодавчої влади в Україні, який «має право прийма-
ти закони, вносити до них зміни у разі, коли воно не здійснюється 
безпосередньо народом» (абз. 5 п. 5 мотивувальної частини рішення 
Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 р. [328]).

Не містить відповідної прив’язки до суб’єкта прийняття і термін 
«закон», що згадується у частині 2 статті 147 та п. 1 частини 1 статті 
150 Конституції України (на відміну від п. 29 частини 1 статті 106 Ос-
новного Закону, де зазначено, що Президент України «підписує зако-
ни, прийняті Верховною Радою України»).

Слід також зазначити, що, приймаючи або скасовуючи закони, 
вносячи до них зміни, Український народ здійснює, на нашу думку, не 
належну виключно йому установчу владу, а виступає суб’єктом реалі-
зації саме законодавчої влади.

Таким чином, зазначені міркування дають підстави говорити про 
те, що закони України, прийняті Українським народом шляхом про-
ведення всеукраїнського референдуму, можуть бути (за зверненням 
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суб’єктів, визначених у частині  2 статті  150 Конституції України) 
предметом розгляду єдиного органу конституційної юрисдикції в 
України щодо вирішення питання про їх конституційність. 

Така наша думка щодо наявності у Конституційного Суду України 
повноваження перевіряти на відповідність Конституції України зако-
ни, прийняті Українським народом на всеукраїнському референдумі, 
не суперечить позиції Конституційного Суду України щодо того, що 
«рішення всеукраїнського референдуму щодо прийняття законів (вне-
сення до них змін або скасування законів) є остаточним і не потребує 
затвердження або схвалення Верховною Радою України чи будь-яки-
ми іншими органами державної влади України» (абз. 4 п. 7 мотиву-
вальної частини рішення [328]). Звичайно, що Конституційний Суд 
України також є одним з органів державної влади, але він не «затвер-
джує» і не «схвалює» закони, а лише може перевіряти їх (за поданням 
відповідних суб’єктів) на відповідність Основному Закону України.

Інший аспект конституційності рішень Українського народу, при-
йнятих на всеукраїнському референдумі, зачіпає Ю. Г. Барабаш , який 
зазначає: «що стосується “референдарних” можливостей Українсько-
го народу в контексті реалізації установчої влади, то і в цьому плані 
залишилось достатньо невирішених на доктринальному рівні питань. 
Серед них одне з чільних місць посідає питання відсутності чіткої 
системи гарантування конституційності “ініціативних референду-
мів” [19, с. 79].

Згідно як із теорією установчої влади, так і з відповідними 
рішеннями Конституційного Суду України Основний Закон держави 
є актом реалізації народом належної виключно йому установчої 
влади. Виходячи з наведеного, навряд чи буде коректним здійснення 
будь-яким державним органом (органом «вторинної», «похідної» 
влади) перевірки рішення Українського народу щодо прийняття нової 
Конституції чи внесення змін до діючої на предмет його відповідності 
Основному Закону держави. По-перше, така перевірка була б, на 
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нашу думку, проявом порушення принципу народного суверенітету, 
оскільки суб’єкт «вторинної», «похідної» влади не може перевіряти 
рішення суб’єкта «первинної», «верховної» влади на предмет його 
відповідності Конституції, як акту реалізації народом своєї установчої 
влади. По-друге, якщо йдеться про прийняття нової Конституції, то 
на відповідність якій редакції Основного Закону (новій чи скасованій) 
повинна бути проведена відповідна перевірка? По-третє, якщо говорити 
про перевірку на конституційність рішення Українського народу лише 
щодо «внесення змін до Конституції України», то знову ж таки виникає 
питання щодо наявності (чи відсутності) у Конституційного Суду 
України відповідних конституційних повноважень. А Конституційний 
Суд, як і будь-який державний орган, повинен діяти виключно у межах 
повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

Тому, на нашу думку, прийняте Українським народом рішення на 
реалізацію належних виключно йому повноважень, що становлять 
зміст установчої влади, не може бути предметом перевірки органом 
державної (похідної, вторинної) влади. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо за можливе і доцільне здійс-
нення Конституційним Судом України перевірки проекту відпо-
відного рішення, що виноситься на всеукраїнський референдум, з 
наданням відповідного висновку щодо відповідності цього проекту 
вимогам статті 157 Конституції України. Для повноцінного врегу-
лювання зазначеного питання варто було б лише поповнити перелік 
суб’єктів права на конституційне подання з питань надання виснов-
ків Конституційним Судом України, який визначається тільки стат-
тею 41 Закону України «Про Конституційний Суд України» і не фіксу-
ється у самій Конституції України. Тому, на нашу думку, цей перелік 
може бути розширений за рахунок включення до нього, наприклад, 
ініціативної групи всеукраїнського референдуму.

Слід також звернути увагу, що саме стаття 157 Конституції Укра-
їни може тлумачитися як «добровільне самообмеження» Українським 
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народом меж реалізації своєї установчої влади, яке було «навіки» 
закладено 1996 р. у Конституції України як основному установчому 
акті власної держави, очевидно, «усвідомлюючи відповідальність пе-
ред Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми 
поколіннями».

2.  Наступним колективним суб’єктом безпосереднього наро-
довладдя в Україні є територіальна громада – жителі села (кількох 
сіл), селища, міста – як «частина народу, об’єднана за територіаль-
ною ознакою» (за підходом П. П. Шляхтуна).

Відповідно до статті 7 Основного Закону в Україні визнається і га-
рантується місцеве самоврядування. Згідно з частиною 3 статті 140 
Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територі-
альною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосеред-
ньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, 
міські ради та їхні виконавчі органи.

У підпункті 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Консти-
туційного Суду України від 16 лютого 2010 р. № 5-рп/2010 наголоше-
но на тому, що «важливою ознакою демократичного устрою держави, 
складовою її конституційного ладу є місцеве самоврядування, яке ви-
знається і гарантується на конституційному рівні та є однією із форм 
здійснення народовладдя (частина друга статті 5, стаття 7 Конститу-
ції України)» [329]. Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. 
№  2411-VI однією з основних засад внутрішньої політики у сферах 
розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регі-
онів є «утвердження місцевого самоврядування як фундаменту наро-
довладдя, розширення повноважень місцевих рад шляхом децентра-
лізації функцій органів державної влади, гармонізація загальнодер-
жавних, регіональних та місцевих інтересів» [105].

Одним з основних напрямів нового конституційного процесу 
визнано «створення умов для реалізації механізму децентралізації 



128 Ю.Р. Мірошниченко

влади та зростання ролі місцевих громад у вирішенні важливих 
питань їхнього життя» [256, с.  16], а «основою реформування 
місцевого самоврядування доцільно визнати громадівську 
концепцію муніципальної демократії, адже громада була основою 
самоврядування впродовж всієї історії людства» [256, с. 22].

Аналізуючи норми Конситуції України на предмет логічності, 
системності, послідовності та повноти забезпечення реалізації тери-
торіальною громадою свого права на самостійне вирішення питань 
місцевого значення (здійснення народовладдя на місцевому рівні), 
варто закцентувати нашу увагу на декількох моментах.

Згідно з частиною 2 статті 5 Конституції України народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування. В науковій літературі таке положення Основно-
го Закону часто тлумачиться таким чином, що весь народ здійснює 
належну йому владу, в тому числі через органи місцевого самовря-
дування. Виходячи з такого підходу, Л.  М.  Шипілов ставить дуже 
слушне запитання: то «владу здійснює народ за допомогою місцевого 
самоврядування, чи група громадян, що мешкає в межах певного ад-
міністративного утворення та яка об’єдналася у територіальну грома-
ду? … Потреба відповіді на поставлене питання зумовлена потенцій-
но небезпечною підміною на місцевому рівні територіальної громади 
категорією “народ” [423, с. 101]. Втім, поставивши дуже влучне запи-
тання, автор приходить до висновку, що «місцеве самоврядування 
в кожній окремій території евентуально здійснює весь Український 
народ» (виділено нами. – Ю. М.), зазначаючи при цьому, що «тут 
помітний елемент певного представництва, оскільки безпосередньо 
його здійснюють громадяни України, що об’єдналися в територіальну 
громаду, але конституційно уповноважені на це усім народом, що ви-
пливає із суті статей 3, 7 Основного Закону» [423, с. 102].

На нашу думку, такий підхід видається принаймні дискусійним 
(а можливо і таким, що не відповідає Конституції України), оскільки:
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по-перше, згідно з частиною 1 статті 140 Основного Закону Укра-
їни місцеве самоврядування є правом саме територіальної громади 
(частина 1 статті 140);

по-друге, це право здійснюється територіальною громадою само-
стійно (частина 1 статті 140);

по-третє, основним інструментом реалізації належного терито-
ріальній громаді права на самостійне вирішення питань місцевого 
значення є місцевий референдум, в якому можуть брати участь лише 
жителі відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

по-четверте, обов’язковість виконання («владність») прийнятого 
на відповідному референдумі рішення поширюється лише на тери-
торію відповідної адміністративно-територіальної одиниці та коло 
осіб – жителів села, селища чи міста (частина 1 статті 140);

Можна, звичайно, вести дискусію і щодо коректності чи некорек-
тності положення частини 2 статті 5 Основного Закону в окреслено-
му аспекті. Проте видається, що якщо категорію «народ» розцінювати 
не як одного «цілісного» і сталого (за кількістю залучених громадян) 
суб’єкта влади, а саме як постійно рухливу і змінювану (залежно від 
форм і видів реалізації влади) сукупність «громадян України всіх 
національностей» (кожен з яких є безпосереднім носієм і джерелом 
відповідної влади), то зазначене конституційне положення може буде 
сприйняте як більш-менш коректне.

3. Територіальна громада не є «найменшим» за кількісною ознакою 
колективним суб’єктом безпосереднього народовладдя. Очевидно, що 
таким, ще меншим за обсягом, і, до речі, конституційно визначеним ко-
лективним суб’єктом є «будинкові, вуличні, квартальні та інші» об’єд-
нання жителів (частина 6 статті 140 Конституції України). На жаль, у 
цій нормі Основного Закону йдеться саме про «органи самоорганіза-
ції населення» – будинкові (органи самоорганізації багатоквартирних 
будинків), вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, ко-
мітети районів у містах, сільські, селищні комітети (частина 2 статті 3 
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Закону України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 
2001 р. № 2625-ІІІ [111]). Водночас, згідно з абзацом 2 частини 1 статті 2 
цього Закону, органи самоорганізації населення – це представниць-
кі органи, що створюються жителями. Таким чином, як Конституція 
України, так і згаданий Закон, з одного боку, фіксують різні прояви 
ще одного виду народовладдя, виду «місцевого» самоврядування, а з 
іншого – роблять акцент на врегулюванні діяльності саме представ-
ницьких органів самоорганізації населення, майже залишаючи поза 
увагою основного суб’єкта, безпосереднього носія і джерело первинної 
і верховної влади на відповідному рівні – колектив (об’єднання) жи-
телів відповідних будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів 
тощо, в тому числі не вказуючи на форми, види та конкретні механізми 
реалізації ними належної їм влади. Такий підхід законодавця ще раз 
засвідчує відсутність науково обґрунтованої цілісної та системної кон-
цепції народовладдя, суб’єктів народовладдя – (первинних (верховних) 
і вторинних, форм і видів народовладдя тощо.

Необхідно також звернути увагу на декілька принципових про-
блемних моментів конституційно-правового регулювання цього виду 
народовладдя.

По-перше, цей вид народовладдя, з одного боку, віднесено (і дуже 
правильно) до категорії «місцеве самоврядування» (оскільки відповідна 
норма розміщена у розділі ХІ Основного Закону з відповідною назвою – 
«Місцеве самоврядування»), а з іншого боку ні у частині 1, ні у будь-якій 
іншій частині статті 140 Конституції цей вид самоврядування не тлума-
читься як право жителів певної території – будинку, вулиці, кварталу 
тощо – самостійно вирішувати питання «місцевого» значення, прийма-
ючи відповідні рішення як безпосередньо, так і через органи самовряду-
вання населення. На нашу думку, це була б логічна і правильна формула 
мети й механізму діяльності відповідних колективних суб’єктів наро-
довладдя. В іншому ж разі не зрозумілі ні мета, ні завдання, ні компетен-
ція, ні форми, ані механізми здійснення відповідного «самоврядування».
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По-друге, у згаданій частині 6 статті 140 Конституції України за-
значено, що «сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за іні-
ціативою жителів створювати» відповідні органи самоорганізації на-
селення. На нашу думку, таке формулювання є прямим порушенням 
двох конституційних принципів – принципу народного суверенітету 
і принципу свободи політичної діяльності, не забороненої Конститу-
цією і законами України (частина 4 статті 15 Основного Закону). Ціл-
ком очевидно, що фраза «можуть дозволяти» є реальною перепоною 
на шляху виявлення громадянами будь-якої місцевої ініціативи щодо 
самостійного управління суспільними справами на відповідній тери-
торії. У цьому випадку показовим є Закон України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 р. 
№ 2866-III [115]. Незважаючи на те, що таке об’єднання співвласників 
є однією з форм самоорганізації населення, проте воно створюється
за самостійним рішенням відповідних жителів (без будь-якого по-
годження з будь-яким представницьким органом) і подає необхідні 
документи на державну реєстрацію об’єднання як юридичної особи. 
Вважаємо, що саме цей Закон є показовим як в частині забезпечення 
«належної рівноваги» між безпосередньою і представницькою фор-
мами здійснення жителями належної їм влади на рівні відповідного 
багатоквартирного будинку, так і в частині належної «прописаності» 
детального механізму здійснення цієї влади, в тому числі із зазна-
ченням того, що «рішення загальних зборів, прийняте відповідно 
до статуту, є обов’язковим для всіх членів об’єднання» (частина 5 
статті 10). Як ми вже не раз наголошували, така норма є обов’язко-
вим елементом механізму здійснення будь-якої влади, в тому числі 
влади народу. Щодо процедури створення відповідних органів можна 
за аналогією навести приклад конституційного положення, що за-
кріплене у частині 3 статті 36 Основного Закону: «Професійні спілки 
утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх 
членів» (виділено мною. – Ю. М.). Саме такий принцип об’єднання 
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громадян і створення ними своїх представницьких органів повинен 
бути поширений на всі інші прояви народовладдя.

По-третє, у цій же частині 6 статті 140 Конституції зазначено, що 
сільські селищні, міські ради «можуть… наділяти» відповідні органи 
самоорганізації населення «частиною власної компетенції, фінан-
сів, майна». На нашу думку, таке формулювання є некоректним, адже, 
по-перше, незрозуміло, якою «частиною» і в якому порядку ця части-
на може бути визначена. Очевидно, що орган місцевого самовряду-
вання не може передати, наприклад, жителям одного багатоквартир-
ного будинку компетенції щодо управління суспільними справами 
жителів кварталу. Тобто цілком зрозуміло, що територією реалізації 
жителями належної їм влади може бути лише територія відповідно-
го будинку, вулиці, кварталу тощо. По-друге, за таких умов виникає 
інше логічне питання: а чому компетенція щодо управління справами 
жителів відповідного будинку є «власною» компетенцією відповідно-
го органу місцевого самоврядування? Чи може у будь-якого органу 
місцевого самоврядування бути «власне» майно чи «власні» фінанси? 
Адже згідно з частиною 1 статті 142 Конституції «рухоме і нерухоме 
майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ре-
сурси» «є у власності територіальних громад». Отже, на нашу думку, 
питання рівноваги між представницькою і безпосередньою формами 
народовладдя у цих питаннях повинно вирішуватися за формулою, 
яку вдало визначив Конституційний Суд України, вказавши, що Вер-
ховна Рада України, будучи представницьким органом, органом вто-
ринної влади, влади, яка походить від влади народу, «має право при-
ймати закони, вносити до них зміни у разі, коли воно не здійснюєть-
ся безпосередньо народом» (виділено нами. – Ю. М.) (абзац 5 пункту 
5 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 
16 квітня 2008 р. [328]). Тобто якщо накласти цей шаблон на питання 
управління спільними справами жителів конкретного будинку, вули-
ці, кварталу тощо, то виходить, що таке управління здійснюється від-
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повідним органом місцевого самоврядування («за замовчуванням») 
доти, поки відповідні жителі не приймуть рішення про здійснення 
управління безпосередньо. Як тільки жителі відповідної території 
(безпосередні носії первинної влади) прийняли таке рішення, пред-
ставницький орган повинен усунутися від вирішення (регулювання) 
тих питань, які стосуються управління спільними справами цих жи-
телів на відповідній території.

По-четверте, в абзаці 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про 
органи самоорганізації населення» дається визначення органів само-
організації населення – це представницькі органи, що створюються 
жителями, які на законних підставах проживають на території села, 
селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених 
цим Законом (виділено нами. – Ю. М.). У частині 1 статті 3 цього 
Закону зазначено також, що орган самоорганізації населення є однією 
з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 
у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення (виділе-
но нами. – Ю. М.). На нашу думку, завдання діяльності кожного кон-
кретного органу самоорганізації населення повинні визначати самі 
жителі, які утворюють відповідний орган. Закон же має містити не 
конкретні «завдання», а лише граничні межі відповідних повнова-
жень – «для вирішення внутрішніх питань» чи «для вирішення пи-
тань місцевого значення». Перелік цих питань повинен обмежувати-
ся територією діяльності відповідного об’єднання жителів «в межах 
закону» (тобто, щоб не порушувати права інших осіб, які тимчасово 
перебувають чи можуть перебувати на відповідній території), або ж 
колом осіб (жителів), для яких рішення відповідного об’єднання (або 
його представницького органу) є обов’язковим до виконання.

Виходячи з наведеного, констатуємо факт необхідності 
вдосконалення конституційно-правового регулювання діяльності 
відповідних об’єднань жителів і процедури створення ними своїх 
представницьких органів з метою уточнення їх правової природи, 
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юридичного статусу та механізмів реалізації належної їм влади, 
виходячи із зазначених вище аргументів.

4.  Професійне самоврядування. Згідно з підходом П.  П.  Шлях-
туна до визначення переліку суб’єктів народовладдя частина наро-
ду може бути об’єднана не лише за територіальною, а й за «органі-
заційною» ознакою. Очевидно, в цьому разі йдеться про об’єднання 
громадян за різними критеріями – спільними інтересами, видом чи 
місцем здійснення професійної діяльності тощо. Це можуть бути такі 
колективні суб’єкти безпосереднього народовладдя, як «трудові ко-
лективи», «об’єднання громадян» (за трактуванням І. Опришка та 
О. Коваленко), професійні об’єднання громадян (спілки), організації 
роботодавців та їх об’єднання, науково-педагогічні колективи вищих 
навчальних закладів, студентська громада тощо. Варто звернути ува-
гу, що йдеться саме про різні форми та види об’єднання громадян;
будь-які органи управління, що формуються цими громадянами, на-
лежать до суб’єктів представницької форми народовладдя.

За аналогією з місцевим самоврядуванням і його колективним 
суб’єктом безпосереднього народовладдя («територіальною грома-
дою») можна згадати й такого колективного суб’єкта безпосереднього 
народовладдя, як суддівську громаду, котра реалізує ще один «органі-
заційно-професійний» і конституційно зафіксований вид народовлад-
дя – суддівське самоврядування (частина 2 статті 130 Конституції), яке 
діє для вирішення питань внутрішньої діяльності судів. Питання ре-
алізації суддівського самоврядування врегульовуються у розділі VІІІ 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. 
№ 2453-VI [114]. Згідно з частиною 1 статті 113 цього Закону суддів-
ське самоврядування – це самостійне колективне вирішення суддями 
питань внутрішньої діяльності судів. Варто зазначити, що законодавчі 
положення розділу VІІІ цього закону можуть бути класичним прикла-
дом врегулювання на законодавчому рівні всіх інших видів професій-
ного самоврядування як проявів народовладдя. Врегульовано і компе-
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тенцію, і спосіб волевиявлення – голосування, і порядок обрання пред-
ставницьких органів, і навіть зазначено про обов’язковість рішень, що 
приймаються безпосередньо суддями чи їх представницькими органа-
ми, і, крім того, коло осіб (органів), для яких це рішення є обов’язко-
вим, а також зроблено вказівку на суб’єктів виконання прийнятих 
рішень. Усі ці атрибути є обов’язковими елементами механізму реалі-
зації народовладдя, що включає механізми здійснення як безпосеред-
нього, так і представницького народовладдя.

За аналогією з нормативно-правовим регулюванням у галузі суддів-
ського самоврядування може бути організовано такі суспільні інститу-
ти та «організаційно-професійні» види народовладдя, як адвокатське 
самоврядування, нотаріальне самоврядування тощо. Більш того, за 
допомогою порівняння правового регулювання зазначених інститутів 
можна швидко виявляти та усувати прогалини у їх нормативному за-
безпеченні, а нові (передові та ефективні) форми, способи, засоби, ін-
струменти реалізації того чи того виду професійного самоврядування 
можуть швидко поширюватись на інші види народовладдя.

Слід зазначити, що кожен суб’єкт безпосереднього народовладдя (як 
індивідуальний, так і колективний) повинен бути забезпечений зако-
нодавчо визначеним механізмом реалізації та гарантування здійснення 
належної йому влади. Відсутність будь-якої складової цього механізму 
робить неможливим реалізацію того чи іншого виду народовладдя.

Проте, на нашу думку, перед тим, як розробляти будь-який зако-
нопроект щодо врегулювання того чи того інструменту, засобу чи 
способу реалізації безпосереднього народовладдя, варто завжди ана-
лізувати висновки Європейської Комісії «За демократію через право» 
(Венеціанська Комісія), в яких дуже часто вже висловлена позиція 
відомих міжнародних експертів з відповідних питань. Адже, як відо-
мо, європейське співтовариство має тривалішу історію і відповідний 
досвід (як позитивний, так і негативний) у питанні становлення де-
мократичних засад управління публічними справами.
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Наприклад, у пункті 3 Висновку щодо Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законів щодо статусу депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим та місцевих рад», що був ухвалений Ве-
неціанською Комісією на її 71-му пленарному засіданні (Венеція, 1–2 
червня 2007 р.) зазначено, що «Інститут “відкликання депутатів” (або 
“представницьке відкликання”) є добре відомим, хоча й не дуже поши-
реним (в цитованому перекладі: не широко поширеним – Ю. М.). Він 
забезпечує електорату можливість відкликати з посади обраного пред-
ставника до закінчення терміну його повноважень. Як таке відкликан-
ня вважається інструментом прямої демократії» [317, с. 323]. Водночас 
у примітці до цього пункту Венеціанська Комісія посилається на свій 
же Звіт про виборчу систему, в якому, зокрема, зазначається: «Відкли-
кання є напівпрямою демократичною процедурою, за допомогою якої 
державну посадову особу, що більше не задовольняє вимог виборців, 
може бути звільнено… Слід зазначити, що ця процедура на сьогодні 
застаріла, оскільки регулярне проведення виборів забезпечує більш 
ефективний контроль над обраними представниками».

З урахуванням висловлених зауважень в Україні потрібно прийня-
ти закони, які зафіксували б порядок народного волевиявлення через 
відповідні форми, значення їх результатів, обов’язковість для різних 
державних органів та самих громадян тощо. Адже якщо Український 
народ як носій і єдине джерело всієї верховної (первинної) влади не 
має демократичних (чітко врегульованих законом) шляхів і способів 
висловлення своєї позиції з тих чи інших питань, стосовно забезпе-
чення (задоволення) своїх суспільних інтересів, то з метою бути хоча 
б почутим йому залишається вдаватися хіба що до відповідних «си-
лових» акцій. Такі дії громадян (народу) нібито «засвідчують» і «під-
тверджують» в очах представників державних органів «неспромож-
ність (нездатність)» Українського народу до цивілізованого діалогу і 
вирішення всіх справ демократичними методами.



2.3. Установча влада Українського народу: 
сутність, зміст, проблеми

та перспективи конституційно-правого регулювання

Установча влада Українського народу є невід’ємною змістовою 
складовою народного суверенітету і означає, що саме народ (його 
територіальні чи професійні об’єднання) мають право самостійно 
визначати і встановлювати для себе основні правила поведінки, на 
яких в подальшому буде будуватися все їх спільне співіснування на 
відповідній території. Ніякий інший народ, інша держава, інша між-
народна організація не мають право визначати для народу відповідні 
правила поведінки.

Згідно з абзацом 2 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Кон-
ституційного Суду України від 3 жовтня 1997 р. № 4-зп «Конституція 
України як Основний Закон держави за своєю юридичною природою 
є актом установчої влади, що належить народу. Установча влада по 
відношенню до так званих встановлених влад є первинною: саме в 
Конституції України визнано принцип поділу державної влади на за-
конодавчу, виконавчу і судову (частина перша статті 6) та визначено 
засади організації встановлених влад, включно законодавчої. При-
йняття Конституції України Верховною Радою України означало, що 
у даному випадку установча влада була здійснена парламентом» [336]. 
Як стверджує В. М. Шаповал, цим рішенням «уперше на офіційному 
рівні було засвідчено сприйняття концепції установчої влади і від-
мову від радянської концепції конституції, яку мав приймати «найви-
щий орган державної влади» на підтвердження ідеї нібито повновлад-
дя рад» (виділено нами. – Ю. М.) [287].

14 років, що пройшли з часу «офіційного сприйняття» цієї кон-
цепції, на нашу думку, є достатнім строком для формування пов-
ноцінної, зваженої та науково обґрунтованої доктрини установчої 
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влади в науці конституційного права. Проте до сьогоднішнього дня, 
як відзначає Р. М. Максакова, «вітчизняна юридична думка не має 
єдиного методологічного підходу до визначення поняття й розу-
міння сутності терміна “установча влада” [202, с. 7]; «у юридичній 
літературі з конституційного права відсутня єдність думок щодо 
поняття, сутності та змісту установчої влади» [202, с. 8]. Ю. Г. Бара-
баш, спочатку висловлючи жаль щодо неоднозначності у розумінні 
«вкрай важливої складової принципу народовладдя – змісту та об-
сягу установчої влади носія суверенітету» [19, с. 74–75], далі відзна-
чає, що «установча влада Українського народу як конституційний 
феномен лише набуває своїх чітких рис» [19, с. 79]. 

Таку ситуацію можна певним чином зрозуміти, якщо зважити на слова 
Ю. С. Шемшученка про те, що «дослідженнями українського конституціо-
налізму займаються лише 15 докторів юридичних наук» [422, с. 629].

Відсутність відповідної доктрини установчої влади як системи на-
уково обґрунтованих поглядів, ідей, принципів щодо всіх аспектів її 
функціонування в державі та взаємозв’язку з іншими видами влади 
створює вакуум у вирішенні одного з найактуальніших сьогодні пи-
тань щодо проведення в Україні повноцінної та легітимної конститу-
ційної реформи. Отже, пропонуємо власні спостереження та думки 
щодо юридичної природи та змісту категорії «установча влада», ви-
явлених проблем та сформульовані пропозиції щодо вдосконалення 
конституційно-правового регулювання її здійснення.

Термін «установча влада» в Основному Законі України не вжи-
вається, однак використовується у двох рішеннях Конституційного 
Суду України – від 3 жовтня 1997 р. № 4-зп [336] та від 16 квітня 2008 
р. № 6-рп/2008 [328], в яких зафіксовано такі концептуальні засади 
здійснення установчої влади:

1) «Установча влада є виключним правом народу» (абз. 3 п. 4 мо-
тивувальної частини Рішення № 6-рп/2008; абз. 2 п. 2 мотивувальної 
частини Рішення № 4-зп);
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2) «Установча влада по відношенню до так званих встановлених 
влад є первинною» (абз. 2 п. 2 мотивувальної частини Рішення № 4-зп);

3) «Порядок здійснення установчої влади визначається Конститу-
цією і законами України» (абз. 3 п. 4 мотивувальної частини Рішення 
№ 6-рп/2008);

4) «Конституція України як Основний Закон держави за своєю 
юридичною природою є актом установчої влади» (абз. 2 п. 2 мотиву-
вальної частини Рішення № 4-зп);

5) «Прийняття нової Конституції України (нової редакції) може 
бути здійснене установчою владою у спосіб і формах, встановлених 
Конституцією та законами України» (абз. 6 п. 4 мотивувальної части-
ни Рішення № 6-рп/2008);

6) «Формою здійснення установчої влади народом є всеукраїн-
ський референдум, що проголошується за народною ініціативою на 
вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають 
право голосу, за умови, що підписи щодо його призначення зібрано 
не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч під-
писів у кожній області» (абз. 9 п. 4 мотивувальної частини Рішення 
№ 6-рп/2008).

Термін «установча влада» фігурує також у восьми «окремих дум-
ках» суддів Конституційного Суду України до згаданих та інших його 
рішень. Вивчення відповідних окремих думок суддів цього суду та на-
укових джерел в контексті сформульованих Конституційним Судом 
України зазначених вище концептуальних засад «установчої влади» дає 
підстави говорити про цілий ряд суперечностей, неузгодженостей і не-
коректних формулювань стосовно юридичної природи, змісту, форм, 
способів, суб’єктів та порядку здійснення установчої влади. Крім того, 
будь-які намагання перенести сформульовані науковцями теоретичні 
конструкції установчої влади на ґрунт їх практичної реалізації не ма-
ють свого успішного та логічного завершення. А яка користь від тео-
ретичних розробок, які неможливо реалізувати у практиці державного 



140 Ю.Р. Мірошниченко

будівництва? Адже «Коли ми говоримо про науку, то маємо на увазі 
не лише сукупність наукових знань, а й функціонування на практиці. 
Без цього наука виступає сукупністю безжиттєвих ідей. В такому стані 
перебувають передовсім наші суспільні науки» [293, с. 15].

Виходячи із зазначеного, та з метою з’ясування «істини» щодо ос-
новних аспектів здійснення установчої влади в Україні варто відпові-
сти на такі запитання:

1) хто є «носієм» (суб’єктом) установчої влади?
2) що таке «орган» установчої влади? Який статус цих органів, по-

рядок обрання їх складу, порядок роботи?
3) що таке взагалі «установча влада»? Що є змістом установчої влади?
Всі ці питання мають не абстрактно-теоретичний, а винятково 

практичний і, що більше, досить актуальний характер. Наприклад, 
Р. М. Максакова вважає, що різне розуміння змісту, суб’єктів та поряд-
ку реалізації установчої влади в сучасній Україні є однією із значних 
прогалин, яка впливає на якість норм Основного Закону України і, 
як наслідок, закладає підвалини конфліктності в системі здійснення 
публічної влади [203, с. 6].

Отже, хто є «носієм» (суб’єктом) установчої влади?
Ґрунтуючись на позиції Конституційного Суду України про те, що 

«установча влада є виключним правом народу», слід зазначити таке. 
У  законодавстві словом «виключне» позначається те право, яке не 
може бути здійснене ніким, крім того суб’єкта, за яким воно закрі-
плене (див., для прикладу, частина 1 статті 124 Конституції України). 
Це означає, що установча влада не може бути здійснена ніяким іншим 
суб’єктом, крім Українського народу. Разом з тим можна зауважити, 
що Конституція України як акт реалізації установчої влади була при-
йнята іншим суб’єктом влади – Верховною Радою України. Проте, як 
відомо, «прийняття Конституції України Верховною Радою України 
було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який тіль-
ки одноразово уповноважив Верховну Раду України на її прийняття» 
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(абз.  1 п.  4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду 
України від 11 липня 1997 р. [327]). Тобто безпосереднім суб’єктом 
реалізації права на прийняття Основного Закону держави є народ, 
який лише один раз уповноважив орган державної (законодавчої) 
влади на здійснення цього права. Таким чином, Конституційний Суд 
неодноразово зафіксував свою позицію щодо суб’єкта (носія) уста-
новчої влади – це виключно (тільки) Український народ.

Говорячи про суб’єкта установчої влади, варто згадати про одну 
з проблем «багатозначності» категорії «влада», на якій ми вже зу-
пиняли нашу увагу у попередньому розділі. Йдеться про викори-
стання цієї категорії у значенні суб’єкта відповідних відносин, що 
на нашу думку, є недопустимим як на рівні юридичної науки, так 
і, особливо, на рівні законів. Для прикладу ми наводили цитату 
з рішення Конституційного Суду України, в якому зазначено, що 
«прийняття нової Конституції України (нової редакції) може бути 
здійснене установчою владою у спосіб і формах, встановлених 
Конституцією та законами України» (абзац шостий пункту 4 мо-
тивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 
16 квітня 2008 р. № 6-рп/2008 [328]). Зрозуміло, що мова йде про 
Український народ як суб’єкта установчої влади, який може здійс-
нити відповідну дію – прийняти нову Конституцію України. Ще 
одним прикладом такого проблемного підходу є вже пряма кон-
ституційна норма. Так, згідно з частиною 1 статті 156 Конституції 
«законопроект про внесення змін до розділу І “Загальні засади”, 
розділу ІІІ “Вибори. Референдум” і розділу ХІІІ “Внесення змін до 
Конституції України” … затверджується всеукраїнським референ-
думом, який призначається Президентом України» [163]. В даному 
випадку цілком очевидною є некоректність цієї норми стосовно 
Українського народу як суб’єкта установчої влади, який може «за-
твердити» відповідний законопроект шляхом голосування під час 
проведення всеукраїнського референдуму.
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Ми спеціально акцентуємо увагу на таких, на перший погляд, 
«дрібницях», оскільки вважаємо (і раніше ми на цьому наголошу-
вали), що такі некоректні норми права (особливо закріплені в по-
ложеннях Основного Закону), можуть призводити до викривлення 
закладеної в них ідеї на рівні законів і, тим більше, підзаконних ак-
тів. Саме на це звертала свою увагу Венеціанська Комісія, говорячи 
про обов’язок парламенту забезпечувати «чіткість» у законах, яка є 
однією з важливих складових реалізації конституційного принципу 
верховенства права.

Під час дослідження «окремих думок» суддів Конституційного 
Суду України та наукових джерел постало ще одне питання: чи є (і чи 
може бути) Верховна Рада України органом установчої влади Укра-
їнського народу? Чи є для цього відповідні правові засади? Чи може 
взагалі хтось інший, крім безпосередньо Українського народу, здійс-
нювати установчу владу?

Найперше констатуємо факт, що сам Конституційний Суд жодно-
го разу не назвав Верховну Рада України органом установчої влади. 
В той же час судді Конституційного Суду України М. Д. Савенко та 
М. А. Маркуш у своїх «окремих думках» [286, 285] неодноразово ви-
словили думку, що Верховна Рада, приймаючи Конституцію або вно-
сячи до неї зміни, діяла (діє, може діяти) як «орган установчої влади».

М. О. Теплюк також вважає, що «конституційний статус Верховної 
Ради України не обмежується рамками лише законодавчої діяльності. 
З аналізу статті 85 Конституції можна дійти висновку, що парламент 
здійснює також повноваження органу установчої влади. Передусім 
це стосується повноваження вносити зміни до Конституції України, 
зазначеного у п. 1 статті 85, статтях 155 і 156 Конституції, призначен-
ня виборів Президента України та виборів до органів місцевого само-
врядування, усунення Президента України з поста в порядку імпіч-
менту, призначення чи обрання на посади ряду посадових осіб, в тому 
числі обрання суддів безстроково» [375, с. 55]. Водночас І. Й. Снігур 
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відзначає, що «серед конституціоналістів й досі точаться суперечки 
щодо змісту установчої функції парламенту» [359, с. 54]. Крім того, 
М. О. Теплюк вважає, що і «більшість конституційних повноважень 
Президента України належить до повноважень установчої влади… 
За Конституцією Президент України, зокрема: призначає всеукраїн-
ський референдум щодо змін Конституції України, проголошує всеу-
країнський референдум за народною ініціативою; припиняє достро-
ково повноваження Верховної Ради України та призначає позачергові 
вибори до парламенту; …утворює суди тощо» [375, с. 62–63].

Зазначена вище позиція є дискусійною, оскільки відповідні пов-
новаження згідно з Конституцією України реалізують органи вста-
новленої влади і, отже, їх реалізація не є «виключним правом» Укра-
їнського народу. Крім того, на нашу думку, в цій ситуації вбачається 
термінологічна плутанина. У жодному нормативно-правовому акті, 
в тому числі Основному Законі нашої держави, ні Верховна Рада 
України, ні Президент України не фігурують як суб’єкти здійснення 
будь-яких «установчих» повноважень і тим більше як орган «уста-
новчої влади». Водночас ще у статті 16 Конституційного Договору від 
8 червня 1995 р. [157] було зазначено: «Верховна Рада України розгля-
дає і вирішує питання державного і суспільного життя, що потребу-
ють врегулювання законами України, а також здійснює установчі та 
контрольні функції, передбачені Конституцією України та цим Зако-
ном» (виділено нами. – Ю. М.). Крім того, Регламент Верховної Ради 
України як «основний процесуальний закон», в якому врегульовано 
порядок реалізації конституційних повноважень єдиного органу за-
конодавчої влади в Україні, у двох статтях містить термін «установча 
функція». Крім того, згідно з частиною 2 статті 38 Регламенту з метою 
здійснення своєї установчої функції з конкретних питань Верховна 
Рада приймає постанови. У цьому контексті навряд чи можна ствер-
джувати, що своїми постановами Верховна Рада реалізовує установ-
чу владу Українського народу. Установча влада як частина народного
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суверенітету і установча функція Верховної Ради як частина держав-
ного суверенітету – це різні речі.

На нашу думку, виконання єдиним органом законодавчої влади 
в Україні деяких повноважень Українського народу, які є частиною 
змісту установчої влади, не перетворює Верховну Раду України в «ор-
ган» установчої влади. Так само як і виконання органом місцевого 
самоврядування деяких делегованих йому повноважень місцевої дер-
жавної адміністрації не змінює його статус і не перетворює в орган 
державної влади.

І тут ми підходимо до другого нашого запитання – що таке орган 
установчої влади? Який статус цих органів, порядок обрання їх скла-
ду, порядок роботи?

Практика реалізації установчої влади багатьох демократичних 
країн світу засвідчує, що спеціально для розробки та прийняття Кон-
ституції утворюється загальнонаціональний колегіальний представ-
ницький орган (Конституанта). «У різних країнах Конституанта має 
різні назви – власне установчі збори, конституційні збори (асамблея, 
конгрес, конвент), великі народні збори тощо… Легітимність орга-
нізації і діяльності Конституанти забезпечує спеціальний правовий 
акт, який встановлює порядок проведення виборів її членів» [431, 
т. 3, с. 272–273] і, очевидно, порядок її роботи. Конституанта – це все-
народний вищий колегіальний тимчасовий представницький орган, 
який створюється спеціально для розробки і прийняття конституції 
держави. Проте в умовах розбудови молодої демократичної держа-
ви – України – можуть постати питання про законність чи навіть кон-
ституційність відповідного акта, особливо якщо у Конституції Укра-
їни відсутня згадка про орган установчої влади, а серед повноважень 
Верховної Ради України відсутнє повноваження на створення такого 
органу шляхом прийняття відповідного закону.

Однак варто пам’ятати, що дія чи рішення будь-якого органу дер-
жави можуть бути легітимізовані Українським народом на всеукраїн-
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ському референдумі, оскільки саме народ має всю повноту влади, є її 
носієм і єдиним джерелом влади в державі.

Варто звернути увагу також на те, що нещодавно перед науковою 
громадськістю України, фахівцями з конституційного права дуже го-
стро стояло питання створення, статусу, порядку формування складу 
та діяльності Конституційної Асамблеї і вже на цьому етапі «постали 
складні методологічні проблеми», адже «від того, як утвориться влас-
не сама Конституційна Асамблея, залежить і її легітимність, і легіти-
мність напрацювань до проекту нової Конституції» [298]. Потрібно 
було:

1)  віднайти правильну методику формування Конституційної 
Асамблеї;

2) визначити її статус – це допоміжний чи консультативний орган 
при Президентові України чи, приміром, незалежна громадська (са-
моврядна) організація;

3)  відповісти на питання про кількісний та персональний склад 
Конституційної Асамблеї (що це повинні бути за фахівці, ким вони 
повинні делегуватися, призначатися чи обиратися);

4) визначити процедуру і бажаний результат створення конститу-
ційного акта (внесення змін до Конституції чи проект нової Консти-
туції);

5)  визначити порядок роботи та момент припинення діяльності 
Конституційної Асамблеї тощо.

Таким чином, питання сутності, змісту та порядку реалізації Укра-
їнським народом належної йому установчої влади є сьогодні досить 
актуальними і мають безпосередньо-практичний характер.

Указом Президента України від 25 січня 2012 р. № 31/2012 схвале-
но Концепцію формування та організації діяльності Конституційної 
Асамблеї, якою, зокрема, визначено:

- мету її створення, статус, принципи, порядок і форми організації 
діяльності;
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- завдання і права;
- порядок її формування та формування її робочих органів;
Зокрема, в цьому Указі зазначається, що «Конституційна Асамб-

лея як політично незаангажована і професійна, представницька ін-
ституція є однією з ефективних демократичних організаційних форм 
забезпечення суспільної підтримки та сприйняття пропозицій щодо 
конституційних змін, досягнення політичної злагоди у суспільстві і 
державі з цих питань» [387].

У пункті 2.3 Указу визначено також принципи, на яких ґрунтуєть-
ся діяльність Конституційної Асамблеї, до яких віднесено, зокрема, 
принципи верховенства права, колегіальності, самоврядності, про-
зорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, 
професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільно-
го і конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери 
довіри [387].

Переходячи до питання змісту установчої влади, варто зазначити, 
що до повноважень Конституанти зазвичай відносять лише розроб-
ку та попереднє схвалення або затвердження (прийняття) Основного 
Закону держави. Разом з тим, на нашу думку, установча влада Україн-
ського народу не обмежується його правом на прийняття Конституції 
чи внесення змін до неї. Наприклад, до якої «влади», крім установчої, 
можна віднести такі виключні права Українського народу: право на 
самовизначення, на встановлення власної держави (що є природним
правом кожного народу), право визначати та змінювати конституцій-
ний лад в Україні (частина 3 статті 5 Конституції), право змінювати 
територію (матеріальну основу) власної держави (стаття 73 Конститу-
ції), право на обрання складу Верховної Ради та глави держави (статті 
69–71, частина 1 статті 76, частина 1 статті 103 Основного Закону)?

Виходячи з наведеного, вочевидь, доцільно розглядати установчу 
владу як категорію, що об’єднує всі природні та закріплені Консти-
туцією України виключні права Українського народу, які й напов-
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нюють конкретним юридичним змістом категорію «установча влада» 
Українського народу.

А що таке взагалі «установча влада»? 
Згідно з юридичною енциклопедією, теорія установчої влади – це 

вчення, за яким конституція як основний закон держави визнається 
актом первинної (установчої) влади, що безпосередньо належить на-
родові. Виникнення цієї теорії було зумовлене поширенням у ХVІІІ 
столітті концепції народного суверенітету та ідеї суспільного дого-
вору. Теорія концептуально сформульована в 1789 р. Е. Ж. Сьєйєсом, 
який першим ужив відповідний термін [431, т. 6, с. 230].

В. Ковальчук вважає, що установча влада «проявляється в сувере-
нному праві народу встановлювати правила співжиття членів спіль-
ноти всередині держави та визначати принципи, на яких повинна 
функціонувати влада. Це свого роду договір між усіма зацікавленими 
членами спільноти про співжиття та владу, який найчастіше знахо-
дить вияв у вигляді конституції. Остання є колективним актом всього 
народу, в якому набувають юридичного закріплення узгоджені інте-
реси і воля всіх тих соціальних груп, включаючи етнічні, які форму-
ють народ держави» [145, с. 236].

На думку М. В. Савчина, «установча влада – це правовий порядок 
реалізації суверенної влади народу України визначати та змінювати 
конституційний лад шляхом поєднання засобів безпосередньої та 
представницької демократії» [347, с. 226].

Ґрунтуючись на проведеному нами дослідженні юридичної при-
роди та змісту категорії «установча влада», спробуємо сформулювати 
власну дефініцію цієї категорії. Отже, установча влада Українсько-
го народу – це сукупність природних та закріплених Конституцією 
України виключних прав народу, наслідком реалізації яких є утво-
рення власної держави з визначенням її території та конституційно-
го ладу, а також періодичне переобрання вищого представницького 
органу і глави держави.
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В рамках теми щодо установчої влади Українського народу не 
можна не згадати про реалізацію такого виду влади іншими суб’єк-
тами безпосереднього народовладдя. Йдеться, зокрема, про статути 
територіальних громад, які вважаються актами установчого характе-
ру і визнаються такими, що мають найвищу юридичну силу на від-
повідній території (порівняно з іншими нормативними актами, які 
приймаються органами місцевого самоврядування відповідного рів-
ня). За аналогією з Основним Законом України, прийняття якого є 
виключним правом Українського народу, право на прийняття стату-
ту також повинно належати кожній територіальній громаді (виходя-
чи з принципу народного суверенітету і тієї логіки, що представник 
(представницький орган) не може мати більше повноважень, ніж но-
сій і первинне джерело всієї влади на відповідній території (в даному 
випадку територіальна громада) в частині «самостійного вирішення 
питань місцевого значення»).

Проте згідно з частиною 1 статті 19 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» від 21 травня 1997 р. [108] «конституцію» місцевого 
самоврядування – статут територіальної громади – «може прийняти»
«представницький орган місцевого самоврядування на основі Консти-
туції України та в межах цього Закону». А щоб остаточно впевнитися 
в тому, що «може прийняти» – це не «один з можливих варіантів» його 
прийняття, поглянемо на статтю 26 цього Закону. Згідно з пунктом 26 
частини 1 цієї статті «затвердження статуту територіальної грома-
ди» є «виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад». 
Отже, ми бачимо, що територіальна громада як первинний суб’єкт 
влади на відповідній території позбавлена одного з основних своїх 
прав, що входить до змісту належної виключно їй установчої влади, 
– права на прийняття відповідного установчого акта. Таким чином, 
щоб, наприклад, територіальна громада будь-якого села змогла реалі-
зувати своє конституційне право на здійснення «установчої» влади на 
місцевому рівні шляхом прийняття статуту територіальної громади 
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цього села, спочатку доведеться дочекатися внесення Верховною Ра-
дою України відповідних змін до зазначених вище положень Закону 
України «Про місцеве самоврядування».

На нашу думку, виписуючи будь-який закон, що стосується питань 
управління суспільними справами, законодавець повинен чітко розу-
міти і закладати у відповідні положення можливість реалізації того 
чи іншого права (повноваження) як безпосередньо громадянами, так 
і їх представницькими органами (крім, звичайно, чітко визначених 
Конституцією України випадків). Тоді на законодавчому рівні буде 
чітко забезпечена «належна рівновага» між безпосереднім і пред-
ставницьким народовладдям. Проте в цьому аспекті потрібно завжди 
пам’ятати і про ті застереження, які вже неодноразово висловлені екс-
пертами Венеціанської Комісії щодо небезпек і загроз (про можливе 
маніпулювання свідомістю громадян), які можуть критися за занад-
то радикальними проявами безпосереднього народовладдя, зокрема 
під час затвердження на всенародних референдумах певних владних 
рішень. Зокрема, у п. 15 свого висновку щодо конституційного ре-
ферендуму в Україні 2000 року Венеціанська Комісія зазначила таке: 
«Викликає занепокоєння той факт, що навіть для (переважно інозем-
них) експертів з конституційного права не завжди є очевидним, які 
правові наслідки передбачаються за результатами такого референду-
му, тому виникає питання, чи повністю знатимуть громадяни Украї-
ни, за що вони голосують» [317, с. 157].

Отже, на нашу думку, під час напрацювання змін до Конституції 
України, в тому числі у питаннях здійснення установчої влади, завж-
ди потрібно пам’ятати висловлені експертами Венеціанської Комісії 
застереження, що дозволить сформувати механізми забезпечення 
«належної рівноваги» у проявах безпосереднього і представницького 
народовладдя.



ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ

1. Формування та узгодження науковцями-конституціоналістами 
єдиної, науково обґрунтованої, систематизованої та структурованої 
концепції народовладдя, в тому числі безпосереднього, є нагальним і 
надзвичайно актуальним питанням порядку денного в розвитку на-
уки конституційного права. Єдність науковців у питанні розуміння 
концепції народовладдя може істотно прискорити усвідомлення цієї 
концепції всіма громадянами. Усвідомлення ж кожним громадяни-
ном України себе як носія і джерела влади в суспільстві, відповідаль-
ного за свій вибір (тієї чи іншої поведінки, того чи іншого рішення) 
є найпрямішим шляхом до становлення дієвого громадянського 
суспільства та розбудови демократичної держави. При цьому євро-
пейським стандартом у сфері управління публічними (державними, 
місцевими, професійними та іншими суспільними) справами є не пе-
ревага безпосередньої чи представницької форми народовладдя, а їх 
«належна рівновага».

2. Виходячи з наведеного та досліджуючи положення, закріплене 
у ч. 2 ст. 5 Конституції України, можна побачити одну з причин бага-
тьох проблем у механізмі управління публічними справами. Так, опе-
руючи у законодавстві поняттями «народ», «суспільство», «спільнота», 
«територіальна громада», «держава» тощо, ми тяжіємо до різних форм 
колективізму та безособовості. В деяких випадках це доцільно. Однак 
провідні суспільства світу вже давно перейшли до розуміння саме лю-
дини (громадянина) найвищою цінністю, безпосереднім носієм вла-
ди, культури, знань тощо. Українське ж суспільство, задекларувавши 
цей постулат у ч. 1 ст. 3 Основного Закону, так і не змогло повноцінно 
впровадити його в практику державного будівництва і забезпечити 
механізм реалізації головного завдання та обов’язку держави – «утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини». За намаганням розв’яза-
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ти проблеми створення та організації механізмів здійснення народом 
належної йому влади зазвичай забувається необхідність створення ме-
ханізмів реалізації кожним громадянином належних йому політичних 
прав і свобод. Отже, за розв’язанням проблем народу і держави часто 
забуваються проблеми громадянина, людини.

3.  Концепція народовладдя повинна чітко передбачати, що пер-
винним «джерелом» влади і, відповідно, первинним суб’єктом всіх 
форм, видів і проявів як безпосереднього, так і опосередкованого 
народовладдя є громадянин України. Будь-який колективний суб’єкт 
безпосереднього народовладдя не є самодостатнім первинним носі-
єм і джерелом влади в Україні. Отже, всі механізми реалізації та га-
рантування різних форм і видів народовладдя повинні бути акцен-
товані саме на визнанні кожного громадянина найвищою цінністю в 
політичному житті Українського народу, держави, територіальної 
та професійної громади тощо. При цьому у питаннях конституцій-
но-правового та законодавчого забезпечення механізмів реалізації 
безпосереднього народовладдя потрібно пам’ятати, що європей-
ським стандартом у сфері управлінні публічними справами є не пе-
ревага безпосередньої чи представницької форми народовладдя, а їх 
«належна рівновага». Такий підхід українського законодавця повинен 
убезпечити Український народ від запровадження занадто радикаль-
ної і водночас – потенційно небезпечної концепції безпосереднього 
народовладдя.

4.  Індивідуальним суб’єктом безпосереднього народовладдя є 
кожний повнолітній і дієздатний громадянин України, який від 
свого імені приймає особисте владне рішення у сфері управління 
публічними (державними, місцевими чи загальнопрофесійними) 
справами. Колективними суб’єктами безпосереднього народовлад-
дя є Український народ, територіальна громада, колектив (група, 
об’єднання) жителів (району, мікрорайону, кварталу, вулиці, будин-
ку тощо), об’єднання (колектив) громадян за професійною ознакою 
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(належністю до професії) (нотаріуси, адвокати, судді, студенти тощо. 
При цьому кожен громадянин України може бути безпосереднім 
суб’єктом народовладдя одночасно в декількох формах прояву ко-
лективного безпосереднього народовладдя: а)  на загальносуспіль-
ному (державному) рівні; б)  на місцевому рівні, яке, у свою чергу, 
також може бути поділене на декілька рівнів (обласний, районний, 
міжрайонний, міський, селищний, сільський тощо); в) на організа-
ційному (професійному) рівні, що також, очевидно, може мати різні 
рівні (загальнонаціональний, обласний, районний, міський тощо).

5.  Змістом установчої влади є природні та конституційно закрі-
плені виключні права Українського народу, до яких можна віднести: 
а)  право на самовизначення, що включає право на створення влас-
ної суверенної і незалежної держави або встановлення будь-яко-
го іншого політичного статусу; б)  право на прийняття установчого 
акта (Конституції, Основного Закону) з визначенням конституцій-
ного ладу; в) право на визначення та зміну території власної країни; 
г) право на формування (періодичне переобрання) складу Верховної 
Ради України та обрання на посаду глави держави (Президента Укра-
їни). Основним способом здійснення Українським народом належних 
йому політичних прав, що становлять зміст установчої влади, є го-
лосування кожного громадянина за прийняття відповідного рішення 
на всеукраїнському референдумі та виборах. Результатом реалізації 
установчої влади є лише ті рішення, які є обов’язковими до виконан-
ня. Механізм виконання цих рішень державними органами повинен 
бути чітко визначений на законодавчому рівні.

6.  В процесі дослідження питання сутності установчої влади ми 
прийшли до висновку, що інші суб’єкти безпосереднього народовлад-
дя (крім Українського народу) також володіють установчою владою 
на своєму рівні. Проявами такої влади можуть бути, зокрема, ста-
тути територіальних громад, статути професійних громад, що при-
ймаються, очевидно, на підставі закону і повинні визначати основні 
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правила співжиття громадян на відповідній території. За аналогією з 
правом Українського народу визначати та змінювати територію кра-
їни проявом установчої влади на місцевому рівні можна вважати і 
право територіальної громади визначати межі населеного пункту (яке 
сьогодні реалізується представницькими органами – радами), право 
територіальної чи професійної громади формувати (переобирати) 
склад представницьких органів тощо. Способом здійснення територі-
альною громадою належних їй прав, що належать до змісту установ-
чої влади, є місцевий референдум та місцеві вибори. Питання змісту 
установчої влади, порядку, способів і засобів її реалізації в професій-
ному самоврядуванні потребують подальших наукових досліджень.



РОЗДІЛ 3
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФОРМИ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

3.1. Конституційно-правові моделі народного представництва

Питання належного забезпечення конституційно-правових основ 
форми державного правління були актуальними для України на всіх 
етапах її суверенного розвитку, свідченням чого є, зокрема, постій-
ні процеси конституційного реформування. При цьому під формою 
державного правління розуміється спосіб організації державної вла-
ди, який утверджує та розвиває взаємозв’язки між вищими органами 
держави, насамперед, між органами законодавчої та виконавчої вла-
ди, визначає особливості статусу глави держави [417, с. 295], сприяє 
зміцненню інституціонально-функціональної системи верховної вла-
ди, зміст якої визначається певним порядком формування, принци-
пами організації та взаємодії її суб’єктів – вищих органів державної 
влади [40].

Словацький учений П. Кресак визначає форму правління («фор-
му уряду») в широкому і вузькому значеннях. Відповідно у першому 
значенні вказаного терміна форма правління означає залучення на-
селення до державної влади (політичний режим держави), характе-
ризує склад, спосіб утворення та взаємовідносини між парламентом, 
урядом і главою держави. У вузькому значенні модель влади ототож-
нюється з формою правління, означаючи організацію взаємовідно-
син між парламентом, урядом і главою держави та спосіб їх утворен-
ня [448, с. 130–131].

Російські вчені М.  Баглай та В.  Туманов зміст поняття «форма 
правління» вбачають у порядку формування й сутності взаємовідно-
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син між главою держави, парламентом і урядом, коли останні діють 
у межах збалансованої системи законодавчої та виконавчої влади з 
чітко виписаними межами компетенції глави держави [16, с. 488]. 

Термін «форма правління» є усталеним у світовій конституційній 
практиці як відповідне поняття та принцип, що слугує процесові роз-
поділу повноважень та взаємодії гілок влади. Першість щодо запрова-
дження зазначеного терміна належить законодавцям Швеції, де його 
було вперше вжито на офіційному рівні: 1772 р. прийнято правовий 
акт, який визначив організацію та процес функціонування державної 
влади. Форма правління як характеристика системи відносин влади 
відображена, зокрема, в Конституціях Норвегії 1814  р., Португалії 
1826 р., Саксонії 1831 р., Франції 1848 р. Основні Закони Туреччини 
1982  р., Сальвадору 1983  р., Ефіопії 1987  р. та ін. мають спеціальні 
розділи з назвою «Форма держави».

У цілому теоретико-правова проблематика форми правління ви-
світлена у працях вітчизняних учених-правознавців, політологів, 
зокрема В.  Бабкіна, С.  Бостана, І.  Варзара, Ю.  Волошина, А.  Георгі-
ци, Ж. Дзейко, О. Зайчука, М. Козюбри, А. Колодія, В. Копєйчикова, 
О. Копиленка, О. Манько, Р. Мартинюка, А. Мацюка, М. Михальчен-
ка, М. Недюхи, Н. Нижник, Н. Онищенко, В. Погорілка, А. Портнова, 
Д. Притики, В. Протасової, П. Рабіновича, А. Селіванова, В. Селіва-
нова, С. Серьогіної, В. Сіренка, М. Ставнійчук, Ю. Тодики, Ю. Фриць-
кого, М. Цвіка, В. Шаповала, Ю. Шемшученка, О. Ярмиша та ін. Над 
зазначеною проблематикою плідно працюють також зарубіжні вче-
ні М.  Баглай, П.  Баренбойм, І.  Гомеров, Е.  Григоніс, Р.  Дарендорф, 
М. Дюверже, Л. Ентін, Х. Дж. Лінц, М. Марченко, А. Мішин, Ф. Моро, 
В. Нгуен, В. Нерсесянц, Ю. Тихомиров, В. Четвернін, В. Чиркін та ін.

Основними формами державного правління прийнято вважати, 
як відомо, монархію та республіку; остання поділяється на прези-
дентську, парламентську та змішану. До головних правових ознак 
президентської форми державного правління можна віднести: 
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а) пряме обрання громадянами за результатами всенародних вибо-
рів глави держави як глави виконавчої влади, гаранта конституції, 
посадової особи, що формує уряд; б) право відкладального вето пре-
зидента на законопроекти парламенту; в) сумісність депутатського 
мандата з членством в уряді; г) відсутність інституту відповідаль-
ності уряду перед парламентом; д) наявність системи стримувань 
і противаг у функціонуванні гілок влади, розмежування останньої 
на законодавчу, виконавчу та судову; е) унеможливлення розпуску 
парламенту президентом.

Президентська республіка є різновидом республіканської форми 
правління, який характеризується тим, що обраний на загальних ви-
борах президент юридично і фактично є главою держави і главою ви-
конавчої влади [349]. 

Парламентську форму державного правління характеризують, як 
відомо, такі основні ознаки: а)  визначальна роль партії чи коаліції, 
що перемогла на виборах до парламенту та сформувала парламент-
ську більшість в частині, передусім, формування уряду; б)  Кабінет 
Міністрів як центр прийняття політичних рішень є виконавчою гіл-
кою влади, формується парламентом за участю глави держави; в) по-
сади голови уряду, його члена є сумісними з депутатським мандатом; 
г) уряд відповідальний лише перед парламентом; д) президент обира-
ється парламентом або спеціальним органом, що створений на його 
основі; ж) відсутні чіткі законодавчо визначені критерії розмежуван-
ня влади. Сутність парламентської республіки полягає, як стверджує 
російський дослідник К. Соколов, в тому, що діяльність глави держа-
ви обумовлена вказівками парламенту [362]. 

Парламентська форма правління, наголошує М. Орзіх, є ефектив-
ною за умови виконання трьох обов’язкових умов: а) завершеності 
побудови системи влади в центрі і на місцях; б) завершеності консти-
туційного реформування; в)  неухильного дотримання чинної Кон-
ституції України, визнання її верховенства [292, с. 150]. 
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При цьому перевага парламентської системи вбачається в тому, як 
справедливо підкреслює А. Георгіца, що вона забезпечує досить тіс-
ний зв’язок з принципом народного представництва [58, с. 259]. 

Натомість висловлюються й інші думки. Так, А. Колодій ствер-
джує, що модель державного правління з парламентським типом вла-
дування (суто парламентська і парламентсько-президентська) мало 
підходять для України як з політичних, так і історико-культурних 
чинників [148]. Хоча, наголошуючи, що за доби незалежного існу-
вання України було випробувано практично всі форми державного 
правління, маємо підкреслити: будь-які оціночні судження є досить 
умовні. Адже жодна із форм державного правління не була належним 
чином законодавчо оформленою.

Так, скажімо, змішана форма державного правління, будучи своє-
рідним поєднанням двох вищезазначених, може бути охарактеризова-
на такими політико-правовими ознаками: а) уряд формується спільно 
президентом та парламентом і є відповідальним як перед главою дер-
жави, так і перед вищим законодавчим органом країни; б) дуалізм ви-
конавчої влади; в) президент обирається шляхом загальних і прямих 
виборів та є арбітром і (або) гарантом Конституції; г) застосування 
інституту контрасигнування обмежене; д) передбачено схвалення про-
грами дій уряду в парламенті, що означає надання йому вотуму довіри. 

Термін «змішана форма правління» (чи напівпрезидентська – 
франц. semi-presidentiel) досі не є чітко визначеним, попри ґрунтовні 
академічні розвідки М. Дюверже, який вважає, що напівпрезидент-
ське (змішане) правління характеризується обранням через пря-
мі загальні вибори глави держави, який має повноваження більші, 
ніж за умов парламентської форми правління. Хоча уряд на чолі з 
прем’єр-міністром може бути відправлений у відставку за результа-
тами парламентського голосування [443]. 

Змішана форма правління, будучи поєднанням характерних ознак 
президентської та парламентської республіки, спроможна, на думку 
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вчених, забезпечити необхідний баланс повноважень органів дер-
жавної влади, що, як правило, позитивно позначається на процесі їх 
функціонування і відповідно має розглядатись як досить варіативна, 
принаймні порівняно з іншими типами політико-правового владу-
вання [83, c. 526].

Водночас мають місце інтерпретації сутності вищезазначеної фор-
ми правління як тимчасового компромісу гілок влади, оскільки не-
минучою є подальша еволюція республіканського устрою – у бік іс-
тотного посилення повноважень парламенту й уряду або президента 
країни. Деякі вчені взагалі не визнають змішані форми правління за 
самостійні [270, c. 246–250; 281, с. 111–112; 368, с. 65]. 

Зазначене не може не позначатися не лише на критеріях віднесен-
ня, а й на типології тієї чи іншої держави за формою (типом) прав-
ління. Так, одна група науковців вважає Францію, Фінляндію, Украї-
ну, Білорусь [382, с. 163] країнами зі змішаною формою владування, 
інші додають до цього переліку Польщу, Португалію, Румунію, Грузію 
та Росію [408, с. 169], Болгарію і Австрію [149, с. 225], Чехію, Італію, 
Литву та Естонію [349, с.  20]. Брак єдиних критеріальних вимірів 
призводить до своєрідного класифікаційного «хаосу», диверсифікує 
конституційно-правове врегулювання окремих сфер життєдіяльнос-
ті сучасного суспільства. І це при тому, що П’ята Республіка у Фран-
ції вважається класичною змішаною республікою [149, с. 225]; [220, 
с. 90]; [373, с. 130]; [374, с. 95]; [136]; [272].

Однак змішана форма правління за будь-яких умов має розгляда-
тись як самостійний і самодостатній спосіб владування, витоками та 
сутнісною основою якого є народовладдя. 

Як свідчить досвід українського парламентаризму, найефективніше 
функціонування змішаної форми правління має місце за умов, коли і 
президент, і більшість депутатів парламенту репрезентують одну полі-
тичну силу чи коаліцію. Хоча, як наголошує А. Кулябін, важливо вра-
ховувати, що будь-яка форма державного правління є історично та со-
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ціально обумовленою, і в своїй сутності має зводитися до класичного 
варіанту, в основі якого – монархія чи республіка. Тому говорити про 
переваги тієї чи іншої форми не зовсім коректно: ефективність форми 
правління забезпечується мірою оптимальності поєднання класики з 
її модерном, змінами відповідно до особливостей соціально-політич-
ної ситуації в країні [182]. Цієї ж думки дотримується і Є. Григоніс, 
який констатує, що за ознаками демократичного політичного режиму, 
ефективної системи поділу влади відмінність парламентської і прези-
дентської форм правління не має принципового значення, хоча краї-
ни з парламентською чи змішаною формами правління є, як правило, 
більш розвиненими, ніж держави з президентською формою правлін-
ня [69, c. 196–197]. До того ж Україна, принаймні поки що, не може пре-
тендувати на вищезазначену форму правління, зважаючи на слабкість 
структур громадянського суспільства і впливу останнього на процеси 
державотворення в країні [372]. Так само Україна (принаймні, за юри-
дичними ознаками) ніколи не була президентською республікою, хоча 
в Концепції нової Конституції України, ухваленій Верховною Радою 
Української РСР 19 червня 1991 р., стверджувалося, що формою орга-
нізації державної влади в Україні має бути президентська республіка. 
Однак згодом зазначений припис у законотворчій та законодавчій ді-
яльності не реалізовано [48, с. 190]. 

В окремих країнах світу (Нігерія, М’янма, Гвінея, Мавританія, 
Уганда та ін.) склалися форми правління, які принципово відрізня-
ються від монархій та республік і отримали назву особливих форм 
правління. Як правило, зазначені форми правління характеризують 
політичні режими, де відсутні республіканські чи монархічні тради-
ції, що не дозволяє встановити відносини прямої або опосередкова-
ної відповідальності глави держави та інших інститутів влади перед 
суспільством [11, с. 186].

Однак, як відомо, сутність тієї чи іншої форми правління 
визначається не співвідношенням якостей, ознак чи критеріїв, що 
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характеризують тип політико-правового владування. Найголовнішою 
вимогою і показником є наявність реальних конституційних пов-
новажень, якими володіють президент та прем’єр-міністр. За цією 
ознакою окремі країни мало чим відрізняються від парламентських 
(Австрія, Болгарія, Ісландія, Словенія) чи президентських (Білорусь, 
Росія, Казахстан, Азербайджан) республік, тоді як в інших (Польща, 
Румунія, Франція, Вірменія, Македонія, Фінляндія) склався 
ефективний механізм стримувань і противаг у взаємодії гілок влади 
із незначним домінуванням президентських або парламентських 
структур [39, c. 50]. Відповідно з’ясування форми правління можна 
вважати науковою процедурою, яка передбачає певну послідовність 
ментальних операцій, зокрема: а) аналіз конституційно визначеного 
порядку формування уряду та заміщення глави держави і б) визначення 
повноважень, згідно з якими встановлюються взаємозв’язки, баланси 
та противаги між главою держави, парламентом і урядом в їх 
коригуванні практикою застосування відповідних конституційних 
положень [414, c. 161]. 

Прийнято вважати, що становлення форми державного правлін-
ня в Україні відбулося в декілька етапів, перший з яких можна оха-
рактеризувати як період становлення президентсько-парламентської 
форми правління з тяжінням до президентської (1991–1996 рр.). 
Другий етап пов’язується з утвердженням президентсько-парламент-
ської форми державного правління; хронологічно він збігається з ча-
сом після прийняття Основного Закону 1996 року до внесення змін 
до Конституції України (1996–2004 рр.). Упровадження парламент-
сько-президентської форми правління шляхом здійснення конститу-
ційної реформи (2004–2010 рр.) позначило наступний етап розвитку 
цього конституційного процесу; завершився цей етап скасуванням 
змін до Конституції, що були внесені 2004  р., шляхом повернення 
(2010) до редакції Основного Закону 1996 р. і відповідно – до прези-
дентсько-парламентської форми державного правління.
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Форми державного правління в Україні, відповідно до яких в Ос-
новному Законі виписані повноваження Президента та Уряду Украї-
ни, а також основні форми правління – президентська, парламентська 
та змішана (президентсько-парламентська та парламентсько-прези-
дентська), є складовими конституційно-правової моделі народного 
представництва. 

До складу останньої, окрім зазначених компонентів, входять:
- загальні засади соціального розвитку, процеси модернізації су-

спільства, його функціонування як системного цілого [54, с. 330–468];
- вибори до органів державної влади та органів місцевого самовря-

дування як законодавчо унормований процес; 
- технології організації і проведення виборів та референдумів, як 

загальнонаціональних, так і місцевих; 
- правова політика держави та правова ідеологія українського 

суспільства як її складова, призначенням яких є політико-правове 
обґрунтування порядку формування органів влади та їх функціо-
нування, процедури правотворчої діяльності, процесуальних засад 
здійснення правосуддя, гарантій реалізації прав і свобод людини та 
громадянина [266].

Створення узагальненої прагматичної моделі підготовки держав-
но-політичних рішень, концепції народовладдя передбачає, що дер-
жавна політика, виражаючи інтереси громадян країни, ґрунтується 
на реальній інформації, яка відображає об’єктивні процеси перебігу 
ситуації в країні в їх підпорядкованості визначеним Основним Зако-
ном цілям соціальних змін. При цьому моделювання розуміється, зо-
крема, в політичній науці як «метод дослідження об’єктів різної при-
роди на їхніх аналогах (моделях)» з метою уточнення характеристик 
і чинних, уже функціонуючих об’єктів, і тих, що створюються. «Мо-
дель (від лат. modulus – міра, зразок, норма) може бути замінником 
оригіналу на 4 рівнях: 1) окремих елементів; 2) структури; 3) поведін-
ки або функцій; 4) результатів» [82]. 
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Розробляючи конституційно-правову модель народовладдя, за-
безпечуючи її реалізацію та втілення в процес функціонування єди-
ного державно-правового організму, важливо пам’ятати, що вона 
має базуватися на менталітеті українського народу, враховувати його 
історичні, національні, релігійні, психологічні та інші особливості, 
традиції, звичаї, обряди, його усталену державотворчу традицію, яка 
сягає своїми витоками сивої давнини. 

Попри перехідний стан українського суспільства, вищезазначена 
модель передбачає тісну прив’язку до основних суб’єктів соціальної 
дії – соціальних груп і класів, етнонаціональної структури і має де-
монструвати потенціал спроможності щодо задоволення сформова-
них базових потреб населення, створювати внутрішнє конкурентне 
середовище, забезпечувати міжнародні зв’язки тощо. Відповідно мо-
дель має враховувати: 

- соціально-класову структуру суспільства, відношення різних 
груп, верств населення до форм власності, способи отримання ними 
доходів, їхній рівень життя тощо;

- місце та роль зазначених груп у структурі населення країни, їхні 
потреби, інтереси, цілі та очікування, ціннісні орієнтири тощо;

- характер відносин між цими групами (дружби, взаєморозумін-
ня, толерантності, взаємодії та співробітництва, недовіри, ворожне-
чі тощо), а також сутнісні ознаки стосунків, що склалися з органами 
державної, регіональної та місцевої влади;

- рівень соціальної напруги в суспільстві, характер та особливості 
її перебігу.

Важливо враховувати, що процес демократизації суспільства та 
переходу до ринкової економіки здійснюється за умов активного 
структурування груп населення, коли формуються різні, а то й про-
тилежні інтереси та потреби, в тому числі й політичні пристрасті. 
Відповідно модель народовладдя має підпорядковуватися певній, 
наперед визначеній, меті, яка уособлювала б завдання розвитку на 
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цілий історичний період. Такою метою, поза сумнівом, можна вва-
жати сформульовані у статті 1 Основного Закону положення щодо 
формування в Україні демократичної, правової, соціальної держави. 
Відповідно Конституція України має розглядатися як правовий, полі-
тичний та ідеологічний акт.

Необхідним підґрунтям формування конституційно-правової мо-
делі народовладдя є наявність системної інформації стосовно етно-
національних груп, що проживають на теренах України, адже наша 
держава є поліетнічною, багатонаціональною [131, с. 577–578)]. 

Не менш важливого значення, зважаючи на трансформаційний 
стан українського суспільства, набувають питання врахування об’єк-
тивних умов життєдіяльності соціуму в частині визначення реально-
го розкладу політичних сил, знання впливовості політичних партій, 
рухів, громадсько-політичних об’єднань. Володіння цією інформа-
цією дає можливість визначитися із симпатіями та антипатіями со-
ціальних і національних груп населення, їхнім ставленням до полі-
тичних партій та їх лідерів, громадських організацій тощо, що надає 
вищезазначеній моделі належного адаптаційного й інтегративного 
потенціалу, що забезпечить відтак виконання ціледосяжної функції.

Не менш важливого значення набуває інформація про гострі со-
ціальні проблеми – рівень заробітної плати і своєчасність її виплати, 
насиченість ринку товарами й послугами, рівень безробіття, злочин-
ності, забезпечення житлом, стан довкілля тощо. Зважаючи на пріо-
ритетність останніх, їх вплив на соціально-економічну та політичну 
атмосферу села чи міста, регіону, а то й країни в цілому, видається 
доцільною своєрідна інвентаризація проблем, їх ранжування за озна-
ками важливості впливу на індивідуальну та колективну свідомість, 
поведінку великих груп людей [130].

Однак при цьому важливо уникати своєрідних пасток, в які 
інколи потрапляють суб’єкти державної політики, оскільки ран-
жування соціально-економічних проблем може здійснюватися не 
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лише за ознаками їх значущості, а й за сприйняттям різними со-
ціальними групами, у тому числі молоддю, політичними діячами, 
керівниками різних рівнів тощо, що не завжди збігається з устале-
ними традиціями світосприйняття, розумінням та інтерпретацією 
важливих фактів, подій чи явищ. Прикладами можуть слугувати, 
зокрема, уявлення про колективізацію 30-х років, хрущовські ре-
форми 60-х, боротьбу з пияцтвом, хід і спрямованість перебудов-
чих процесів у 80-ті роки, розв’язання соціально-економічних 
проблем доби Незалежності тощо.

В умовах сьогодення, коли на порядку денному гостро поста-
ли питання, скажімо, приватизації, важливо враховувати, що знач-
ною частиною населення найбільш гостро сприймаються проблеми 
зростання цін, злочинності, соціального захисту та справедливості, 
соціальної диференціації, масового безробіття та пов’язаного з ними 
рівня і якості життя більшості населення. 

Такого роду розбіжності в уявленнях більшості населення і політи-
ків щодо першочерговості та гостроти соціальних проблем досить часто 
спроможні сформувати негативну установку, стереотипізувати громад-
ську думку в частині її негативного ставлення до діяльності суб’єктів по-
літики, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Знання об’єктивних умов, про які йшлося, їх відповідне концеп-
туальне обґрунтування з наступною побудовою моделі прийняття 
управлінських рішень згідно з усталеними конституційно-правови-
ми засадами народовладдя дозволяє, передусім, відштовхуватись від 
реального стану, настроїв, сподівань, очікувань різних груп населен-
ня, як великих, так і малих, робити висновки про тенденції розвит-
ку їхніх взаємовідносин у контексті ризикогенності українського су-
спільства відповідно до стану чинної нормативно-правової бази.

Володіння цією інформацією, її належне втілення в тканину дер-
жавотворення дає можливість здійснювати ефективну політику щодо 
досягнення в суспільстві стабільності, злагоди, формування соціаль-
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но-політичних і правових засад демократичного розвитку країни, 
держави і суспільства, окремо взятої людини.

Глибоке знання об’єктивних умов життєдіяльності суспільства як 
підвалин, на яких формується державна політика, дає можливість 
розробити стратегію (концепцію, програму) дій на певний період 
(скажімо, на період роботи обраного народом Президента). 

Конституційно-правова модель народовладдя, будучи системною 
сукупністю вищезазначених складових, має будуватись на певних 
принципах як вихідних системоутворюючих і змістонаповнюючих 
положеннях, які можуть бути визначені, зокрема, як акумуляційний, 
інноваційний, мобілізаційний та конкретно-історичної та політи-
ко-правової обумовленості. Зазначені принципи були викладені ав-
тором в частині організаційно-правового обґрунтування підготовки 
і прийняття державно-політичних рішень [240], що, однак, не виклю-
чає доцільності їх змістово-правового прочитання у контексті науки 
конституційного права. 

Характеризуючи конституційно-правове наповнення останніх, не-
обхідно наголосити, що акумуляційний принцип передбачає формулю-
вання таких конституційно-правових положень моделі народовладдя, 
у тому числі й норм закону, які могли б адекватно відображати інтереси 
різних соціальних та національних груп, забезпечувати стандарти рів-
ня і якості життя, гарантувати основні права й свободи людини та гро-
мадянина, забезпечувати правовий порядок, безпеку життєдіяльності.

Особливість ситуації в Україні полягає в тому, що яких би по-
глядів і політичних орієнтацій не дотримувалися суб’єкти політи-
ки, якою б масштабною не уявлялася політична діяльність, доцільно 
враховувати, що серед населення є прихильники різних форм влас-
ності, безумовного політичного та ідеологічного плюралізму, демо-
кратичних пріоритетів розвитку, що визначаються чинною Консти-
туцією України. Відповідно, працюючи над змістовим наповненням 
конституційно-правової моделі народовладдя, варто формулювати 
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такі положення як складові вищезазначеної моделі, де кожна соці-
альна, національна чи демографічна група знаходили б свій інтерес, 
ідентифікували себе з ним, бачили реальні шляхи його реалізації 
засобами державної правової політики. Адже в науковій літературі 
справедливо наголошується, що реалізувати демократичні засади 
розвитку можна лише шляхом відображення всього спектру інтере-
сів вітчизняного політико-ідеологічного поля, їх втілення у реальну 
практику життєдіяльності українського соціуму [267, с. 15–50]. 

Інноваційний принцип передбачає «запровадження дієвої сис-
теми правового стимулювання інноваційної діяльності, передусім, 
засобами захисту інтелектуальної власності, податкової та амортиза-
ційної політики, патентного та ліцензійного регулювання, венчурно-
го фінансування» [265, с. 14–15], законодавчого забезпеченням про-
цесу реформування науки, широкого доступу користувачів до знань, 
інформації, використання новітніх технологій, формування науко-
во-технологічного та підприємницького середовища тощо. 

Принцип інноваційності, як свідчить досвід розвинених країн 
світу, є одним із основних в частині забезпечення оригінальності та 
привабливості програм різного спрямування, а значить, і підтримки 
громадянами країни, оскільки в своїй сутності він є виявом консти-
туційних засад народовладдя, таким, що сприяє реалізації накопи-
ченого ресурсу, потенціалу соціальних змін в їх підпорядкованості 
завданням формування правової держави та громадянського су-
спільства. При цьому доцільно пам’ятати, що змістові характеристи-
ки названого принципу передбачають єдність змісту проголошених 
ідей з практикою їх реалізації, що обумовлює необхідність серйозної 
роботи в частині не лише отримання позитивних результатів, а й ре-
ального просування на шляху ініційованих змін.

Третім принципом побудови конституційно-правової моделі наро-
довладдя можна вважати мобілізаційний принцип, сутність якого по-
лягає у забезпеченні реальної підтримки тих чи інших ідей, теорій, док-
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трин, нормативно-правових положень тощо. Добре відомо, що навіть 
найпродуманіші та найобґрунтованіші ідеї не можуть бути реалізовані 
зусиллями одного чи декількох суб’єктів політики: їх здійснення мож-
ливе за умови масової підтримки з боку різних соціальних груп, верств 
населення. Зазначене можна повною мірою віднести і до реалізації різ-
номанітних постанов, указів чи окремих рішень владних структур.

Хоча тут представлена й інша складова, а саме: спроможність ок-
ремих політиків, різноманітних політичних структур, держави, регі-
ональних і місцевих органів мобілізувати потенціал соціальних груп, 
конкретних людей на розв’язання поставлених завдань. Зрозуміло, 
що за умов формування ринкових відносин, плюралістичної демо-
кратії ці завдання видаються досить складними, що тільки доводить 
значущість їх реалізації згідно з визначеними Конституцією та зако-
нами України засадами народовладдя. 

Принцип конкретно-історичної політико-правової обумовленості 
передбачає врахування низки факторів, які в сукупності їхніх вимог 
дозволяють забезпечити змістову та функціональну відповідність 
моделі народовладдя умовам, що її викликають до життя, передусім 
суспільним, правовим і політичним як визначальним і системоутво-
рюючим. Приміром, аналіз програм діяльності урядів 1991–1999 pp. 
багато в чому засвідчує (при формальній відповідності Конститу-
ції та законам України) їх абстрактність, відірваність від реального 
процесу цілеорієнтованих соціальних змін, відсутність механізмів та 
шляхів їх реалізації. Мало враховувалася і та обставина, що суб’єкт 
державної політики, політико-правової дії при розробці програм по-
винен забезпечувати їх ясність і конкретність, доступність для масо-
вого сприйняття як обов’язкову умову процесу їх виконання, реагу-
вання на можливі виклики, ризики та небезпеки тощо. 

Як відомо, Бенджамін Л.  Крозбі наголошував на важливості 
врахування як сильних, так і слабких сторін країни, ресурсного 
(людського, професійного, капітального, фінансового тощо) та 
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конфліктного потенціалу, в тому числі між різними гілками влади, 
виходити з можливостей їх унормування – соціальних, правових, 
політичних, організаційно-управлінських тощо. Зазначені факто-
ри не могли не відбитися, у тому числі негативно, на державній по-
літиці і відповідно – на результатах волевиявлення народу. У цьо-
му сенсі Україні потрібна, на наш погляд, конфліктологічна екс-
пертиза державної політики, політичних відносин, що склалися, 
оскільки нестабільні середовища у перехідний період, як правило, 
характеризуються високим рівнем конфліктності, в тому числі по-
літичної. Така експертиза вже формується в Україні, принаймні її 
змістові та функціональні характеристики багато в чому визначені 
[168]; конфліктологічна експертиза за умови її системної розробки 
та практичного застосування, спроможна позитивно вплинути на 
процес реалізації державної політики.

Формування конституційно-правової моделі народовладдя, а в 
її межах – державної політики як її елементу, складової передбачає 
розробку стратегії загальнонаціонального розвитку, посилення інно-
ваційно-технологічної компоненти як засобу забезпечення конкурен-
тоздатності економіки, зменшення енергетичної залежності, розв’я-
зання першочергових проблем обороноздатності країни, утверджен-
ня цивілізованих стандартів рівня та якості життя тощо. Кожен клю-
човий компонент конституційно-правової моделі народовладдя має 
знайти своє розв’язання, що вимагає модернізації усталених механіз-
мів державного управління, забезпечення системної взаємодії еконо-
міки, політики та ідеології на засадах пріоритетності культури, в тому 
числі й правової. 

За час існування незалежної Української держави було підготов-
лено, як відомо, не менше 10 офіційних та альтернативних програм 
перетворень, однак жодна з них не була реалізована у зв’язку з на-
явністю конфліктів усередині правлячої еліти, неготовності віддати 
безумовний пріоритет загальнодержавним завданням. Крім того, об-
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раний варіант переходу до ринкової економіки не дозволив належ-
ним чином, виходячи з національних інтересів, скористатися ство-
реним багатьма поколіннями національним багатством країни, що 
зумовило істотне тотальне збідніння населення, знецінення робочої 
сили. Зазначене ж призвело до зростання криміналізації суспільства, 
корупції в органах державного управління та місцевого самовряду-
вання, стрімкого розбухання тіньового сектору економіки. 

До основних факторів процесу соціальних змін в Україні, попри 
значні зусилля уряду в частині стабілізації ситуації, можна віднести, 
зокрема, концентрацію урядових зусиль на розв’язанні «гарячих» 
проблем, що часто призводить до втрати стратегічної перспективи. 
Хоча пояснення цьому знайти не складно: ще донедавна серйозні 
кризи виникали ледве не кожні 3−4  місяці; перехід до структурної 
перебудови ускладнювався зниженням обсягу капіталовкладень в 
економіку, що свідчило про прогресуючий процес її деіндустріалізації; 
придушувався внутрішній ринок за наявних істотних проблем 
бюджету, невиконання більшості статей якого щороку становило від 5 
до 50 %; виконавча влада всі надії пов’язувала переважно зі стратегією 
«стихійної» приватизації, сподіваючись на автоматичне запущення 
механізмів «саморегуляції» економіки, однак самі собою приватизація 
та фінансова стабілізація не забезпечили достатніх передумов для 
формування конкурентного середовища; відбувалося інтенсивне 
зростання організованої злочинності та корупції, внаслідок чого 
з’явилися серйозні соціальні диспропорції – без активного втручання 
держави існує реальна загроза безперешкодного збагачення меншості 
населення за рахунок більшості; бракує стратегії управління ринковим 
господарством на всіх рівнях (і насамперед державним сектором 
власності); очевидною є відсутність найважливішого атрибуту 
соціально орієнтованої ринкової економіки – системи соціального 
партнерства на всіх рівнях, включаючи підприємства (об’єднання), 
галузі і загальнонаціональний рівень за участю уряду, асоціації 
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роботодавців та профспілок; не враховується належним чином 
вирішальна роль людського фактора при проведенні кардинальних 
соціально-економічних перетворень тощо [65; 71].

Вищевикладене зумовлює необхідність розробки стратегії інно-
ваційно-технологічного розвитку економіки України, перетворення 
її в цивілізовану країну, яка динамічно розвивається, насамперед в 
економічному плані. Цієї мети можна досягнути шляхом формуван-
ня управління пріоритетами, створення системи стратегічного пла-
нування та управління розвитком економіки, суспільством у цілому. 
Цю систему треба спрямовувати на мобілізацію науково-технічного 
потенціалу країни, використання внутрішніх джерел його фінансу-
вання і створення в Україні сприятливої атмосфери для залучення й 
ефективного використання інвестиційного капіталу, сучасних тех-
нологій. Для створення зазначеної системи повною мірою слід вико-
ристати світовий досвід державного регулювання розвитку економі-
ки в ринкових умовах господарювання, а також позитивний досвід 
розвитку ключових галузей економіки в колишньому Радянському 
Союзі, де було створено могутній наукомісткий військово-промис-
ловий потенціал. За різних соціальних, економічних, географічних, 
національних, історичних особливостей країн – лідерів економічно-
го розвитку, їхньою спільною рисою було планування та управління 
пріоритетами, а також відсутність хаосу, безпідставних сподівань на 
спонтанний розвиток ринкових відносин як нібито основного рушій-
ного фактора. Хоча останній і справді відіграв свою роль у країнах 
з багатовіковою ринковою історією (США, Велика Британія та ін.). 
Однак провідні країни Європи, Південно-Східної Азії досягли успіху, 
спираючись на інтенсивне використання досягнень науково-техніч-
ного та інноваційно-технологічного прогресу, сучасну систему бага-
торівневого менеджменту з високим рівнем державного управління 
економікою країни включно, широким використанням міжнародно-
го поділу праці [24]. Поряд із винятково важливою спрямовуючою 
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роллю держави в цих країнах при розв’язанні як поточних, так і пер-
спективних проблем наявні одночасне забезпечення єдності нації та 
підтримка всіма верствами суспільства здійснюваних економічних 
перетворень зі збереженням соціальних цінностей, що історично 
склалися.

Як уже зазначалося, значний інтерес для України має використан-
ня досвіду Швеції щодо розвитку виробництва, сфери послуг на основі 
взаємодії приватної, державної та кооперативної форм власності при 
визначальній ролі держави в розподільчих процесах, проведенні полі-
тики скорочення розриву в доходах, забезпеченні повної зайнятості. 

Іспанія прискорено вийшла на передові рубежі соціально-еконо-
мічного розвитку завдяки запровадженню державного, галузевого і 
регіонального планування, використанню системи трипартизму для 
об’єднання суспільства, демократичному контролю за процесами 
економічних змін, перерозподілові доходу на користь формування 
середнього класу. 

Цікавим є досвід США щодо створення потужного, досить роз-
галуженого соціально-аналітичного потенціалу при вищих органах 
управління країни для формування та реалізації різного роду дер-
жавних програм. 

Звертає на себе увагу широке застосування в розвинених країнах 
економіко-математичних, а також експертних моделей у системах 
державного планування та регулювання, використання яких доз-
воляє «об’єктивізувати» процес прогнозування, істотно посилити 
«аргументаційну складову» в процесі прийняття рішень, що сприяє 
узгодженню інтересів політичних сил, компетентної думки владних 
структур і точок зору дослідників та фахівців. При застосуванні різ-
них моделей у практиці прийняття рішень на вищих державних рів-
нях перевага надається передусім так званим «м’яким» моделям. 

Важливим чинником удосконалення форми правління є прове-
дення конституційної реформи, яка має здійснюватись таким чином, 
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щоб усі гілки влади постали самодостатніми, відповідальними пе-
ред народом, забезпечувалася стабільність діяльності державних ін-
ститутів, соціальний розвиток країни, утверджувалися європейські 
стандарти рівня і якості життя [342, с. 34].

Удосконалення форми державного правління передбачає, на наш 
погляд, реалізацію можливостей кадрової політики в частині забез-
печення персонального складу, функцій, порядку взаємодії поса-
дових осіб, які відповідають передусім за вироблення та втілення 
державної політики. Один із кроків на цьому шляху – проведення 
адміністративної реформи, завдання якої – посилити ефективність 
діяльності, дієвість та підзвітність управлінських структур, забезпе-
чити децентралізацію органів управління шляхом передачі функцій 
центру на якомога нижчі рівні управління, зміцнити потенціал са-
моврядування тощо.

Досвід реалізації положень Конституції України 1996 року виявив 
низку проблем у частині забезпечення гарантій та захисту конститу-
ційних прав і свобод громадянина, розроблення ефективного меха-
нізму системи стримувань і противаг, подоланні певних конституцій-
но-правових неузгодженостей та прогалин, формуванні системного 
правового поля тощо.

Питанням особливої ваги в контексті вдосконалення форми прав-
ління є заповнення правових прогалин, що утворилися після при-
йняття Основного Закону 1996 р. Йдеться передусім про прийняття 
законів, спрямованих на законодавче унормування організації та по-
рядку функціонування органів державної влади, прямо передбачених 
Конституцією України. Заповнюючи відповідні прогалини, законо-
давцю не варто залишати поза увагою і той факт, що питання фор-
ми державного правління в Україні неодноразово ставали предметом 
розгляду Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеці-
анської Комісії), де ухвалювалися відповідні висновки, що надсила-
лися українській стороні.
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Історичний досвід вітчизняного державотворення, новітня прак-
тика законодавчого процесу, соціально-економічна та політична си-
туація в країні не дають однозначної відповіді щодо пріоритетності 
в Україні тієї чи іншої форми правління. Так само складно визначити 
ефективність тієї чи іншої форми державного правління, оскільки в 
незалежній Україні не були законодавчо оформлені повноваження гі-
лок влади, баланси та противаги. Зазначене не дозволяє визначитись 
на користь парламентської чи президентської форми правління, що 
має своїм наслідком, як правило, намагання поєднати їх відповідно до 
соціально-політичної кон’юнктури, що складається в державі. Хоча, 
зрозуміло, навряд чи було б доцільно нехтувати політичними функ-
ціями вищого представницького органу, принаймні в частині активі-
зації підтримки курсу реформ, легітимації політики, що реалізується 
де-факто. Однак це не скасовує необхідності визначення оптимальної 
форми державного правління та внесення необхідних змін до Основ-
ного Закону. Актуальною є, на нашу думку, розробка під зазначеним 
кутом зору концептуальних засад вдосконалення чинної Конституції 
України.

Вибір форми правління, будучи, як відомо, політичним рішен-
ням, потребує не стільки її декларування, скільки законодавчого 
обґрунтування, чіткості та повноти нормативно-правового викладу 
повноважень гілок влади, передусім у тексті Конституції України. За 
умов становлення в Україні інституту парламентаризму пріоритет 
може бути наданий, як варіант, утвердженню парламентсько-прези-
дентської форми правління. Формуючи Уряд як колегіальний орган, 
центр прийняття рішень виконавчої гілки влади, його глава тим са-
мим забезпечує узгодженість дій його членів, що дозволяє сформу-
вати виконавчу владу, налаштовану на ефективне співробітництво з 
парламентом. У цьому контексті слушними є зауваження Венеціан-
ської Комісії, зокрема, до статті 87 Конституції України в частині за-
безпечення відповідальності Кабінету Міністрів України: видається 
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доцільним, за прикладом Конституції Німеччини, передбачити зміни, 
згідно з якими Верховна Рада України може висловлювати недовіру 
Кабінету Міністрів, лише попередньо обравши шляхом голосування 
наступника Прем’єр-міністра. Зазначене дозволить, на наш погляд, 
гарантувати ефективну діяльність державної влади шляхом розподі-
лу функцій та уникнення дуалізму виконавчої влади. 

Право громадян України брати участь в управлінні державними 
справами, всеукраїнському й місцевому референдумах, вільно обира-
ти і бути обраним до органів державної влади та органів державного 
самоврядування (стаття 38 Конституції України) [163] може бути від-
несено, як відомо, до визначальних, системоутворюючих щодо інших 
політичних прав і свобод людини та громадянина.

У такий спосіб конституційна норма, яка міститься в Основному 
Законі, закріплює, як зазначають українські правники В. Погорілко та 
В. Федоренко, гарантовану «можливість для громадян України брати 
участь у здійсненні безпосереднього народовладдя, державної влади 
та місцевого самоврядування» [301, с. 184]. 

Як уже наголошувалось, визначальними обставинами формуван-
ня конституційно-правової моделі народного представництва будь-
якої країни, в тому числі й України, є: а) загальні засади суспільно-
го розвитку, функціонування суспільства в цілому [54, с.  11–95], де 
менталітету та заснованій на ньому правосвідомості як «безпосе-
редньому джерелу правопорядку та всіх правових явищ» належить 
визначальне місце [125, с. 247]; б) моделі формування органів влади 
та органів місцевого самоврядування; в) технології організації і про-
ведення виборів та референдумів (загальнонаціональних і місцевих).

Демократичні зміни як локального, так і континентального виміру 
свідчать, що у процесі утвердження конституційно-правової моделі 
народного представництва одна із визначальних ролей належить ви-
борчим системам. Як стверджує відомий фахівець у галузі політичних 
партій Дж. Сарторі, виборчі системи є сутнісною характеристикою і 
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показником ефективності функціонування політичних систем, тоді 
як А. Лейпхарт вважає, що виборча система постає фундаментальним 
елементом представницької демократії.

Справді, усталені виборчі системи, організуючи та забезпечую-
чи народне представництво, не є ідеальними політико-правовими 
конструктами. Кожна з них має як свої переваги, так і вади. Так, 
однією з найневдаліших у країнах молодої демократії прийнято 
вважати британську систему відносної більшості, яка діє, як відо-
мо, за принципом «переможець отримує все». Її основні вади вба-
чаються в тому, що вона не спроможна забезпечити ні справед-
ливого народного представництва, ні активної участі меншості у 
суспільно-політичних процесах. Аналогічні факти маємо і в інших 
державах, коли йдеться, зокрема, про виборчу систему Австралії, 
двотурову систему виборів Франції, симбіоз пропорційності та 
відносної більшості виборчої системи Німеччини, або про так зва-
ну альтернативну систему багатомандатного округу, яка склалася 
в Ірландії [434].

Загальновідомо, що вибори в теорії конституційного права розгля-
даються як форма безпосередньої демократії, що дозволяє формувати 
представницькі органи влади та органи місцевого самоврядування. 
Крім того, вибори розглядаються як демократичний спосіб обрання ке-
рівництва політичних партій, громадських організацій та інших об’єд-
нань громадян на відповідних представницьких форумах – з’їздах, кон-
ференціях, пленумах, зборах тощо [306, с. 95].

Окрім виборів і референдумів, які юридично регламентовані, у 
правовому полі України мають місце й інші форми безпосередньої 
реалізації народовладдя – мирні збори, мітинги, демонстрації тощо 
[154]. Так, стаття 39 Конституції України констатує: «Громадяни ма-
ють право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 
походи і демонстрації, про проведення яких сповіщають органи ви-
конавчої влади чи органи місцевого самоврядування» [163].
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Змістові характеристики кожної із чинних моделей народного пред-
ставництва обумовлюються низкою об’єктивних і суб’єктивних чинни-
ків, найголовнішими серед яких є конституційно визначений механізм 
забезпечення народного представництва, а також сутність обраної ви-
борчої системи – мажоритарної, пропорційної чи змішаної. В першому 
випадку йдеться про норми забезпечення народовладдя, закріплені Ос-
новним Законом, у другому – про законодавчо визначений та легітимно 
закріплений порядок проведення виборів президента (глави держави), 
Верховної Ради України, регіональних та місцевих органів влади.

Жодна конституційно-правова модель організації та проведення 
виборів не спроможна забезпечити оптимального представництва в 
органах влади та органах місцевого самоврядування соціальних груп, 
суспільно-політичних об’єднань громадян – політичних партій, гро-
мадських організацій тощо. Підтвердженням цьому може слугувати, 
зокрема, депутатський склад Верховної Ради України, який не відтво-
рює соціально-класову структуру сучасного українського суспіль-
ства, компонентний склад його політичної системи, інтереси громад-
ських і політичних об’єднань громадян. 

Не вдаючись до глибокого аналізу трьох основних моделей вибор-
чих систем – мажоритарної, пропорційної та змішаної, зазначимо, що 
вибір тієї чи іншої з вищезазначених моделей залежить від політич-
ної системи суспільства, суспільно-політичних традицій, рівня демо-
кратичного розвитку тощо. Як відомо, до завершення ХІХ століття у 
країнах Західної Європи переважала виборча система абсолютної біль-
шості з дво-, а подекуди і тритуровим порядком голосування. Лише 
1889  р. у Бельгії було проведено перші на європейському континенті 
вибори за пропорційною виборчою системою, що дозволило не лише 
убезпечити від «подрібнення» політичні сили, а й забезпечити шляхом 
встановлення прохідного бар’єру представництво усталених у суспіль-
стві політичних сил, сформувати коаліційний уряд, започаткувати по-
літичну відповідальність як нову якість парламентської діяльності. 
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Пропорційна виборча система з точки зору виборчого права та 
виборчих систем характеризується так званою анонімністю, або зне-
особленістю. За таких обставин виборці, як правило, основну увагу 
звертають не стільки на особу, скільки на передвиборчі програми 
політичних партій як суб’єктів виборчого процесу, що, однак, для 
України є радше винятком, ніж правилом: виборці орієнтуються пе-
реважно на конкретну особу політичного чи громадського діяча, а не 
на програмні засади тієї політичної сили, яку вона презентує на ви-
борах [269].

Натомість не можна нехтувати досвідом країн демократичного 
спрямування, де застосування пропорційної системи голосуван-
ня дає позитивні результати. Так, під час виборів до Сейму 1991 р. у 
Польщі було застосовано спершу регіональну пропорційну систему 
без обмежувального порогу з наступним її вдосконаленням у 1993 р. 
шляхом встановлення прохідного 5 % бар’єра для політичних партій і 
8 % – для коаліцій. Зазначене дозволило не лише зменшити кількість 
політичних партій, представлених у парламенті, а й стабілізувати 
партійну систему [400].

За всього розмаїття умов, що надаються, гарантуються та реалі-
зуються основними виборчими системами, до переваг пропорційної 
системи належать:

- забезпечення справедливого представництва, коли частка голо-
сів, поданих за партію під час виборів, максимально повно корелю-
ється з часткою незалежних від цієї партії депутатських мандатів у 
парламенті;

- сприяння процесам інституалізації, артикуляції та представни-
цтва групових інтересів у суспільстві, формування консенсусної де-
мократії;

- забезпечення значно кращого представництва жінок у націо-
нальних парламентах – порівняно, скажімо, із системою більшості чи 
двотурового голосування.
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До переваг вищезазначеної системи голосування можна віднести 
також унеможливлення проведення повторних (додаткових) виборів, 
потреба в яких є атрибутивною у межах мажоритарної системи. 

До вад пропорційної системи відносять передусім багатопартійне 
представництво у парламенті, що детермінує утворення переважно 
коаліційних урядів, які вважаються потенційно нестабільнішими по-
рівняно з однопартійними урядами більшості.

Народне представництво в системі влади, владних повноважень в 
Україні забезпечується відповідно до статті 7 Основного Закону і че-
рез місцеве самоврядування. Останнє, будучи видом народовладдя, 
не є складовою єдиного державного механізму. «Визнання місцевого 
самоврядування як однієї з основ конституційного ладу передбачає 
установлення децентралізованої системи управління. Це означає, що 
місцеве самоврядування має джерелом свого існування не державну, 
а конституційну волю народу. Як фундаментальний конституційний 
принцип місцеве самоврядування визнає та гарантує управлінську 
самостійність територіальних громад, правотворчу, правозастосу-
вальну та правореалізаційну діяльність, спрямовану на здійснення 
цього принципу» [303, с. 732]. 

Подібну своєрідну автономність місцевого самоврядування обсто-
ює, зокрема, В. І. Борденюк [38], пов’язуючи таку особливість із тери-
торіальною автономією у складі України – Автономною Республікою 
Крим: «Однією із сучасних форм місцевого самоврядування, яка слу-
гує цілям децентралізації державної влади, – пише він, – є територі-
альна автономія» [38, с. 232].

Дослідження феномену місцевого самоврядування передбачає 
врахування змістових характеристик і функціональних можливостей 
основних його моделей, а саме: англосаксонської, континентальної, 
змішаної і, власне, вітчизняної, яка почала формуватися ще за умов 
царської Росії, Радянського Союзу, в Україні як частині колишнього 
СРСР та у суверенній державі нашого часу [59].
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Англосаксонська модель місцевого самоврядування зобов’язана 
своїм походженням Великобританії, пов’язується з діяльністю муні-
ципалітетів, які розглядаються як своєрідні автономні утворення, що 
здійснюють владу відповідно до функцій, покладених на них парла-
ментом. Правова база муніципального управління Великобританії 
була створена приватними і місцевими статутами, які ухвалював пар-
ламент, визначаючи у такий спосіб повноваження конкретних муні-
ципальних органів, основи їх відносин з центральними органами вла-
ди. Лише з 1689 по 1832 рр. таких статутів, за підрахунками О. Г. Гла-
дишева, було прийнято понад двісті [59, с.  62]. В 1835 р. актом про 
муніципальні корпорації був визначений правовий статус 178  міст 
Англії й Уельсу, які мають повноваження органу місцевої влади.

У багатьох країнах Європи діє також континентальна, або фран-
цузька, модель місцевого самоврядування, основні принципи якої 
були закладені наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. На відміну від 
англосаксонської, французькій моделі притаманна значно більша 
централізація в частині загальнодержавного управління, що дозво-
ляє її охарактеризувати як досить складну, ієрархічну піраміду влади, 
в межах якої діють численні агенти центральної влади на місцях. Ос-
таннє дозволяє забезпечити належний контроль центру за діяльністю 
місцевих органів влади. 

Прикладом змішаної моделі місцевого самоврядування може слу-
гувати Німеччина, де держава відповідно до статті 28 Основного За-
кону делегує частину своїх функцій органам місцевого самоврядуван-
ня. Попри відсутність у Німеччині федерального закону про місцеві 
органи влади місцеві громади забезпечують контроль за всіма адмі-
ністративними функціями, за винятком тих, що законом делеговані 
іншим адміністративним структурам управління. 

Роль і значення місцевих органів самоврядування як західноєв-
ропейських, так і українських (а останні виникли, як відомо, ще у 
VІІ–Х  ст. як управління племінною громадою), важко переоцінити, 
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зважаючи, насамперед, на їх спроможність до самоорганізації, тво-
рення духу самодостатності як способу організації комунального 
господарства [268]. Не випадково видатний французький мислитель 
А.  де  Токвіль зазначав, що «комунальні інститути роблять для сво-
боди те, що початкова школа для науки: вони роблять її доступною 
для народу, дозволяють куштувати її плоди та звикати нею користу-
ватися. Нація може ввести у себе вільне правління і без комунальних 
інститутів, але у неї не буде духу свободи» [380, с. 132].

В Україні проблема формування місцевого самоврядування на но-
вих конституційно-правових засадах є надзвичайно гострою, оскіль-
ки йдеться про модернізацію низових, первинних ланок українського 
суспільства, забезпечення перспективи його розвитку. При цьому не 
можна зневажати і тією обставиною, що російська модель самовря-
дування завжди базувалася, як і нині, на принципах громадівства, 
соборності, незалежності, справедливості, взаємодопомоги, відкри-
тості, рівновладдя, договірності [59, с. 73]. Фактично ці ж самі заса-
ди – історично, генетично, політично й організаційно – притаманні 
місцевому самоуправлінню і в Україні.

Місцева влада в Україні, як відомо, не належить безпосередньо до 
державної влади. Однією з причин пояснення цього феномену може 
слугувати обставина, згідно з якою вищезазначена влада діє на засадах 
самоврядування. Звідси видається доцільним наголосити на протиріч-
чі, яке і конституційно, і законодавчо є неврегульованим та пов’язу-
ється передусім із незавершеністю реформування управлінської вер-
тикалі «центр – регіони». Справа в тому, що в регіонах (міста, райони, 
області) існує багато об’єктів державної власності, які, маючи страте-
гічне значення, централізоване фінансування з бюджету та безпосе-
редню підпорядкованість центральним органам влади, користуються 
послугами місцевих соціально-комунальних служб. Це породжує бага-
то проблем і неузгодженостей як нормативно-правового порядку, так 
і в частині збору податків тощо. Часто місцеві органи самоврядування 
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де-факто звертаються за допомогою, зокрема фінансово-матеріаль-
ною, до державних підприємств і установ, що перебувають на їхній те-
риторії, однак ці питання де-юре не врегульовані. Видається, що окре-
мими конституційними нормами тут аж ніяк не обійтися; доцільно ак-
тивізувати проведення вже проголошеної адміністративної реформи.

Однією з важливих форм безпосередньої демократії є також на-
родна ініціатива, яка, за визначенням українського правознавця В. 
М.  Шаповала, є процесом формування та підтримки з боку певної 
кількості громадян, що мають право голосу, вимог, результатом ре-
алізації яких (безпосередньо народом чи парламентом) можуть бути 
владні рішення [414, с. 199–207]. До речі, термін «народна ініціатива» 
вживається і в тексті конституцій багатьох зарубіжних країн, зокре-
ма Австрії, Угорщини, Киргизстану, Колумбії, Ліхтенштейну, Сербії, 
ФРН, Швейцарії тощо.

Процедура, подібна до народної ініціативи, передбачена в консти-
туціях Франції, Албанії, Білорусії, Вірменії, Грузії, Італії, Латвії, Лі-
хтенштейну, Литви, Македонії, Португалії, Сербії, Словаччини, Сло-
венії, України, ФРН (на рівні суб’єктів федерації), Хорватії, Швейцарії 
та ін. Йдеться про так звану «референдумну народну ініціативу», суть 
якої полягає в тому, що референдум обов’язково призначається упов-
новаженим органом або посадовою особою, коли цього вимагає вста-
новлена законом кількість громадян, що мають право голосу [289].

У сучасній Україні суб’єкт референдумної народної ініціативи 
встановлюється, як відомо, положенням частини 2 статті 72 Консти-
туції України у такий спосіб: «Всеукраїнський референдум проголо-
шується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйо-
нів 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» [163]. 
Тоді як, скажімо, у Латвії це має бути десята частина від загальної 
кількості виборців.
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Референдум за народною ініціативою в різних країнах можуть 
призначати або президент, або парламент. Передбачено також прове-
дення референдумів і за ініціативою інших, окрім громадян, суб’єк-
тів. В Україні інститут народної ініціативи має досить давні і глибокі 
традиції. Так, ще в Конституції УНР 1918 р. передбачалося, що зако-
нопроект може бути внесений на розгляд всенародних зборів за ініці-
ативою ста тисяч виборців.

Відтак народна ініціатива за всіма політико-правовими ознаками, 
процесуальними особливостями реалізації в багатьох країнах світу 
конституйована як одна з визначальних засад забезпечення наро-
довладдя, обов’язкова умова процесу демократичних змін.

Деякі вчені, як вітчизняні, так і зарубіжні (В. М. Алексєєв, А. Гла-
дишев, В.  Малиновський, Ю.  Сьомін та ін.), привертають увагу до 
принципово нового суспільного явища, що сформувалося останнім 
часом – місцевого товариства (асоціації), під яким розуміють усю 
сукупність стосунків, форм взаємозв’язків між людьми, які склали-
ся у межах певної адміністративно-територіальної одиниці (місто, 
район, селище, село тощо). Так, зокрема, В. М. Алексєєв запропону-
вав модель управлінських взаємовідносин держави та суспільства в 
Україні, яка включає застосування двох основних блоків: “Державні 
органи управління”, “Органи громадівського управління”, здатних за 
допомогою основних підсистем (політичної, економічної, духовної) 
та запровадження нових елементів: “державні агентства сприяння 
розвитку громад”, “громадівські ради”, “Асоціація Громадівських Рад 
України” − забезпечити паритетні взаємовідносини суб’єкта та об’єк-
та державного управління [7].

В. М. Алексєєвим доведено доцільність застосування структур пу-
блічного управління – громадівських рад в Україні – як ключового 
елементу системи взаємовідносин держави та суспільства в управ-
лінні, а також необхідність створення організаційно-координуючо-
го і консультативно-дорадчого органу – Асоціації громадівських рад 
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України з метою налагодження взаємовідносин між структурами пу-
блічного управління територіальних громад та органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, судовими, правоохорон-
ними органами, засобами масової інформації, підприємствами, уста-
новами та організаціями різних форм власності [7].

Зрозуміло, що осягнути проблематику регіонального чи місцевого 
самоврядування без з’ясування сутності багатоманіття зазначених сто-
сунків, соціальних відносин у цілому як єдності економічних, духовних 
і політичних сфер життєдіяльності, як цілісного, системного утворен-
ня, а також різноманітних об’єктів і органів управління ними не вида-
ється можливим поза впорядкуванням взаємин центру і регіонів. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна констатувати таке:
1. Політичні права і свободи людини слід розглядати як своєрід-

ну вихідну клітинку реалізації народного суверенітету, тоді як наро-
довладдя постає системоутворюючим фактором процесу осягнення 
та реалізації прав і свобод людини, конституційно-правовою підва-
линою формування органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування.

2. Народне представництво в системі влади, владних повноважень 
є важливим засобом розвитку та здійснення народовладдя, форму-
вання правової держави та громадянського суспільства, становлення 
й утвердження широкої представницької демократії.

3. Народне представництво найповніше проявляється у процесі 
проведення виборів та референдумів, організації та політико-право-
вого забезпечення регіонального та місцевого самоврядування.

4. Значущість місцевого самоврядування полягає в творенні духу 
індивідуальної, економічної та політичної свободи як основи розвит-
ку не лише господарської діяльності, а й загальнодемократичних про-
цесів у цілому, їх нормативно-правовому врегулюванні.

5. Моделі народного представництва на національному рівні фор-
муються у кожній державі історично, вони є соціально обумовлені і, 
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будучи закріпленими в конституціях, інших нормативно-правових 
актах, виявляють себе як конкретні механізми політико-правового 
регулювання народовладдя. 

6. Конституційно-правова модель народного представництва є 
складним ієрархічним утворенням, елементами якого є:

- загальні засади суспільного розвитку, процеси модернізації су-
спільства, його функціонування як системного цілого; 

- вибори до органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування як законодавчо унормований процес, «у межах якого полі-
тична воля народу безпосередньо перетворюється у владні політичні 
структури і державний механізм отримує необхідну демократичну 
легітимацію» [154, с. 328];

- правова політика держави;
- технології організації і проведення виборів та референдумів, як 

загальнонаціональних, так і місцевих;
- чинні форми державного правління в Україні, до яких належать 

закріплені в Основному Законі повноваження Президента та Уряду 
України, а також три основні форми правління – президентська, пар-
ламентська та змішана (президентсько-парламентська та парламент-
сько-президентська).

Взаємозв’язок та ефективне здійснення народного представництва 
безпосередньо зумовлюють реалізацію інтересів громадян України, 
здійснення влади народу, забезпечення конституційно гарантованих 
прав і свобод людини та громадянина.

Реалізація громадянами України свого конституційного права віль-
но обирати та бути обраними до органів державної влади та місцевого 
самоврядування є одним з найважливіших принципів функціонування 
сучасної демократії, забезпечення ефективності функціонування струк-
турних компонентів конституційно-правової моделі народовладдя.

Аналіз конституційних положень не дає відповіді на складне (при-
чому не тільки політичне, а й конституційно-правове) питання щодо 
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визначення виборчої системи, яка має визначатися парламентом, ви-
ходячи з принципу реалізації права кожного громадянина України на 
участь в управлінні справами держави і суспільства (стаття 38 Кон-
ституції України).

Верховна Рада України, прийнявши Закони України «Про вибори 
народних депутатів України» (2011), «Про вибори депутатів Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів» (2010), «Про Центральну виборчу комісію» 
(2004), визначила основні засади, особливості та порядок організації 
і проведення виборів, а також механізм реалізації громадянами Укра-
їни свого права вільно обирати та бути обраним.



3.2. Представницька форма народовладдя: 
конституційні умови функціонування

Конституційно-правове бачення феномену народовладдя дозво-
ляє виокремити два його інститути: безпосередня демократію і на-
родне представництво. Детальніше зупинимось на останньому.

Принцип представництва є проявом як публічних, так і приват-
них інтересів, що проявляється у домінуванні тих або інших на різ-
них історичних етапах розвитку держави. Представницьке правління 
зумовлене складністю й багатомірністю реалій сучасного життя, які 
часто вимагають від органів державної влади вжиття невідкладних 
і високотехнологічних рішень, а також значними територіальними 
розмірами і густотою населення сучасних держав. Представницька 
демократія дозволяє забезпечувати керованість складноструктуро-
ваними суспільствами, де існують диспропорції в економічному роз-
виткові регіонів і значні соціальні відмінності, завдяки здійсненню 
ефективного контролю за діяльністю виборних посадових осіб. І саме 
тому серед основних прав громадянин, що закріплені конституціями 
багатьох держав, чільне місце посідає право обирати своїх представ-
ників. Тому ідея народного представництва знаходить своє відобра-
ження в правових системах більшості демократичних держав.

Не випадково в Документі Копенгагенської наради Конференції з 
людського виміру НБСЄ 1990 р., який підписаний і Україною, підкрес-
люється, що «до числа елементів справедливості, які істотно необхід-
ні для повного вираження гідності, властивої людській особистості, 
та рівних і невід’ємних прав усіх людей», належить і «представницька 
за своїм характером форма правління, за якої виконавча влада під-
звітна вибраним законодавчим органам або виборцям» (п. 5).

Слід відзначити, що в установчих документах низки кра-
їн особливо підкреслюється представницький характер правлін-
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ня. В одних декларується, що державна влада належить народо-
ві, представленому в парламенті (частина 1 § 2 Конституції Фін-
ляндії 1999 р.), або що державний лад ґрунтується на представ-
ницькій системі (частина 1 §  1 глави 1 Форми правління Швеції 
1974 р.), в інших держава характеризується як представницька респу-
бліка (стаття 1 Конституції Аргентини 1994 р., стаття 40 Політичної 
Конституції Мексики 1917 р.). У французькому Конституційному за-
коні від 3 червня 1958 р., де було сформульовано принципи, на яких 
базуватиметься нова Конституція країни, як перший принцип прого-
лошувалося: тільки загальне голосування є джерелом влади, і тільки 
загальним голосуванням чи установами, сформованими таким голосу-
ванням, утворюються законодавча і виконавча влади [154, с. 327–328].

Значною мірою сам народ визначає основоположні засади, систе-
моутворюючі ідеї та організаційно-правовий механізм формування 
представницьких органів. Не випадково Б.  М.  Чичерін вважав, що 
представницьке правління є ознакою політичної зрілості народу [409, 
с. 175]. Представництво народу – вищий різновид представництва, 
проте цим усе його різноманіття не вичерпується: воно може бути 
особистим, колективним, корпоративним, професійним, партійним і 
т. д. Таким чином, представницьке народовладдя – це делегування на-
родом або окремими соціальними утвореннями, що входять до ньо-
го, частини належних йому прав обраним на демократичних засадах 
представницьким органам державної влади та місцевого самовряду-
вання [150, с. 4].

І сьогодні дослідники феномену народного представництва від-
значають плюралізм підходів до визначення його природи. На основі 
синтезу різноманітних підходів до юридичної характеристики народ-
ного представництва робляться спроби виробити системний підхід 
до даного питання. Зокрема, на думку С. М. Мул, народне представ-
ництво як складний соціально-політичний феномен слід розглядати 
у трьох аспектах:
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- в інституційному аспекті під народним представництвом розумі-
ються політико-правові інститути, організаційні форми, що створю-
ються з метою проведення народної волі, відображення загальносоці-
альних інтересів у політиці;

- у функціональному аспекті народне представництво розгляда-
ється як функція, що здійснюється носіями державної влади, держав-
новладними структурами, котрі створюються з найрізноманітнішою 
метою, що не обов’язково визначається необхідністю проведення за-
гальнонародної волі;

- в ідеологічному аспекті народне представництво інтерпретуєть-
ся як певна ідея соціальної справедливості, ідея такого справедливого 
управління суспільством і державою, за якого повною чи принаймні 
максимально можливою мірою проводяться загальносоціальні інте-
реси. Інтерпретована в такому аспекті ідея народовладдя близька за 
змістом ідеї демократії як формі правління, що створюється шляхом 
делегування народом владних повноважень своїм обранцям, які по-
винні використовувати ці повноваження виключно для забезпечення 
«народного блага» [258, с. 12].

Таким чином, С. М. Мул ототожнює народне представництво з ідеєю 
народовладдя. На нашу думку, такий підхід певною мірою є дискусійним 
з позицій сучасного право- та державотворення, оскільки не враховує 
значної частини важливих для народного представництва складових. 
Саме тому підхід С. М. Мул може вважатися вузьким і таким, що не пов-
ною мірою характеризує феномен народного представництва.

Протягом всього існування людства виникали різні форми та мо-
делі представництва. Це обумовлено, серед іншого, об’єктивною по-
требою вирішення питань загальносуспільного інтересу, котрі не мо-
жуть вирішуватись кожною людиною окремо. Представницька фор-
ма народовладдя – це різновид політичного представництва, якому 
належить особливе місце в суспільній організації. Народне представ-
ництво – це такий різновид політичного представництва, за якого 
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певні суб’єкти (фізичні особи чи органи публічної влади) здійснюють 
від імені народу як первинного, верховного суб’єкта (суверена) влад-
ні повноваження та іншу політико-правову діяльність.

Представництво набуває політичного характеру тільки тоді, коли 
в суспільстві виникає політична свобода і реальний вибір органів 
влади. На цій підставі поняття «політичне представництво» визнача-
ється як один зі способів реалізації свободи особи шляхом вибору 
своїх політичних представників до органів публічної влади. Ідеаль-
не сприйняття політичного (і юридичного) представництва свідчить 
про те, що при делегуванні владних повноважень між виборцями і 
їх представниками виникають відносини довіри, що ґрунтуються на 
впевненості в тому, що обраний представник виражатиме та обсто-
юватиме інтереси виборців. Якщо це так і відбувається, такого роду 
представництво є продуктивним і тривалим. Проте якщо мають міс-
це факти відходу представників влади від усталених поглядів народу, 
довіра може і зникнути, що потенційно призводить до виникнення 
конфліктних ситуацій політико-правового характеру. 

Сліз зазначити, що історія політичної та правової думки свідчить 
про наявність значного інтересу дослідників до феномену народного 
представництва. Зокрема, римські (Цицерон) та грецькі (Демосфен і 
Анаксагор) мислителі, незважаючи на різне бачення ними сутності й 
порядку формування представницьких органів, сходилися на думці 
про значний ступінь актуальності зазначеного питання.

На думку Бернара Манена, у представницьких режимах, відтоді, 
як створена ця форма правління, зазвичай виокремлюють чотири 
принципи: 

1) управляючі призначаються шляхом регулярних виборів;
2) процес прийняття рішень владою зберігає певну незалежність 

від побажань електорату;
3) ті, ким управляють, можуть висловлювати свої думки і політич-

ні преференції незалежно від управляючих;
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4) публічні рішення проходять випробування дебатами [206, с. 15].
Варто вказати, що не із усіма із перерахованих принципів можна 

погодитися беззастережно, зокрема, щодо останньої з названих про-
позицій (публічні рішення проходять випробування дебатами). Відо-
мо, що дебати як раніше, так і на сьогоднішньому етапі розвитку су-
спільства відіграють важливу, але не виключну роль у процесі підго-
товки та прийняття важливих публічних рішень. Що більше: нерідко 
вони взагалі не відіграють більш-менш важливої ролі у цих процесах, 
оскільки: 

- дебати не визначені як обов’язковий елемент щодо підготовки та 
прийняття важливих публічних рішень;

- вони мають більш ніж формальний характер, реально прово-
дяться, але ні на що істотно не впливають;

- суб’єкти, об’єкт і зміст дебатів, організаційно-правовий порядок 
їх проведення та механізм їх урахування при підготовці реалізації 
того чи іншого важливого загальнодержавного рішення мінімально 
конкретизовані, що істотно ускладнює їх реалізацію на практиці. 

Узагалі ж, у контексті аналізу конституційних умов функціону-
вання представницької форми народовладдя, варто вказати, що 
саме представництво потенційно може виникати як у результаті 
традиційних явищ (при початковій формі виборів, коли народ пері-
одично делегує свої повноваження представникам), так і внаслідок 
узурпації, насильницького захоплення влади, шляхом делегування 
владних повноважень, яке може здійснюватися в авторитарній фор-
мі (як-от намісництво). Історії відомі приклади регентства, коли 
фактично до досягнення реальним правителем повноліття владу 
здійснює саме регент. 

Цікавим конституційно-правовим феноменом, пов’язаним із 
принципами народного представництва, конкуренцією з безпосе-
реднім волевиявленням, дебатами, може вважатися всенародне об-
говорення проекту Основного Закону держави. Здавалося б, що цей 
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інструмент дасть можливість окремо взятим громадянам та народові 
в цілому реально впливати на процес створення Конституції. Про-
те приклад країн колишнього соціалістичного табору засвідчує, що 
це був свого роду «механізм без результатів». Десятки, сотні а іноді 
й тисячі пропозицій «знизу» мали формальний характер, частіше за-
свідчували підтримку запропонованого проекту Конституції. Історія 
нашої держави містить непоодинокі приклади того, коли протягом 
декількох місяців перед прийняттям важливих загальнодержавних 
рішень (зокрема і прийняття Конституції) проводилися «зібрання 
трудящих» за місцем проживання, роботи громадян, де активно об-
говорювались ключові важливі положення документа. Проте з пози-
цій об’єктивного пошуку істини, це, як видається, була радше імітація 
активної участі народу, свого роду «гра в демократію». 

Слід вказати, що важливим предметом конституційно-пра-
вової науки, в контексті дослідження феномену народовладдя, 
є особливості правового статусу політика – особи, котрій певна 
частина народу довірила представляти свої інтереси. Отримавши 
довіру соціальної спільноти, політик виявляється включеним до 
політичного інституту і стає виразником інтересів панівної еліти. 
Він змушений підкорятися не тільки інтересам презентованої ним 
соціальної спільноти, а й законам і нормам, що поширюють вплив 
на діяльність політичного інституту. В цьому полягає ключова 
особливість конфлікту інтересів у такого роду представництві. Ха-
рактерною рисою такого конфлікту є його комплексний характер: 
це і соціальна, і морально-етична, і правова складові. Залежно від 
того, яка складова домінує у свідомості того чи іншого народного 
представника, останній обирає для себе пріоритети. Одні народні 
обранці стають виразниками передовсім приватного інтересу тієї 
спільноти осіб, що їх обрала, а інші виражають насамперед загаль-
нопартійні чи загальнонаціональні інтереси. Як правило, наступні 
вибори показують, наскільки та чи інша поведінка є визначальною 
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для оцінки діяльності та політичних перспектив того чи того на-
родного представника. 

Партійна належність і взагалі конституційно-правові аспекти ді-
яльності політичних партій є важливим елементом дослідження фе-
номену народовладдя узагалі і його представницької форми зокрема. 
Історичні події розвитку парламентаризму значної кількості країн 
світу демонструють непоодинокі приклади того, наскільки партійний 
фактор впливає на загальне сприйняття народом своєї влади. Реалії 
України першої чверті минулого століття, радянський (монопартій-
ний) період її існування, останні 20 років з часу отримання незалеж-
ності нашої держави є додатковим свідченням саме такого бачення 
ролі і значення політичних партій. Фактично через систему представ-
ництва своїх інтересів у рамках діяльності політичних партій сучас-
не суспільство прагне розв’язати проблеми, що мають найбільший 
інтерес для різних соціальних спільнот. Підтримуючи ті чи ті полі-
тичні утворення, громадяни отримують можливість переносити свої 
вимоги у сферу прийняття політичних рішень. Таким чином, система 
народного представництва, яка впроваджується, зокрема, і через ді-
яльність політичних партій, виступає як посередник між державою і 
суспільством і призначена для вираження і захисту інтересів різних 
соціальних груп та спільнот. Вона стає механізмом корекції полі-
тичної системи, оберігаючи її від стагнації і застою, а також виконує 
функції політичної освіти й формування суспільної думки. Відтак 
невипадковою є періодична ротація політичних партій у владі у тих 
державах, де історично обумовлене панування двох (трьох, чотирьох) 
політичних сил.

Феномен створення політичних партій є, з одного боку, ретельно 
вивченим (представниками теоретико-правової науки, соціологами, 
політологами, філософами), а з іншого – у ньому безліч малодослі-
джених або швидкоплинних процесів, що обумовлює інтерес до цьо-
го феномену науки конституційного права. Можна зазначити, що 
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політичні партії створюються не всіма членами суспільства, а лише 
деякими, котрі мають відповідні здібності та можливості. Говорячи 
про здібності, ми маємо на увазі організаторські й лідерські задат-
ки, бажання щось самостійно змінювати, схильність до управління 
певними процесами і людьми. Коли ж йдеться про можливості, то це 
категорія, яка менше залежить від окремо взятої людини. Це, як пра-
вило, чинники регіонального чи загальнодержавного рівнів (форма 
правління, адміністративно-територіальний устрій, глобалізаційні 
процеси, фінансова ситуація у державі тощо). Результатом створення 
політичних партій є відносини представництва, які створюються між 
політичними партіями та їх виборцями. Основою такого роду від-
носин має бути взаємна довіра, виконання взятих на себе обіцянок, 
відповідальність за прийняті рішення. Такі відносини виникають на 
добровільному, періодично підтверджуваному в ході виборів, деле-
гуванні соціальними спільнотами політичним партіям права відсто-
ювати їхні інтереси в органах публічної влади. Щоправда, необхідно 
зазначити, що у чистому вигляді схема відносин представництва на 
зразок «соціальна спільнота – політична партія – державний інсти-
тут» діє рідко, оскільки між інтересами соціальних груп та інтереса-
ми політичних партій (їхніми представниками) існують протиріччя. 
Вони пов’язані із тим, що:

– той чи той сегмент народної спільноти «поділений» між декіль-
кома політичними силами, внаслідок чого виникає, з одного боку, 
конкуренція між даними політичними силами за голоси виборців 
даного сегменту (партії екологічної спрямованості, партії соціальної 
спрямованості тощо), з іншого – широта вибору для пересічного гро-
мадянина, інтереси якого захищають (репрезентують) декілька полі-
тичних сил одночасно;

– партія намагається представити себе виразницею інтересів усьо-
го суспільства, що, враховуючи нерідко різноспрямовані інтереси 
членів суспільства, практично неможливо. Задовольняючи права, 
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свободи та законні інтереси одних осіб, дуже складно не обмежити 
(не порушити) права, свободи та законні інтереси інших осіб;

- політична партія не отримує належної підтримки народу, наслід-
ком чого може стати модифікація початкових ідеологічних засад, на 
яких будувалась передвиборна кампанія і на яких побудована кон-
цепція даної політичної сили. Це – свого роду намагання «сподоба-
тись виборцеві», що йде іноді врозріз зі світосприйняттям членів цієї 
політичної партії;

- частина народу помилково надає на виборах перевагу партіям, 
сприйнявши за правдиві обіцянки заздалегідь популістські кроки по-
літиків. Такого роду протиріччя згодом проявляються в тому, що ши-
ршає прірва між народом, який віддав свої голоси на виборах за певну 
політичну силу, і самою політичною силою, яка не втілює в життя пе-
редвиборні обіцянки, завдяки яким вона фактично прийшла до влади.

Партійна структура є ще одним джерелом протиріч у системі «на-
род – політична партія як його представник». Будь-яка політична сила 
повинна мати свою внутрішню структуру, що складається не стільки 
з окремих представників партії (членів партії), як з її апарату. Вну-
трішній конфлікт у політичній партії, який виникає внаслідок різних 
цільових установок керівництва партії, її апарату та рядових членів 
партії, нерідко призводить до розбалансування єдиного погляду на 
політику тієї чи іншої політичної сили. Активні члени партії вимага-
ють від керівництва не тільки активної роботи й чіткого спрямування 
партії, а й внутрішньопартійної демократії. Це призводить до виник-
нення в партії конфлікту між принципом ефективної організації та 
демократизмом. Така постановка питання потенційно призводить до 
множинності поглядів на формування партійної політики, концепції 
даної політичної сили, до часткового або й повного перегляду перед-
виборчих обіцянок. А тут уже народ виступає арбітром у такого роду 
конфліктах. Не надаючи підтримки тій чи тій політичній силі, він 
фактично радикально впливає на дані конфліктні ситуації. 
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«Юридична доля» політичної партії, якій народ відмовив у праві 
представляти його інтереси, може бути різною. Проте одним із типо-
вих хрестоматійних варіантів є перехід її в опозицію, тобто фактично 
перехід із стану реального народного представництва (де політична 
партія репрезентована в представницькому органі влади й реально 
має владні важелі впливу на розв’язання тих чи інших проблем своїх 
виборців) до народного представництва, за якого політична партія не 
представлена у парламенті і фактично позбавлена реальних важелів 
влади й реальних можливостей впливати на перебіг державницьких 
процесів та вирішення проблемних ситуацій. Але чи втрачає політич-
на сила статус народного представника при переході до опозиції? 

З одного боку, – так, адже вона не представлена у чинній владі. З 
іншого – ні, адже частина народу (хай і меншість, необхідна для про-
ходження до представницького органу влади), все ж таки довіряла 
й довіряє саме цій політичній силі представляти її інтереси. Єдина 
відмінність – у першому випадку йдеться про представництво ін-
тересів у владі парламенту, у владних структурах узагалі, тоді як у 
другому – про представництво фактично поза владою, в опозиції. 
Чи є такий варіант представництвом народу? На наше переконан-
ня, це більш ніж актуальне питання сучасного право- та державо-
творення, сучасної науки конституційного права. Є певні підстави 
дати ствердну відповідь на це питання. Водночас має право на існу-
вання і позиція опонентів такого погляду на правову природу на-
родного представництва. Ми все ж схильні вважати, що недоцільно 
абсолютизувати присутність у владі тієї чи іншої політичної партії 
як обов’язкову умову можливості вважати такий варіант народним 
представництвом. Без сумніву, представляти у владі інтереси наро-
ду (або його частини) простіше. Проте якщо частина народу вважає, 
що його інтереси може ефективно захищати (представляти) поза-
парламентська політична сила, – то це свідомий вибір цієї частини 
громадян. А за певних обставин (про що ми вже говорили раніше) 
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безпосередня думка громадян (їх пряме волевиявлення) – це про-
відний фактор народовладдя. 

На наше переконання, конституційні умови функціонування пред-
ставницької форми народовладдя цементуються урахуванням таких 
визначальних правових принципів:

1. Законність – коли політична партія, яка представляє інтереси 
частини народу, у своїй передвиборчій кампанії, під час реалізації на 
практиці владних повноважень (чи у випадку опозиційності політич-
ної сили – проведення відповідних протестних дій) дотримується ви-
мог чинного законодавства. 

2. Адекватність – це співвідношення того, що політична сила ви-
суває як передвиборчу програму, і того, що вона реально може зроби-
ти навіть при найпозитивнішому для неї розвитку подій (міжнарод-
них, внутрішньодержавних, фінансово-економічних, демографічних 
тощо). Приміром, складно говорити, що дії тієї чи іншої політичної 
сили у контексті теорії народовладдя відповідають принципу пропо-
рційності, якщо вона, скажімо, обіцяє всім заробітну плату у декілька 
разів вищу, ніж вони отримують сьогодні, тривалість життя – на 10–
15 років більшу, повну перемогу над злочинністю і захворюваністю 
тощо. Природно, що об’єктивно це не є можливим взагалі (злочин-
ність, захворюваність) або ж нереальне в такий короткий період часу 
(оплата праці, тривалість життя).

3. Відповідальність – сутність цього правового принципу стосов-
но народного представництва полягає в необхідності брати на себе 
відповідальність як за позитивні досягнення, так і за помилки в діях 
членів своєї партії. Саме на цьому явищі значною мірою базують-
ся такі феномени, як політична відповідальність або конституцій-
но-правова відповідальність. Не зупиняючись на існуючих у право-
вій науці дискусіях із цього приводу (синонімічність чи відмінність у 
цих явищах), зазначимо тільки: правовий принцип відповідальності 
політичної партії перед своїми виборцями за все те, що відбувається 
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за участю партії, – це більш ніж важливий принцип сучасного розу-
міння народного представництва. 

Слід зазначити, що правові принципи, які значною мірою впли-
вають на представницьку форму народовладдя, у свою чергу, ма-
ють певне відображення в умовах представницької демократії. Вка-
зане явище має як спільні риси, так і відмінності з досліджуваним 
нами феноменом представницької форми народовладдя. Представ-
ницька демократія, поряд із перевагами, має і свої вади, до яких 
слід віднести: а) народ у міжвиборчий період усувається від влади; 
б) йде процес бюрократизації державного апарату; в) за умов 
представницької демократії значно підвищується небезпе-
ка прийняття на державному рівні рішень, які не відповіда-
ють інтересам більшості населення країни, а мають на меті за-
доволення інтересів правлячої еліти, олігархічних угруповань; 
г) через упровадження представницької демократії відбувається 
збільшення кількості ланок між народом та державною владою, внас-
лідок чого вихідні інтереси і прагнення виборців трансформуються 
так, що кінцевий результат не має нічого спільного з вихідними праг-
неннями народу [353, с. 144–145].

У сучасному світі проявляються негативні тенденції, пов’язані зі зни-
женням соціальної цінності народного представництва. У гонитві за ра-
ціональними, але спрощеними формами управління справами держави 
влада намагається уникнути складного й тривалого процесу пошуку 
компромісу, не витрачати багато сил і часу на виявлення, узгодження 
та врахування різноманітних інтересів громадян. Ослаблення функцій 
органів народного представництва у законодавчій та контрольній сфе-
рах пояснюється досить популярною сьогодні концепцією «раціоналізо-
ваного» парламентаризму, за допомогою якої обґрунтовують зміну ролі 
представницьких установ в нових умовах організації та функціонування 
влади. Проте серйозну небезпеку в разі сприйняття цієї концепції стано-
вить вихолощення суті інститутів представницької демократії.



198 Ю.Р. Мірошниченко

У перехідний період розвитку української державності народ-
не представництво переживає певні труднощі. На всіх рівнях орга-
нізації та здійснення влади можна спостерігати падіння авторитету 
представницьких установ, обмеження їх статусу в системі органів пу-
блічної влади, послаблення їх повноважень. Приниження соціальної 
цінності народного представництва в Україні багато в чому пов’язане 
з активним впровадженням у суспільну свідомість ідеї про неефек-
тивність діяльності та ущербність українського парламенту при про-
веденні сучасних реформ.

Незважаючи на закріплення в статті 5 Конституції України фор-
мально рівного становища прямої і представницької демократії, на 
практиці представницькі форми здійснення влади народу отримують 
пріоритет. На думку деяких державознавців, це відбувається тому, 
що представницька демократія зосереджена на основних напрямках 
державного керівництва суспільством, тоді як механізм державного 
управління має в цілому представницький характер [28, с. 73].

Збереження значущості представницької форми народовладдя 
полягає в удосконаленні існуючих інститутів, в русі до раціоналізо-
ваного парламентаризму. Але рух цей має бути зустрічним, за певни-
ми, визначеними Основним Законом держави, нормами і правилами. 
Контроль за урядом з боку парламенту здійснюється шляхом вдоско-
налення порядку утворення та визначення заходів відповідальності 
уряду за прийняті рішення, для чого сам парламент також має зміни-
ти процедури роботи і свою структуру.



3.3. Суб’єкти представницького народовладдя: 
концептуальні підходи та деякі проблеми 

конституційно-правового регулювання їх статусу

Юридична природа народовладдя обумовлюється, як відомо, за-
гальновизнаним конституційним положенням, що міститься у части-
ні 2 статті 5 Основного Закону: народ здійснює владу безпосередньо 
і через органи державної влади та місцевого самоврядування. Відпо-
відно і дві форми народовладдя – безпосередня та представницька 
(опосередкована) – логічно випливають із вищезазначеної консти-
туційної тези, так само як і висновок, згідно з яким представницька 
форма народовладдя реалізується «через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування». Однак така методологія підходу, 
попри нібито її очевидну бездоганність, тягне за собою низку запи-
тань. Скажімо, чи можна вважати органи державної влади та місцево-
го самоврядування суб’єктами представницького народовладдя? Чи 
всі суб’єкти, що здійснюють управління державними справами (дер-
жавою), можуть бути віднесені до поняття «органи державної влади»? 
Чи можна до «органів» державної влади та, відповідно, до суб’єктів 
представницького народовладдя віднести посаду Президента Украї-
ни? Чи є суди суб’єктами представницького народовладдя? Яким чи-
ном і чому саме народ, а не, приміром, відповідні територіальні гро-
мади, здійснює свою владу через органи місцевого самоврядування? 
І, нарешті, органи місцевого самоврядування є представницькими 
органами територіальної громади чи всього Українського народу?

Постановка вищезазначених питань, проблемних, принаймні, в 
частині їхнього конституційно-правового обґрунтування, видається, 
з одного боку, дивною, зважаючи на досить глибоке дослідження цієї 
проблематики в науковій літературі, а з іншого – є показником того, 
що питання реалізації представницького народовладдя, його форм, 
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видів, інструментів і способів, а також суб’єктів реалізації як цілісної 
концепції поки що не знайшли належного висвітлення.

Значення концептуального дослідження юридичної природи 
суб’єктів представницької форми народовладдя важко переоцінити, 
зважаючи, насамперед, на важливість отримання задовільних відпо-
відей на низку питань, які набули ознак комплексних, методологіч-
них, а саме пошуку причин «відірваності влади від народу» та «ефек-
тивності управління державними справами» і шляхів їх вирішення. 
Обґрунтування концепції представницького народовладдя має дати 
не лише розуміння причин виникнення багатьох проблем у цій сфері, 
а й істотно вплинути на законодавче регулювання системи управлін-
ня державою, забезпечити розуміння юридичної природи та основно-
го призначення кожного державного органу, характеру його зв’язків 
з громадянами (виборцями) та їх впливу на процеси державотворен-
ня, сприйняття й розуміння державними службовцями свого місця і 
призначення в системі народовладдя.

Відтак нашим завданням є концептуальне обґрунтування ос-
новних наукових підходів щодо визначення юридичної природи, сут-
ності суб’єктів представницького народовладдя в Україні.

Як відомо, в абзаці 6 пункту 4.2 Рішення Конституційного Суду 
України від 5  жовтня 2005 р. №  6-рп/2005 [338] зазначено, що «Ос-
новним Законом України гарантовано здійснення народом влади та-
кож через сформовані у встановленому Конституцією та законами 
України порядку органи законодавчої, виконавчої, судової влади та 
органи місцевого самоврядування (частина друга статті 5)». Відповід-
но до пункту 1 резолютивної частини цього Рішення, частини дру-
гої статті 5 Конституції України, згідно з якою «носієм суверенітету і 
єдиним джерелом влади в Україні є народ», можна констатувати, що 
в Україні вся влада належить народові. Влада народу є первинною, 
єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом шляхом вільного 
волевиявлення через вибори, референдуми, інші форми безпосеред-
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ньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та законами 
України, через органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування, сформовані відповідно до Конституції та законів України».

Виходячи з уже обґрунтованого висновку, згідно з яким наро-
довладдя є формою управління суспільними справами, яке здійс-
нюється громадянами як безпосередньо, так і через вільно обраних 
представників, маємо визначитись із питанням суб’єктного складу 
представницької форми народовладдя, вбачаючи в останніх лише 
«вільно обраних представників» (або ж, як варіант, лише «представ-
ницькі органи влади») чи всі «органи державної влади та місцевого 
самоврядування», у тому числі, як зазначено вище, «органи виконав-
чої та судової влади», «виконавчі органи» сільських, селищних і місь-
ких рад (частина 3 статті 140 Основного Закону).

У зв’язку з цим варто наголосити: ще у Конституції (Основному 
Законі) Української РСР 1978 р. [166], що діяла (з певними змінами) 
на території незалежної України до 28 червня 1996 р., було зазначено 
(стаття 2), що «вся влада в Україні належить народові. Народ здійс-
нює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять 
політичну основу України. Всі інші державні органи підконтрольні 
і підзвітні Радам народних депутатів» [166]. У Декларації про дер-
жавний суверенітет України також передбачено, що «повновладдя 
народу України реалізується на основі Конституції Республіки як 
безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верхов-
ної і місцевих Рад Української РСР» [77]. Оскільки у самій Деклара-
ції було зазначено, що вона «є основою для нової Конституції», то 
у розділі І «Засади конституційного ладу» Концепції нової Консти-
туції України, яка була схвалена Постановою Верховної Ради Укра-
їнської РСР № 1213-ХІІ від 19 червня 1991 р., також було підтвер-
джено, що «повновладдя народу здійснюється на основі Конституції 
Республіки як безпосередньо, так і через депутатів, обраних до Вер-
ховної Ради Української РСР і місцевих Рад народних депутатів. Від 
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імені всього народу України може виступати виключно Верховна 
Рада України» [170]. Таким чином, суб’єктний склад представниць-
кої форми народовладдя обмежувався виключно вільно обраними 
до Верховної та місцевих Рад депутатами (представниками). Така 
концептуальна основа повністю відповідала міжнародному розу-
мінню представницької форми народовладдя. Зокрема, відповідно 
до статті 21 Загальної декларації прав людини «кожна людина має 
право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або 
через посередництво вільно обраних представників» [98].

Відповідно до статті 25 Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права кожний громадянин повинен мати без будь-якої 
дискримінації і без необґрунтованих обмежень право і можливість 
«брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за 
посередництвом вільно обраних представників» [225].

Як бачимо, в обох міжнародних документах зазначається, що кож-
на людина (громадянин) має право брати участь в управлінні держав-
ними справами (своєю країною) саме «через посередництво (за посе-
редництвом) вільно обраних представників».

Натомість відомий вітчизняний учений-конституціоналіст 
В.  М.  Шаповал, який присвятив питанням безпосередньої та опосе-
редкованої форм народовладдя два розділи своєї монографії (VIII і IX) 
зазначає, що «політичне представництво народу в теорії конституцій-
ного права не завжди ототожнюється винятково із сучасним виборним 
представництвом, котре за визначенням є народним представництвом. 
Існує також підхід, за яким представництво народу здійснюють усі дер-
жавні органи й посадові особи, незалежно від способів формування 
і заміщення» [414, с. 304]. Автор, посилаючись, зокрема, на частину 2 
статті 5 Конституції України, відзначає, що «цим приписом, по-перше, 
розмежовано безпосередню демократію і представницьку демократію 
і, по-друге, по суті визнано, що усі (а не тільки виборні) органи дер-
жавної влади та органи місцевого самоврядування віднесені до “ін-
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струментів” народовладдя» [414, с. 305]. Таким чином, використовуючи 
термін «усі (а не тільки виборні)», В. М. Шаповал наголошує на факті 
віднесення в Основному Законі України усіх органів державної влади 
до суб’єктів представницького народовладдя.

Вважаємо за доцільне, виходячи з вищенаведеного, наголосити на 
деяких істотних моментах:

по-перше, у контексті наведеної вище цитати слова «не завжди 
ототожнюється» означають, що майже в усіх випадках представниць-
ка форма ототожнюється саме з виборним представництвом;

по-друге, словосполучення «існує також підхід» фактично засвід-
чує винятковість такої дослідницької операції;

по-третє, у розділі IX зазначеної монографії В. М. Шаповала, при-
свяченому представницькій демократії, взагалі не йдеться про будь-
які інші «органи держави», крім парламенту, як про суб’єктів пред-
ставницького народовладдя;

по-четверте, на думку науковця, «представницька демократія – це 
здійснення публічної (державної) влади, включно місцевого самовря-
дування, обраними представниками народу, котрі функціонують або 
колективно (колегіально) як органи, або індивідуально як посадові 
особи. Головними ознаками будь-якого представницького органу 
влади є саме колегіальність, а також виборність, що означає його фор-
мування шляхом загальних і звичайно прямих виборів» [414, с. 360].

Узагальнюючи, можна констатувати певну суперечливість, вну-
трішню неузгодженість авторської позиції В.  М.  Шаповала, адже, 
стверджуючи про «виборність» і «колегіальність» як головні ознаки 
будь-якого представницького органу, він вважає можливим здійс-
нення функцій представництва «усіма (а не тільки виборними)» ор-
ганами державної влади, а також «обраними представниками народу, 
котрі функціонують… індивідуально як посадові особи».

У цьому зв’язку доречно звернутися, на наш погляд, до наукового 
доробку відомого російського конституціоналіста В.  В.  Маклакова, 
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який зазначає, що «… уряд, будучи колегіальним органом, має озна-
ки, схожі з ознаками представницького органу, але не є таким, оскіль-
ки не має найважливішої якості останнього – виборності… Вибор-
ність створює для представницького органу незалежне становище… 
Кожен представницький орган розповсюджує дію своїх повноважень 
на певну територію. Тому на підставі цієї ознаки ці органи поділя-
ються на центральні та місцеві. До центральних органів за загальним 
правилом належать парламенти, які від часу свого заснування про-
йшли тривалу та багатоманітну еволюцію» [200, с. 5].

У багатотомній вітчизняній юридичній енциклопедії під пред-
ставницькими органами також розуміються «колективні постійно 
або періодично діючі виборні органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, наділені правом представляти інтереси 
виборців». Ці органи «є основою представницької системи, виража-
ють представницьке народовладдя, виступають формою втілення та 
здійснення народного суверенітету, а також влади народом… Кож-
ний представницький орган поширює свої повноваження на певну 
територію. За цією ознакою представницькі органи поділяються на 
центральні та місцеві. Місцеві представницькі органи, в свою чер-
гу, поділяються на власне місцеві (муніципальні) та регіональні. 
Центральним представницьким органом в Україні є Верховна Рада 
України – єдиний орган законодавчої влади в державі, який склада-
ється з народних депутатів України і діє від імені народу. До пред-
ставницьких органів належать сільські, селищні, міські, районні у 
містах ради, які складаються з депутатів і представляють інтереси 
територіальних громад відповідних адміністративно-територіаль-
них одиниць. Регіональними представницькими органами є район-
ні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіаль-
них громад сіл, селищ і міст. До представницьких органів також 
належать органи самоорганізації населення – будинкові, вуличні, 
квартальні комітети (ради) та інші органи, які утворюються за ініці-
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ативою жителів і з дозволу сільських, селищних, міських, районних 
у містах рад» [431, т. 5, с. 63].

Погоджуючись у цілому із вищенаведеною структурою системи та 
сферою дії суб’єктів представницької форми народовладдя, вважаємо 
за доцільне доповнити компонентний склад системи ще одним видом 
народовладдя, який називають професійним самоврядуванням гро-
мадян. А це означає, що до загальної системи представницьких ор-
ганів має бути включено також виборні органи професійного само-
врядування. При цьому принципово важливим є питання не стільки 
нових видів (проявів) народовладдя, в тому числі представницького 
(опосередкованого), скільки сутність, ознаки та юридична природа 
відповідних представницьких органів у їх стосунку до носія та дже-
рела влади в державі – Українського народу.

До основних сутнісних ознак інституту представництва, який має 
єдине джерело походження та спільну юридичну природу, можна від-
нести такі:

1) вільне обрання представника є природним правом кожної осо-
би, у тому числі виборця;

2) представник може діяти як від імені однієї фізичної (юридич-
ної) особи, так і від імені групи осіб, у тому числі колективу, спільно-
ти, громади (певної кількості виборців);

3) представник діє в інтересах особи (осіб);
4) представник діє в межах повноважень, закріплених за його посадою у 

відповідних нормативних актах або ж наданих йому у виданому дорученні;
5) представник представляє інтереси особи (осіб) перед чітко ви-

значеним (у більш-менш конкретній формі) колом суб’єктів;
6)  всі свої права (повноваження) представник отримує безпосе-

редньо від довірителя, а отже, представник не може мати більше прав, 
ніж має довіритель;

7) представник і довіритель можуть одночасно і разом управляти 
справами довірителя для досягнення поставленої цілі.



206 Ю.Р. Мірошниченко

Зазначені ознаки дозволять, на наш погляд, не лише ідентифіку-
вати інститут представництва, а й системно підійти до розуміння 
проблем правового регулювання кожного із суб’єктів представниць-
кого народовладдя. На нашу думку, суб’єкти представницької форми 
народовладдя повинні повною мірою відповідати визначеним вище 
ознакам загального для юридичної науки інституту представництва.

Дослідження загальних засад представницької форми наро-
довладдя навряд чи можна вважати повним без використання поши-
рених у науковій літературі та юридичній практиці понять «первинне 
представництво» та «вторинне представництво». Зокрема, на думку 
Л. М. Шипілова, «система державної влади, яка отримує повноважен-
ня від Верховної Ради України та Президента України, належить до 
вторинного представництва, принаймні, за ознакою первинності во-
левиявлення народу. Про такі органи можна говорити як про квазі-
представницькі, адже тут наявне представництво, опосередковане по-
переднім представництвом. Саме момент цієї опосередкованості, коли 
первинний орган, отримавши владу безпосередньо від народу, част-
ково переделеговує її окремим державним структурам, є характерною 
рисою вторинного народного представництва. Таким чином, вторинне 
представництво – здійснення державної влади народом через органи 
безпосередньо уповноважені на це вищим представницькими орга-
нами держави (органами первинного представництва)» [423, с. 142].

У цьому контексті варто згадати також Рішення Конституційного 
Суду України від 27 лютого 2001 р. № 1-рп/2001, в абзаці третьому 
підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини якого висловлена така 
його «правова позиція»: «Конституція України та закони України 
встановлюють однакові правові підходи до організації і діяльності 
органів, які мають представницький характер: парламенту – Верхов-
ної Ради України, представницького органу Автономної Республіки 
Крим – Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місце-
вого самоврядування – сільських, селищних, міських, районних у мі-
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стах рад» (виділено нами. – Ю. М.) [324]. Як бачимо, в даному випад-
ку єдиний орган конституційної юрисдикції в України не відносить 
до представницьких органів ніяких інших владних суб’єктів (органів 
виконавчої чи судової влади), крім «рад», склад яких формується 
шляхом прямих виборів за безпосередньої участі громадян.

Крім того, допускаючи можливу наявність у сфері управління дер-
жавними справами органів вторинного представництва, відносячи до 
цих суб’єктів посадових осіб, яких призначає (обирає) Верховна Рада 
України і Президент України, видається доцільним наголосити, що 
призначеними (обраними) особами не вичерпується апарат держав-
них службовців. Тоді як говорити про «третинне» представництво, на 
нашу думку, не вбачається коректним, принаймні щодо первинного 
суб’єкта, носія і джерела влади в Україні – Українського народу.

Слід звернути увагу і на те, що Верховна Рада України не уповнова-
жена на створення будь-яких органів державної влади, яким би вона 
могла хоча б частково передати свої повноваження. Більш того, пар-
ламент діє виключно в межах повноважень, передбачених Конститу-
цією України, де жодним чином не передбачено її право делегування 
своїх функцій будь-якому іншому, в тому числі і діючому, суб’єкто-
ві владних повноважень. Парламент має законодавче право шляхом 
прийняття відповідного закону визначити повноваження того чи ін-
шого органу державної влади (звичайно, в межах Конституції), але не 
«делегувати» свої повноваження2.

2 Делеговані функції, повноваження – функції, повноваження (права і обов’язки), 
що їх набуває певний суб’єкт (орган чи посадова особа) шляхом передачі йому для ви-
конання від іншого суб’єкта за власним рішенням останнього або на підставі норми 
закону. «Делегування» означає, як правило, передачу функцій, повноважень на певний 
час із збереженням у делегуючого суб’єкта права повернути їх до власного виконання. 
Водночас делегуючий суб’єкт набуває право контролю за станом і наслідками виконан-
ня делегованих функцій, повноважень; він може також фінансувати із власних коштів 
їх здійснення, передавати у користування необхідні для цього майнові об’єкти (визна-
чення міститься в Указі Президента України «Про заходи щодо впровадження Концеп-
ції адміністративної реформи в України» від 22 липня 1998 р. № 810/98).
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В цілому Конституція України не допускає (за винятком окремих, 
чітко виписаних на рівні закону випадків) делегування функцій в сис-
темі управління державними справами. Що більше, у деяких випад-
ках це прямо заборонено Основним Законом. Скажімо, Президент 
України не може передавати свої повноваження іншим особам або 
органам (частина 2 статті 106). Правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення 
цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допуска-
ються (частина 1 статті 124).

Взагалі термін «делегування» вживається в Основному Законі, 
крім наведених випадків, ще тричі:

1) місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у ча-
стині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласни-
ми радами (частина 6 статті 118); йдеться, таким чином, про те, що ради як 
представницькі органи відповідних територіальних громад мають право 
делегувати виконання певних своїх функцій місцевим державним адмі-
ністраціям. Відповідно чи можна вважати в даному випадку місцеві дер-
жавні адміністрації суб’єктами (органами) вторинного представництва, є 
дискусійним питанням, що потребує подальшого дослідження;

2) місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпе-

7 частини 1 статті 119);
3) законами України Автономній Республіці Крим можуть бути деле-

говані також інші повноваження (частина 2 статті 138). На нашу думку, 
у цьому випадку термін «делеговані» вжито некоректно. Верховна Рада 
України навряд чи може «делегувати» законом до відання Автономної 
Республіки Крим якісь свої повноваження (як відомо, останній і єди-
ний закон про реальне «делегування» належних парламентові функцій 
було прийнято 18 листопада 1992 р. за № 2796-XII). А от «надати нові 
повноваження» чи «наділити новими повноваженнями» – це пошире-
на практика (частина 1 статті 140, частина 1 та частина 2 статті 143). 

чують реалізацію делегованих відповідними радами повноважень 
(п. 
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Крім того, у будь-якому разі зазначені формулювання є колізійними, 
суперечать статті 134 Конституції України, де зазначено, що Автоном-
на Республіка Крим вирішує питання, віднесені до її відання, «в межах 
повноважень, визначених Конституцією України». Відтак можливість 
визначення законом нових, не передбачених Основним Законом, по-
вноважень Автономної Республіки Крим є дискусійним питанням.

Водночас не підлягає сумніву та обставина, що вивчення тексту 
Конституції України на предмет виявлення відповідності основних 
потенційних суб’єктів представницького народовладдя сформульова-
ним вище критеріям (юридичним ознакам) представництва дає бага-
тий матеріал для подальших наукових розвідок. Так, цілком логічним 
у зазначеному контексті є питання про доцільність включення до змі-
сту частини 2 статті 5 Основного Закону положення про те, що народ 
здійснює владу саме через всі органи державної влади, а не лише через 
«представницькі органи влади», або ж «вільно обраних представни-
ків». Невже Український народ обирає якихось інших представників, 
крім народних депутатів України і Президента України, а територіаль-
на громада – інших представників, крім депутатів і голови місцевої 
ради? Невже працівники виконавчих комітетів відповідних рад депу-
татів мають представницькі мандати, виконуючи функції представни-
ків відповідних територіальних громад? Якщо з цим важко погодитися 
(хоча б тому, що відповідні органи не формуються шляхом прямих ви-
борів), то так само викликає сумнів, принаймні за аналогією, що всі ор-
гани державної влади та виконавчі органи місцевого самоврядування 
повинні вважатися суб’єктами представницької форми народовладдя.

Отже, приходимо до логічного висновку, що там, де немає вибор-
ності, не може бути відносин представництва у сфері управління 
суспільними справами.

Виходячи з наведеного та ґрунтуючись на попередньому матеріалі, 
спробуємо визначити індивідуальних і колективних суб’єктів пред-
ставницького народовладдя.
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Так, на нашу думку, індивідуальними суб’єктами представниць-
кого народовладдя можна вважати громадян України, які отримують 
представницький мандат шляхом вільного їх обрання на відповідні 
посади. До таких суб’єктів належать:

1) депутати всіх рівнів (народні депутати, депутати обласних, ра-
йонних, міських, селищних і сільських рад);

2)  Президент України, який «обирається громадянами України 
на основі загального, рівного і прямого виборчого права» (частина 
1 статті 103 Конституції), хоча в той же час «виступає від імені» дер-
жави, а не від імені Українського народу (громадян, які його обрали);

3) сільський, селищний, міський голова, які обираються відповід-
ними територіальними громадами (в той же час голови районних та 
обласних рад, які згідно з частиною 4 статті 141 Конституції обира-
ються відповідними радами, таким чином, є очевидно, суб’єктами 
«вторинного» представництва);

4)  уповноважені представники у сфері професійного самовряду-
вання тощо.

До колективних суб’єктів представницького народовладдя нале-
жать усі представницькі органи:

1) парламент (Верховна Рада України);
2) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
3) обласні, районні, міські, селищні та сільські ради;
4) органи самоорганізації населення, якими можуть бути будин-

кові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети 
районів у містах, сільські, селищні комітети тощо (частина 2 статті 3 
Закону України «Про органи самоорганізації населення» [111]);

5) представницькі органи професійного самоврядування.
Отже, народне представництво в системі влади, владних повно-

важень є важливим засобом розвитку та здійснення народовладдя, 
формування правової держави та громадянського суспільства, ста-
новлення й утвердження широкої представницької демократії. При 
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цьому система видів представницького народовладдя не обмежуєть-
ся органами публічної влади, що формуються за функціонально-те-
риторіальною ознакою, а має бути доповнена виборними органами 
професійного представництва (органи суддівського, адвокатського, 
нотаріального, студентського самоврядування тощо).



3.4. Верховна Рада України як єдиний представницький орган 
всього Українського народу: проблеми розуміння 

юридичної природи та шляхи підвищення 
конституційно-правого статусу

Відповідно до статті 75 Конституції України «єдиним органом за-
конодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України».
Однак, уже давно в науковій літературі порушується питання про не-
досконалість цієї конституційної формули, адже прийняття законів є 
основною, хоч і далеко не єдиною функцією парламенту. Невідобра-
ження ж в Основному Законі представницького статусу Верховної 
Ради має наслідком відсутність глибоких доктринальних досліджень 
українського парламенту саме як єдиного представницького органу 
всього Українського народу. Зокрема, за результатами проведення 
Всеукраїнського форуму вчені-правознавці у своїх висновках наго-
лосили на необхідності «відображення в нормативному визначенні 
Верховної Ради її представницького характеру (стаття  75 Консти-
туції України) – усталеного загальновизнаного положення світо-
вої конституційної теорії та один із світових шляхів підвищення 
конституційно-правового статусу парламенту України» (виділе-
но нами. – Ю. М.) [48, с.  642]. Так, дійсно, у конституціях багатьох 
демократичних держав парламент характеризується насамперед як 
представницький орган. На цьому наголошує у своїй монографії і   ві-
домий конституціоналіст В.  М.  Шаповал, підкреслюючи, що «пред-
ставницький характер є сутнісною ознакою парламенту» [414, с. 363]. 
Однак у контексті цих слів видається непослідовним його ж таки ви-
словлювання про те, що «хоча в конституційній дефініції Верховної 
Ради України відсутня згадка про її представницький характер, це не 
можна однозначно вважати за недолік» [414, с. 361]. На нашу ж дум-
ку, відсутність в Основному Законі України відображення «сутнісної 
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ознаки парламенту», його змістових характеристик саме як представ-
ницького органу призводить до викривлення його дійсної юридичної 
природи, ролі в суспільстві та знецінення його статусу як основного 
суб’єкта реалізації представницького народовладдя в Україні. Визна-
чення юридичної природи та сутності парламенту є «наріжним каме-
нем» всієї системи та структури суб’єктів представницької форми на-
родовладдя. До речі, варто звернути увагу на те, що у частині 1 статті 
136 Основного Закону України Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим визнається саме «представницьким органом Автономної Рес-
публіки Крим».

Виходячи з наведеного, видається необхідним з’ясувати й досліди-
ти сутнісні ознаки і характеристики парламенту як єдиного представ-
ницького органу всього Українського народу.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 17 жовтня 2002 р. 
№ 17-рп/2002 [331] зазначив, що «Верховна Рада України за своєю приро-
дою є представницьким органом державної влади і здійснює законодав-
чу владу». Фактично єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні 
лише відобразив у своєму Рішенні «загальновизнане положення світо-
вої конституційної теорії» про представницький характер парламенту, 
не розкривши при цьому змістові характеристики такого статусу. Отже, 
спробуємо сформулювати відповідні характерні ознаки представниць-
кого органу та дослідити через них юридичний статус парламенту як 
єдиного представницького органу всього Українського народу.

Досліджуючи юридичну природу суб’єктів представницького на-
родовладдя [237], ми прийшли до висновку, що, за великим рахун-
ком, юридичний інститут представництва (в будь-якій галузі права і 
будь-якого суб’єкта) має єдине джерело походження та спільну юри-
дичну природу. Виходячи з цього, було сформульовано такі основні 
ознаки і характеристики інституту представництва:

1) вільне обрання свого представника є природним правом кожної 
особи (у тому числі виборця);
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2) представник діє від імені особи (осіб), яку (яких) він представ-
ляє (у тому числі від імені колективу, спільноти, громади, певної кіль-
кості виборців тощо);

3) представник діє в інтересах особи (осіб), яку (яких) він пред-
ставляє;

4) представник діє в межах повноважень, закріплених за його по-
садою у відповідних нормативних актах або ж наданих йому у вида-
ному дорученні;

5) представник представляє інтереси особи перед чітко визначе-
ним (у більш-менш конкретній формі) колом суб’єктів;

6)  всі свої права (повноваження) представник отримує безпосе-
редньо від довірителя, а отже представник не може мати більше прав, 
ніж має довіритель;

7) представник і довіритель можуть одночасно і разом управляти 
справами довірителя для виконання визначених довірителем завдань 
та досягнення поставлених ним цілей.

Сформульовані ознаки, на нашу думку, дозволяють системніше 
підійти до розуміння проблем конституційно-правового регулюван-
ня статусу кожного із суб’єктів представницького народовладдя, зо-
крема Верховної Ради України, конституційний статус якої повинен 
повною мірою відповідати визначеним вище ознакам загального для 
юридичної науки інституту представництва.

Отже, спробуємо з’ясувати відповідність конституційно визначе-
ного статусу Верховної Ради України окресленим вище юридичним 
ознакам будь-якого суб’єкта представницької форми народовладдя:

1. Конституційно-правове регулювання реалізації Українським 
народом – громадянами України всіх національностей – свого пра-
ва на «вільне» обрання своїх представників є, на нашу думку, досить 
повним. Цьому питанню присвячена як статті 69–71, так і частина 1 
статті 76 Основного Закону. Тому особливих прогалин у цьому питан-
ні в аспекті окресленої теми дослідження не вбачається.
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2. Характеристика ж парламенту як суб’єкта, що діє від імені свого 
«довірителя» (Українського народу), на рівні Основного Закону Укра-
їни не відображена взагалі. Водночас згідно із текстом Конституції 
України виходить, що Верховна Рада діяла від імені Українського на-
роду лише один раз – приймаючи Основний Закон, оскільки в жодно-
го іншому положенні (крім преамбули) не зафіксовано, що парламент 
під час реалізації своїх повноважень діє від імені Українського наро-
ду. Очевидно, це можна вважати суттєвою вадою тексту Основного 
Закону.

Так, ще у Декларації про державний суверенітет України [77] було 
закріплено, що «повновладдя народу України реалізується на основі 
Конституції Республіки як безпосередньо, так і через народних депу-
татів, обраних до Верховної і місцевих Рад Української РСР. Від іме-
ні всього народу може виступати виключно Верховна Рада Укра-
їнської РСР. Жодна політична партія, громадська організація, інше 
угруповання чи окрема особа не можуть виступати від імені всього 
народу України» (виділено нами. – Ю. М.). У Декларації також було 
закріплено, що вона «є основою для нової Конституції, законів Укра-
їни і визначає позиції Республіки при укладанні міжнародних угод». 
Крім того, першим «загальнометодологічним принципом» Концепції 
нової Конституції України, яка була схвалена Постановою Верховної 
Ради Української РСР № 1213-ХІІ від 19 червня 1991 р., було визнано 
те, що «нова Конституція Республіки має ґрунтуватися на Декларації 
про державний суверенітет України, закріпити, розвивати і конкре-
тизувати її положення» [170]. Виходячи з цього, у розділі І «Засади 
конституційного ладу» цієї Концепції також було підтверджено, що 
«повновладдя народу здійснюється на основі Конституції Республіки 
як безпосередньо, так і через депутатів, обраних до Верховної Ради 
Української РСР і місцевих Рад народних депутатів. Від імені всього 
народу України може виступати виключно Верховна Рада України»
(виділено нами. – Ю. М.). Можна відразу помітити «усічений» склад 
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цього формулювання, оскільки до тексту Концепції не було включе-
но слова, що істотно доповнювали зазначену формулу «представни-
цтва»: «Жодна політична партія, громадська організація, інше угрупо-
вання чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу 
України». На жаль, через 5 років навіть таку «урізану» ознаку Верхов-
ної Ради України як представницького органу не було включено до 
остаточного тексту Основного Закону.

Чи є це великою проблемою? Чи впливає це на стан народовладдя 
та реалізацію принципу народного суверенітету в Україні? Чи впли-
ває це на статус і діяльність Верховної Ради України? Безперечно. 
Крім того, такі (та аналогічні) «упущення» на рівні Конституції Украї-
ни, про які буде сказано далі, призвели, з одного боку, до нівелювання 
високого статусу Верховної Ради України як органу, що діє від імені та 
в інтересах усього Українського народу, а з іншого – до зайняття цієї 
прогалини положеннями, що визначені законами України. Так, згідно 
з частиною 1 статті 1 Закону України «Про статус народного депутата 
України» [112] народний депутат України – це обраний відповідно до 
Закону України «Про вибори народних депутатів України» представ-
ник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений 
ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати пов-
новаження, передбачені Конституцією України та законами України. 
Але ж при такому формулюванні, коли кожен окремо народний де-
путат є представником усього Українського народу (а інакше зазна-
чена дефініція і не читається), останній, як «довіритель», маючи 450 
своїх представників, представлений таким чином у Верховній Раді 
450 разів. На нашу думку, така формула представництва не відповідає 
ні логіці, ні статусу як народного депутата, так і Верховної Ради Укра-
їни. Таке формулювання фактично означає, що кожен виборець про-
голосував за обрання до складу Верховної Ради кожного з народних 
депутатів, що, звичайно, не відповідає дійсності. Зрозуміло, що кожен 
виборець може віддати свій голос не більше ніж за одного народного 
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депутата. Крім того, будь-яка політична партія (якщо вибори прово-
дяться за пропорційною виборчою системою) також може отримати 
на свою підтримку голоси лише певної частини виборців, тобто лише 
певної частини Українського народу, а отже, де-факто, будь-яка фрак-
ція у парламенті (не говорячи вже про кожного окремого народного 
депутата) не може представляти весь Український народ.

У той же час, не варто також плутати «представництво» інтересів 
з виконанням народним депутатом своїх обов’язків «в інтересах усіх 
співвітчизників» (з тексту присяги народного депутата України – ча-
стина 2 статті 79 Конституції України). Тобто, представляючи інте-
реси своїх безпосередніх виборців, народний депутат зобов’язаний, 
проте, в силу складеної ним присяги, виконувати свої обов’язки в 
інтересах усіх без винятку громадян України. В контексті зазначе-
ного і, незважаючи на те, що кожен народний депутат зобов’язаний 
діяти в інтересах усього Українського народу, варто все ж таки чітко 
розуміти, що народний депутат і Верховна Рада – це два різні (як за 
юридичною природою, так і за обсягом повноважень) суб’єкти пред-
ставницького народовладдя. І, на наше переконання, лише парламент 
може діяти від імені всього Українського народу, що обов’язково по-
винно бути зафіксовано у тексті Основного Закону.

В рамках поставленого питання – від імені кого діє Верховна 
Рада – ми фактично вже перейшли до одного з найважливіших пи-
тань – кого представляє (представником кого є) Верховна Рада? Не-
зважаючи на те, що постановка саме такого питання з першого погля-
ду видається, як мінімум, дивною, проте ми маємо чіткі підстави саме 
для такого формулювання. Це, на нашу думку, одна з основних про-
блем юридичного розуміння парламенту, яка полягає у тому, що у на-
уковій літературі дуже часто можна прочитати характеристику Вер-
ховної Ради України як «представницького органу держави». Більш 
того, у резолютивній частині Рішення Конституційного Суду України 
від 17 жовтня 2002 р. № 17-рп/2002 також зазначено, що «Верховна 



218 Ю.Р. Мірошниченко

Рада України за своєю природою є представницьким органом дер-
жавної влади і здійснює законодавчу владу» [331]. Очевидним є те, 
що терміни «орган держави» чи «орган державної влади» є усталени-
ми юридичними конструкціями, але в даному контексті таке словос-
получення не тільки некоректне щодо єдиного джерела всієї верхов-
ної і первинної влади в Україні – Українського народу, а й суперечить 
принципам народного суверенітету і народовладдя. Такі визначення 
повністю суперечать «усталеним загальновизнаним положенням 
світової конституційної теорії» щодо юридичної природи парламен-
ту. Проте для справедливості варто зазначити, що згодом, в абзаці 3 
пункту 6 свого Рішення від 4 червня 2009 р. № 13-рп/2009, єдиний ор-
ган конституційної юрисдикції в Україні зазначив, що Верховна Рада 
України є одним із представницьких органів влади в Україні [325]. 
Як бачимо, в даному формулюванні не використано таку юридичну 
конструкцію, як «орган держави» чи «орган державної влади». Оче-
видно, саме такий підхід більш точно відповідає юридичній природі 
парламенту у розумінні світового конституціоналізму.

Отже, це питання настільки серйозне і глибинне, що потребує 
окремого монографічного дослідження. Проте в рамках нашої науко-
вої роботи ми не можемо хоча б коротко не зупинитись на поясненні 
деяких моментів.

Так, уже давно в науковій літературі народ (громадянське суспіль-
ство) і держава визнаються різними суб’єктами влади. Мабуть, не 
потрібно додатково обґрунтовувати цю аксіому. Досить згадати, що 
саме «народ, реалізуючи невід’ємне право на власну державу, є її тво-
рцем та несе відповідальність за розбудову і розвиток держави. Саме у 
цьому контексті держава розглядається як така організація влади, що 
покликана служити народу та суспільству» [48, с. 640]. Народові нале-
жить і зафіксоване у Статуті ООН та інших міжнародно-правових до-
кументах право на самовизначення, включаючи право на створення 
власної незалежної держави. Керуючись цим правом, представниць-
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кий орган нашого народу спочатку прийняв Декларацію про держав-
ний суверенітет України, потім проголосив незалежність України, а 
1 грудня 1991 р. вже безпосереднім рішенням більш як 90 % учасни-
ків референдуму Українського народу створено (засновано) власну 
державу (лише після цього Україну почали визнавати інші держави). 
Показовим у цьому стосунку є також Концепція нової Конституції 
України (1991 р.) [170], в якій (крім усього іншого) основним об’єк-
том конституційного регулювання визнано «відносини між грома-
дянином, державою і суспільством», майбутня Конституція України 
розуміється як «Основний Закон суспільства і держави», а розділ ІІІ 
має назву «Громадянське суспільство і держава».

Саме в ракурсі тези про те, що Український народ і заснована (ство-
рена) ним держава – це різні суб’єкти влади, які, до речі, мають свої 
окремі, чітко визначені Конституцією України права у сфері управ-
ління публічними (суспільними та державними) справами, – більш 
логічно і зрозуміло починає звучати порушене нами вище питання – 
кого представляє (представником кого є) Верховна Рада?

І тут знову ж таки цікавим виявляється дослідження В. М. Ша-
повала, який вказує на такі характеристики парламенту в конститу-
ційних дефініціях різних держав світу: «орган народного представ-
ництва», «представницький орган держави», «представницькі збори 
держави», «орган, що представляє народ (громадян)», «представ-
ницькі збори народу (громадян)», «представницький орган народу 
(громадян)». Підсумовуючи зазначене та висловлюючи свою власну 
наукову позицію, В. М. Шаповал зазначає, що «загалом терміни “ор-
ган держави (державний орган)” та “орган влади” видаються більш 
коректними, ніж словосполучення “орган народу” чи “орган гро-
мадян”» [414, с. 362]. Однак, очевидно, в даному випадку питання 
стосується не стільки «коректності», скільки відповідності консти-
туційної дефініції парламенту його юридичній природі та сутності. 
До речі, не можна не відзначити, що у розділі V згаданої нами вище 
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Концепції нової Конституції України (1991 р.) Верховна Рада розу-
міється як «колегіальний представницький орган законодавчої вла-
ди України» [170], а у неодноразово згаданому нами щорічному По-
сланні Президента України до Верховної Ради України говориться 
також про утвердження «представницьких органів влади в Україні 
як інститутів громадського представництва» [256, с. 19].

Отже, на нашу думку, під час прийняття у 1996 р. Конституції Укра-
їни парламент було штучно «втягнуто» у систему державних органів 
(органів державної влади), у зв’язку з цим ми «втратили» розуміння 
парламенту саме як представницького органу всього Українського на-
роду. Таким чином, парламент «скотився» у своєму статусі з місця єди-
ного представницького органу «творця» (всього Українського наро-
ду) до одного з внутрішніх органів «творіння» (держави). Тим часом, 
згідно зі світовою конституційною теорією держава, «творіння» наро-
ду не може керувати «творцем» – народом (громадянським суспіль-
ством), приймаючи обов’язкові до виконання громадянами закони. 
«Акти з назвою “закони” вправі приймати, за рідким виключенням, 
лише представницький орган народу – парламент, що уособлює за-
конодавчу владу» [360, с. 25]. Як зазначає В. А. Шатіло, «державоцен-
тристський (етатистський) підхід, заснований на ідеології керування 
з боку держави поведінкою людини і життєдіяльністю суспільства, в 
цілому має поступитися людиноцентристському підходу, засновано-
му на ідеології служіння інтересам людини і суспільства» [420, с. 60], 
тобто «Українська держава має поступово засвоювати нову для неї 
роль обслуговуючого апарату суспільства» [420, с.  61]. «Обслугову-
вати» ж суспільство фактично означає виконувати веління народу 
на користь та в інтересах народу. Отже, «формувати» народне воле-
виявлення та репрезентувати веління народу – це функція Верховної 
Ради України як представницького органу всього Українського наро-
ду, а виконувати ці веління – функція спеціально створеної народом 
структури – держави. Таким чином, держава, за великим рахунком, 
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є «виконавчим органом» Українського народу (суспільства). Держа-
ва, як така, очевидно, не може мати законодавчу владу – це функція 
виключно Українського народу, від імені та в інтересах якого її здій-
снюють вільно обрані представники, які своєю спільною діяльністю 
реалізують конституційно визначені повноваження парламенту на 
засіданнях Верховної Ради України під час її сесій [331].

Саме тому вчені-правознавці наголошують, що відображення в 
нормативному визначенні Верховної Ради її представницького харак-
теру є усталеним загальновизнаним положенням світової конститу-
ційної теорії та одним із засобів підвищення конституційно-правово-
го статусу парламенту в Україні.

Враховуючи усе зазначене вище, Верховна Рада України повинна 
характеризув атися виключно як «представницький орган Україн-
ського народу». Адже якщо кожен народний депутат є представни-
ком певної частини Українського народу і, до речі, саме тому не може
«бути на державній службі» (частина 2 статті 78 Конституції України), 
а Верховна Рада України діє «від імені Українського народу», то вона 
не може за своєю юридичною природою вважатися «представниць-
ким органом держави» чи «органом державної влади». Таке форму-
лювання нівелює високий статус Верховної Ради України як представ-
ницького органу саме Українського народу. Тобто у цілком конкрет-
них правовідносинах між народом (громадянським суспільством) і 
заснованою ним державою, як обслуговуючим апаратом суспільства, 
парламент виступає представником саме народу, діє від його імені і в 
його інтересах. Кожен народний депутат так само є представником, 
але вже певної частини народу (громадян, які проголосували за його 
обрання), виступає від їх імені, але при цьому, згідно зі складеною 
ним присягою «виконує свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизни-
ків» (частина 2 статті 79 Конституції).

Тут доречно було б навести також думку В. А. Шатіла, який звертає 
увагу на те, що місцеве самоврядування – це недержавна структура у 
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політичній системі суспільства [420, с. 60]. У цьому контексті варто 
знову ж таки навести «правову позицію» Конституційного Суду Укра-
їни про те, що «Конституція України та закони України встановлюють 
однакові правові підходи до організації і діяльності органів, які ма-
ють представницький характер: парламенту – Верховної Ради України, 
представницького органу Автономної Республіки Крим – Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 
– сільських, селищних, міських, районних у містах рад» (виділено нами. 
– Ю. М.) [324]. Зважаючи на це, постає цілком закономірне запитання: 
якщо органи місцевого та професійного самоврядування є представ-
ницькими за своєю суттю і належать до категорії недержавних струк-
тур, то чи логічним є визнання такого самого (за своєю юридичною 
природою) представницького органу всього Українського народу як 
парламенту (Верховної Ради України) органом держави (чи державної
влади)? Чи немає тут якоїсь непослідовності у підходах до представ-
ницьких органів, які повинні належати до єдиної політичної системи?

В абзаці 5 пункту 2 мотивувальної частини згаданого вище Рішен-
ня Конституційного Суду України зазначається, що «формування 
шляхом прямих виборів і функціонування на засадах колегіальності 
забезпечують Верховній Раді України характер представницького ор-
гану» [331]. На нашу ж думку, представницький характер Верховної 
Ради варто пов’язувати не лише з «вільним обранням» і тим більше не 
з «колегіальністю» цього органу, а з усіма вище наведеними ознаками 
правового інституту представництва.

3. Досліджуючи наступну ознаку інституту представництва (пред-
ставник діє в інтересах довірителя), варто ще раз звернути увагу, 
що згідно з текстом присяги, зміст якої закріплено у частині 1 стат-
ті 78 Конституції, народний депутат присягається «виконувати свої 
обов’язки в інтересах усіх співвітчизників». У той же час у Консти-
туції України не записано, що Верховна Рада України діє в інтересах 
усього Українського народу, що, на нашу думку, не завадило б кон-
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кретизації статусу українського парламенту саме як представниць-
кого органу. Адже «саме парламент виступає як збирач та виразник 
інтересів груп і структур, що утворюють громадянське суспільство, 
переплавляючи зазначені інтереси в державну волю» [360, с. 17]. За-
значена цитата є, на нашу думку, дуже вдалою в першій своїй частині 
і некоректною в другій. Адже незрозуміло, чому парламент повинен 
не просто забезпечувати інтереси та втілювати волю всього народу 
(громадянського суспільства) у відповідних законах, а саме «пере-
плавляти» їх на «державну волю». Проте у будь-якому випадку одне 
з головних завдань громадянського суспільства в цьому питанні – 
контролювати діяльність вільно обраних представників і, відповідно, 
парламенту, з тим, щоб у процесі такого «переплавлення» волі народу 
на «державну волю» не «випаровувався» загальносуспільний інтерес
народу. Завданням же юридичної науки, як наголошують В. Я. Тацій 
та Ю. М. Тодика, є «запропонувати ефективні механізми і юридичні 
засоби раціонального поєднання суспільних та особистих інтересів, 
вирішення конфліктів між реалізацією прав людини і додержанням 
суспільних інтересів» [371, с. 6].

4.  Наступною ознакою представництва є те, що представник діє 
в межах повноважень, наданих йому у виданому дорученні чи закрі-
плених за ним у відповідних нормативних актах. Так, Верховна Рада 
України діє виключно в межах повноважень, передбачених Конститу-
цією України: у частині 1 статті 85 Основного Закону закріплено чіт-
кий перелік таких повноважень, а у частині 2 цієї статті передбачено, 
що «Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відпо-
відно до Конституції України віднесені до її відання». Саме цими кон-
кретними повноваженнями вичерпується обсяг влади, на здійснення 
якої уповноважує її Український народ.

5. П’ятою виокремленою нами ознакою будь-якого представництва 
є те, що представник представляє інтереси особи (осіб) перед чітко 
визначеним  (у  більш-менш  конкретній  формі)  колом суб’єктів.  



224 Ю.Р. Мірошниченко

питання – перед ким представляє інтереси Українського народу 
Верховна Рада України? Проте, згадаймо ще раз про наявність цілком 
конкретних правовідносин між Українським народом і створеною 
(заснованою) ним державою. Згадаймо, що обраний «волею народу» 
Президент України згідно з частиною 1 статті 102 Конституції є 
«главою держави і виступає від її імені», відповідно до частини 2 цієї 
статті «є гарантом державного суверенітету», а також «представляє 
державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зов-
нішньополітичною діяльністю держави» (п. 3 частини 1 статті  106 
Конституції). Можливо, тоді можна припустити (за аналогією), що 
Верховна Рада України є гарантом саме «народного суверенітету» 
і представляє весь Український народ перед іншими державами і 
народами? То, може, в усіх цих дуже тонких і глибинних речах (які, 
до речі, визначені Основним Законом України) і потрібно шукати 
відповіді на важливі питання розбудови української демократичної 
держави з метою забезпечення належної рівноваги і балансу між усіма 
публічними органами, що наділені владними повноваженнями? Всі 
окреслені питання є надзвичайно неоднозначними та дискусійними і 
тому потребують свого подальшого глибокого вивчення і дослідження.

6. Ще однією ознакою представництва є те, що всі свої права (пов-
новаження) представник отримує безпосередньо від довірителя, а 
отже, представник не може мати більше прав, ніж має довіритель. 
Тут, очевидно, варто зазначити, що всі повноваження, якими Укра-
їнський народ вважав за необхідне наділити свій представницький 
орган (парламент), викладені в установчому акті Українського на-
роду – Конституції України (зокрема, у статті  85). Всі повноважен-
ня представницьких органів місцевого самоврядування (рад), які, 
на думку законодавця, належать до питань «місцевого значення» чи 
питань «внутрішньої» професійної діяльності, викладені (чи повинні 
бути викладені) у відповідних законах. Варто звернути увагу на те, що 

першого погляду видається важким завданням дати відповідь на З
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законами повинні визначатися тільки «засади місцевого самовряду-
вання» (п. 15 частини 1 статті 92 Конституції), залишаючи тим самим 
простір для територіальних громад, які «в межах законів» також по-
винні мати можливість визначати компетенцію своїх представниць-
ких органів (рад) в аналогічному установчому акті – статуті терито-
ріальної громади.

7. І, нарешті, остання ознака представницького народовладдя 
сформульована нами таким чином: «представник і довіритель мо-
жуть одночасно і разом управляти справами довірителя для виконан-
ня визначених довірителем завдань та досягнення поставлених ним 
цілей». В даному випадку йдеться про те, що будь-яке питання, яке 
розглядається парламентом, є «загальносуспільним», а отже, стосу-
ється кожного громадянина. Тобто немає в Україні таких справ, які 
б тим чи іншим чином не стосувалися кожного громадянина. Кон-
ституція України, проголошуючи народ (громадян України всіх на-
ціональностей) «єдиним джерелом влади в Україні», визначає також 
формулу поєднання безпосереднього та представницького наро-
довладдя: народ здійснює належну йому владу безпосередньо і через 
відповідні органи, або (як зазначено в інших місцях Основного За-
кону) «як безпосередньо, так і через…», що видається більш точним 
формулюванням.

Розглядаючи відповідну ознаку, яка безпосередньо стосується за-
безпечення «належної рівноваги» між безпосереднім і представниць-
ким народовладдям, не можна не згадати щорічне Послання Прези-
дента України до Верховної Ради України «Модернізація України  – 
наш стратегічний вибір», в якому чітко зазначено, що «кардинально 
змінити ситуацію, що склалася в цій сфері, можна через розширення 
можливостей громадської участі, перетворення громадян на впливо-
вого суб’єкта трансформацій, формування у суспільстві усвідомлен-
ня підзвітності влади та можливості впливати на неї. Досягнення цієї 
мети потребує глибоких і системних змін усіх основних складників 
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політичної сфери суспільного життя. На рівні політичних інститутів – 
посилення представницьких органів влади з одночасним зміцненням 
механізмів громадського контролю. На рівні відносин між органами 
влади та громадянським суспільством – підвищення відкритості та 
прозорості влади, удосконалення механізмів участі громадськості в 
розробленні, ухваленні та реалізації управлінських рішень, механіз-
мів громадського контролю. На рівні політичної культури – подо-
лання патерналістського комплексу у ставленні громадян до влади, 
становлення активістського типу політичної культури з одночасним 
зростанням у середовищі представників влади та управління почуття 
відповідальності за результати своєї діяльності» [256, с. 28].

Таким чином, підсумовуючи все вищезазначене, констатуємо 
факт, що в Основному Законі, на жаль, не відображена представниць-
ка природа українського парламенту, що, на нашу думку, є однією з 
істотних вад конституційно-правового забезпечення представниць-
кого народовладдя, виправлення якої може суттєво вплинути на під-
вищення політичного статусу Верховної Ради України.

Отже, з урахуванням викладеного, можна запропонувати варіант 
нової редакції статті 75 Основного Закону України:

«Єдиним представницьким органом Українського народу є парла-
мент – Верховна Рада України, яка, здійснюючи законодавчу владу, діє 
від імені та в інтересах усього Українського народу».



ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ

1. Конституційно-правова модель народного представництва по-
винна складатися з елементів, які в своїй сукупності та взаємодії ство-
рюють такий механізм управління суспільними (загальнонародними, 
місцевими та загально-професійними справами), який забезпечує 
перетворення волі Українського народу чи реального волевиявлен-
ня відповідної частини громадян у конкретні владно-управлінські 
рішення. Конституційно-правові моделі народного представництва 
формуються у кожній державі історично; вони соціально та еконо-
мічно обумовлені і, будучи закріпленими в конституціях, інших актах 
відповідного рівня, виявляють себе як конкретні механізми політи-
ко-правового забезпечення представницького народовладдя. У про-
цесі формування конституційно-правової моделі народовладдя ко-
жен її ключовий компонент має знайти своє розв’язання, що вимагає 
модернізації усталених підходів до інституційного та організаційного 
забезпечення механізму управління, системної взаємодії економіки, 
політики та ідеології на засадах пріоритетності культури, в тому числі 
політичної та правової.

2.  До елементів конституційно-правової моделі народного пред-
ставництва, зокрема, належать: 1) конституційно визначена система і 
структура органів народного представництва; 2) законодавчо унормо-
ваний процес виборів представників до відповідних представницьких 
органів на загальнонаціональному, місцевому та загальнопрофесій-
ному рівнях, що забезпечує у конкретний історичний період розвит-
ку держави і суспільства відповідність результатів виборів реальному 
волевиявленню громадян; 3)  конституційно сформульовані засади 
діяльності вільно обраних представників і відповідних представниць-
ких органів з чітким визначенням і розмежуванням їх повноважень, 
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основних процедур і механізмів діяльності, способів прийняття та 
видів владно-управлінських рішень; 4) форми, способи та засоби гро-
мадського контролю за забезпеченням відповідності змісту владних 
рішень реальному бажанню більшості громадян; 5) законодавчо визна-
чену сферу поширення владного рішення та механізми забезпечення 
виконання прийнятих рішень.

3.  Можна констатувати, що у сучасному світі проявляються нега-
тивні тенденції, пов’язані з приниженням цінності народного пред-
ставництва. В умовах прискореного розвитку та глобалізаційних про-
цесів представницькі органи фактично змушені вирішувати суспільні 
справи за допомогою раціональних, але спрощених форм прийняття 
владних рішень, не вдаючись до складних і тривалих дискусій на шляху 
до пошуку компромісів і напрацювання проектів потенційно консен-
сусних рішень, які враховували б різноманітні інтереси громадян. Про-
те це створює серйозну небезпеку вихолощення суті представницької 
форми народовладдя взагалі та представницьких органів – зокрема. 
Приниження ж цінності народного представництва саме в Україні ба-
гато в чому пов’язане також з активним впровадженням у суспільну 
свідомість думки про неефективність діяльності українського парла-
менту і його неспроможність провести необхідні реформи.

4. Незважаючи на закріплення в Конституції України формально 
рівного становища безпосередньої і представницької форм наро-
довладдя, на практиці представницькі форми здійснення влади наро-
ду отримують пріоритет. Разом з тим в сьогоднішніх умовах функціо-
нування нашої держави і суспільства видається доцільним раціональ-
не розмежування загальнонародних, загальнопрофесійних і місцевих 
(обласних, районних, міжрайонних, міських, селищних, сільських) 
справ. Така децентралізація владних повноважень дасть змогу одно-
часно досліджувати на різних рівнях конкретні проблеми в практиці 
розбудови сучасної демократичної держави і становленні громадян-
ського суспільства, залучаючи при цьому до участі у напрацюванні 
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проектів і прийнятті конкретних владних рішень реальних фахів-
ців, експертів, науковців різних галузей знань. Формування системи 
управління суспільними справами за проголошеною Президентом 
України концепцією «країна як спільна справа» сприятиме швидко-
му виробленню раціональних, ефективних і консенсусних управлін-
ських рішень.

5.  У процесі дослідження сутності та юридичної природи суб’єк-
тів представницької форми народовладдя було поставлено під сумнів 
можливість віднесення до таких суб’єктів усіх органів державної влади 
(зокрема, органів виконавчої та судової влади) та виконавчих коміте-
тів сільських, селищних, міських рад тощо, склад яких не формується 
громадянами шляхом прямих безпосередніх виборів. За результатами 
дослідження було зроблено висновок, що там, де немає виборності, не 
може бути відносин представництва у сфері управління публічними 
(загальносуспільними, місцевими та загальнопрофесійними) справа-
ми. Відповідно, екстраполюючи такий висновок на конституційно-пра-
вове забезпечення представницької форми народовладдя, було постав-
лено питання про коректність положень частини 2 статті 5 та частини 3 
статті 140 Основного Закону України щодо використання в них термінів 
«органи державної влади» та «виконавчі органи». Це дало можливість 
по-новому поглянути на весь організаційно-правовий механізм управ-
ління суспільними справами та виявити прогалини і некоректності в 
його конституційно-правовому забезпеченні.

6. Підтримуючи правову позицію Конституційного Суду України 
про те, що Конституція і закони України встановлюють «однакові 
правові підходи до організації та діяльності органів, що мають 
представницький характер», і обґрунтовуючи таку саму власну 
наукову позицію, автор за допомогою порівняльно-правового методу 
дослідження довів, що «бажане» не є «дійсним» у конституційно-
правовому забезпеченні діяльності цих органів. Такий підхід дозволив 
вдосконалити розуміння системи і структури колективних суб’єктів 
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(органів) представницького народовладдя та запропонувати конкретні 
зміни до положень Конституції України, що визначають статус цих 
органів і основні засади їх діяльності. Конституційне і законодавче 
визначення статусу індивідуальних суб’єктів представницького 
народовладдя (під якими автор розуміє лише громадян України, які 
отримують представницький мандат шляхом вільного їх обрання на 
відповідні посади) також було піддане критичному аналізові, що дало 
можливість глибше зрозуміти юридичну природу та джерела проблем 
представницьких правовідносин.

7. Здійснюючи науковий пошук шляхів підвищення конституцій-
но-правового статусу Верховної Ради України, автор предметно до-
слідив питання відображення в тексті Основного Закону сутнісних 
характеристик (ознак) парламенту як єдиного представницького 
органу у його співвіднесенні з носієм і джерелом всієї влади в кра-
їні – Українським народом, громадянами України всіх національ-
ностей, від яких, власне, народні депутати України і отримують свої 
представницькі мандати та довіру на представництво їх інтересів при 
виконанні конституційно визначених обов’язків «в інтересах усіх
співвітчизників». Такий підхід дозволив сформулювати нову редак-
цію статті 75 Основного Закону України, а також може бути взятий 
за основу при подальших наукових дослідженнях конституційно і 
законодавчо визначених статусів, порядку, меж та способів діяльно-
сті усіх інших представницьких органів. Це дасть змогу прискорити 
становлення Української демократичної держави з широким пред-
ставництвом та забезпеченням інтересів її громадян на різних рівнях 
управління публічними справами.

8. Під час дослідження сутнісних ознак українського парламенту 
саме як представницького органу Українського народу автоматично 
і логічно постало інше, досить дискусійне, запитання: чи може при 
такому підході Верховна Рада України вважатися одним з органів дер-
жави (органом державної влади, одним з державних органів тощо)? 
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Оцінюючи в сукупності світові, в тому числі конституційно визна-
чені, підходи, правову позицію та висновки Конституційного Суду 
України, наукові підходи і висловлювання вчених-конституціоналіс-
тів, а також поклавши в основу своїх суджень аксіому про те, що на-
род і заснована (створена) ним демократична держава – це два окремі 
суб’єкти управлінських правовідносин з різними повноваженнями, 
автор схиляється до думки щодо неможливості включення будь-яко-
го представницького органу в систему державних органів (органів 
державної влади). За такої концепції логічніше і по-новому починає 
звучати положення частини 2 статті 78 Основного Закону про те, що 
«народні депутати України не можуть мати іншого представницького 
мандата чи бути на державній службі».



РОЗДІЛ 4
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

4.1. Правові передумови та проблеми конституційно-правового 
забезпечення становлення народовладдя в Україні

16 липня 1990 р. Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю 
народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, вихо-
дячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шаную-
чи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політич-
ний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, 
визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті 
утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголоси-
ла державний суверенітет України та прийняла відповідну Деклара-
цію [77]. Серед 10 розділів цього фундаментального для становлення 
та подальшої розбудови Української держави політико-правового до-
кумента перші три розділи мають такі назви:

І. Самовизначення Української нації.
ІІ. Народовладдя.
ІІІ. Державна влада.
Використання у цьому документі терміна «народовладдя» і розмі-

щення розділу з відповідною назвою на другому місці (після питання 
реалізації права народу на самовизначення та створення своєї влас-
ної держави і перед питаннями реалізації державної влади) свідчить 
про тогочасне розуміння важливості та пріоритетності зазначених 
питань при розбудові Української держави. Про це свідчить і той 
факт, що «з 385 народних депутатів Верховної Ради УРСР, що заре-
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єструвалися на ранковому засіданні в цей день, “за” проголосувала 
абсолютна більшість – 355 осіб…» [314, с. 91]. «Світова конституцій-
на практика свідчить, що деклараціями встановлюються найбільш 
важливі положення, які визначають вигляд майбутньої держави та 
суспільства, характери відносин між громадянином та державою. Де-
кларації в основному приймаються на переломних етапах розвитку 
суспільства й, як правило, у центрі уваги ставляться права людини, 
і в цьому полягає їхня сильна сторона. Їхні концептуальні підходи, 
положення дають можливість розкрити нові підходи до розв’язання 
багатьох проблем, у тому числі проблем державного будівництва і 
місцевого самоврядування» [314, с. 91–92]. В Декларації про держав-
ний суверенітет України зазначено, що цей документ «є основою для 
нової Конституції, законів України і визначає позиції Республіки при 
укладанні міжнародних угод».

Отже, з метою розуміння ступеня та глибини нормативного забез-
печення становлення народовладдя в Україні варто зробити корот-
кий огляд українського законодавства на предмет використання в 
ньому терміна «народовладдя».

Взагалі термін «народовладдя» зустрічається лише у 126 (за дани-
ми пошукової бази «Законодавство України» Верховної Ради Украї-
ни) прийнятих за часи незалежності України нормативно-розпоряд-
чих документах (на жаль, більше розпорядчих, аніж нормативних).

Проте варто звернути увагу на окремі саме нормативно-правові 
акти, в яких використано термін «народовладдя», і відповідно – на ті 
питання, які визнавалися законодавцем такими, що стосуються пи-
тань здійснення народовладдя.

Так, у преамбулі до Закону України «Про місцеві Ради народних 
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від 20 грудня 
1990 р., який, однак, 21 травня 1997 р. втратив свою чинність, було 
зазначено, що цей закон визначає засади місцевого та регіонального 
самоврядування – основи демократичного устрою влади в Україні, 
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правовий статус місцевих Рад народних депутатів, а також інших 
форм територіальної самоорганізації громадян. Закон є основою 
утвердження повноти народовладдя на відповідних адміністративних 
територіях [103]. На перше місце серед основних прин ц и п і в 
місцевого та регіонального самоврядування, визначених у частині 1 
статті 3 цього Закону, поставлено принцип «народовладдя».

У розділі І Концепції нової Конституції України, схваленої поста-
новою Верховної Ради УРСР від 19 червня 1991 р. № 1213-XII, однією 
із засад конституційного ладу визначено «народовладдя, форми його 
здійснення». А в розділі V Концепції зазначено, що «в основі побудови 
розділу про державний лад є фундаментальний принцип народовлад-
дя та ідея громадянської злагоди. Народ України є єдиним джерелом 
державної влади в Республіці» [170].

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про всеукраїнський та місце-
ві референдуми» від 3 липня 1991 р. № 1286-XII [101] референдуми в 
Україні проводяться з метою забезпечення народовладдя і безпосеред-
ньої участі громадян в управлінні державними та місцевими справами.

У постанові Верховної Ради України від 15 червня 1994 р. № 61/94-
ВР, якою було схвалено «Основні засади і напрями становлення еко-
номіки України в кризовий період» [308], наголошується на тому, що 
«ключовою проблемою є побудова моделі нової Конституції України. 
Недопустимими є ігнорування положень Декларації про державний су-
веренітет України, відхід від Концепції нової Конституції, прийнятої 
в червні 1992 року (курсив наш. – Ю. М.), а також скасування консти-
туційного регулювання економіки з боку держави. Нова Конституція 
має зберегти норми, що стосуються», зокрема, «становлення наро-
довладдя і його розвитку для захисту прав людей на безплатну освіту, 
охорону здоров’я, соціальне забезпечення, створення економічних 
умов для добробуту громадян».

На превеликий жаль, у Конституції України не лише не було закрі-
плено чіткої, логічної та зрозумілої системи і механізмів забезпечення 
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та реалізації належної народові влади, а й навіть не вжито термін «на-
родовладдя». Очевидно, саме тому у Посланні Президента України до 
Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний 
вибір» 2011 р. [256, с. 16] звернуто увагу на нечіткість принципу на-
родовладдя як одну з істотних вад чинної Конституції.

Серед основних принципів місцевого самоврядування, визначе-
них у статті 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР [108], на перше місце поставле-
но принцип народовладдя (на другому місці – принцип законності).

Цікавим є той факт, що, на відміну від Конституції України, у тексті 
якої взагалі не вживається термін «народовладдя», у статті 3 Консти-
туції Автономної Республіки Крим, затвердженої Законом України від 
23 грудня 1998 р. № 350-XIV [160], серед 9 основних принципів також 
на перше місце поставлено принцип народовладдя, а вже потім – прин-
ципи верховенства права, конституційності, дотримання й забезпе-
чення прав і свобод людини та громадянина, законності, виборності, 
колегіальності, гласності і, нарешті, принцип поєднання інтересів Ав-
тономної Республіки Крим і загальнодержавних інтересів України.

31 липня 2004 р. з метою зміцнення гарантій реалізації громадяна-
ми конституційного права на участь в управлінні державними спра-
вами, утвердження в Україні народовладдя, розвитку громадянсько-
го суспільства Президентом України Л. Д. Кучмою було видано Указ 
«Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» № 854/2004 [384].

Проте вже 12 жовтня 2005 р. учасники парламентських слухань 
«Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого 
самоврядування» у своїх рекомендаціях, схвалених постановою 
Верховної Ради України від 15  грудня 2005 р. №  3227-IV, найперше 
звернули увагу на те, що «система побудови влади в Україні, з точки 
зору втілення конституційного принципу народовладдя, переживає 
глибоку системну кризу. Основною її ознакою є недостатня 
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спроможність органів влади забезпечити адекватну участь народу 
в управлінні суспільно-політичними та соціально-економічними 
процесами в державі, а відтак врахувати інтереси абсолютної 
більшості людей і гарантувати їм гідний рівень життя» [309].

І після цього фактично можна було б поставити крапку у переліку 
основних правових актів, у яких вживається термін «народовладдя». 
При цьому не зайвим було б відзначити, що у процесі дослідження 
правових актів, прийнятих із часу проголошення незалежності Укра-
їни, створюється таке враження, що фундаментальне для розбудови 
демократичної держави явище народовладдя з другої сходинки у сис-
темі нормативно-правового забезпечення державного будівництва, 
на яку воно було поставлене у 1990 р., «скотилося» до рівня пафосно-
го терміна, що вживається виключно для надання відповідному доку-
менту певної важливості (значущості). На нашу думку, така ситуація 
сталася саме у зв’язку з відсутністю належної наукової розробки кон-
цепції народовладдя та, відповідно, невідображенням цієї концепції у 
тексті Основного Закону України.

Однак, починаючи вже з 2010 р., ситуація у цій сфері починає змі-
нюватись. Так, у пункті 4.6 Угоди від 11 березня 2010 р. про створення 
Коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи» у Верховній 
Раді України шостого скликання однією з програмних засад діяльно-
сті цієї Коаліції визначено «утвердження місцевого самоврядуван-
ня як фундаменту народовладдя шляхом розширення повноважень 
місцевих рад, максимального усунення бюрократичного апарату від 
вирішення питань розвитку територіальних громад, децентралізації 
влади та реформування міжбюджетних відносин на користь місцево-
го самоврядування» [383].

У статті 4 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» від 1 липня 2010 р. № 2411-VI [105] серед основних засад 
внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядуван-
ня та стимулювання розвитку регіонів визначено утвердження міс-
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цевого самоврядування як фундаменту народовладдя, розширення 
повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функцій органів 
державної влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та 
місцевих інтересів тощо.

Нарешті, у пункті 45 Концепції формування та організації діяль-
ності Конституційної Асамблеї, схваленої Указом Президента Украї-
ни від 25 січня 2012 р. № 31/2012 [387], зазначено, що беручи до уваги 
структуру Конституції України та виходячи з необхідності вдоскона-
лення Основного Закону України, вбачається доцільним створення 
комісій Конституційної Асамблеї, однією з яких визначено «комісію 
з питань народовладдя». Наявність у складі Конституційної Асам-
блеї спеціальної окремої комісії з питань народовладдя свідчить про 
глибоке розуміння вищим керівництвом Української держави та нау-
ковою спільнотою важливості вдосконалення конституційно-право-
вого забезпечення здійснення народовладдя в Україні як визначаль-
ної умови становлення демократичної держави і громадянського су-
спільства.

Таким чином, тільки через досить великий проміжок часу ми, на-
решті, повернулися до питання чіткого й предметного врегулювання 
безпосередньо в тексті Конституції України основних засад реаліза-
ції народовладдя в Україні; до того питання, яке треба було системно 
вирішити ще протягом 1990–1996 рр. і відповідним чином вписати в 
положення Основного Закону України.

Цілком зрозуміло, що різні аспекти реалізації народовладдя 
(форми, види, правові засоби тощо) так чи інакше формувалися, 
вдосконалювалися і врегульовувалися у законодавчих актах Украї-
ни. Проте, оскільки на рівні Конституції України не було закладе-
но єдиної, чітко зрозумілої концепції, системи, форм, механізмів, 
засобів, способів здійснення народовладдя та стимулів подальшо-
го його розвитку, то, очевидно, що розвиток законодавства у цій 
сфері відбувався безсистемно, без розуміння проблем становлення 
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демократичної держави і громадянського суспільства та напрямів 
удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації на-
родовладдя.

Зокрема, результати вивчення наукових джерел і законодавства 
України, в тому числі положень Основного Закону нашої держави, 
дійсно дають підстави говорити про відсутність науково обґрунто-
ваної, структурованої та систематизованої концепції народовладдя, 
в тому числі щодо безпосередньої та опосередкованої форм його ре-
алізації. Такий стан засвідчується висловлюваннями науковців, яв-
ними прогалинами у правовому регулювання суспільних відносин, в 
тому числі на рівні Конституції України, а також рішеннями суб’єктів 
владних повноважень.

Так, на думку М. І. Ставнійчук, «складність процесу наукового ви-
значення безпосередньої демократії полягає насамперед у розмаїтті 
форм реалізації і сфер застосування форм прямого народовладдя у 
суспільному і державному житті, неможливості формальної уніфіка-
ції юридичних наслідків запровадження кожної із форм безпосеред-
нього народовладдя. Наукою конституційного права питання форм 
реалізації безпосередньої демократії розробляється досить давно, 
проте єдності в тому, що все ж таки вважати за форми безпосередньої 
демократії, поки що немає» [365, с. 82]. Ці слова, що були написані ще 
у 1998 р., залишаються актуальними і сьогодні.

У 2005 р. О. О. Галус відзначив, що «в Україні на конституційному 
рівні закріплено можливість існування необмеженого кола форм без-
посереднього народовладдя, оскільки не дано вичерпного їх переліку. 
Вся система форм безпосереднього народовладдя в Україні потребує 
законодавчого врегулювання. В Україні найбільш врегульованими 
є інститути виборів та референдумів. Правове регулювання інших 
форм здійснено несистемно, хаотично або ж взагалі відсутнє. Однією 
з причин такого незадовільного регулювання стала відсутність нау-
кового підґрунтя до визначення форм безпосереднього народовлад-
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дя. В науці конституційного права не розроблено єдиної концепції 
форм безпосереднього народовладдя» [56, с. 51].

Варто наголосити на тому, що від точного і, головне, правиль-
ного, розуміння термінів «форма народовладдя» взагалі і «форма 
безпосереднього народовладдя», зокрема, залежить і правильність 
побудови структури та системи концепції народовладдя. Отже, з 
метою напрацювання концептуальних підходів до розуміння форм 
народовладдя, варто коротко зупинитися, насамперед, на одному 
питанні термінологічного характеру. Так, досить часто у науковій 
літературі та офіційних державних документах програмного харак-
теру замість терміна «безпосереднє народовладдя» можна зустріти 
вживання терміна «пряме народовладдя» чи «пряма демократія». 
Відлунням цього є й конституційний термін «пряме виборче пра-
во» (частина 1 статті 76, частина 1 статті 103, частина 1 та частина 
2 статті 141 Конституції України), що за великим рахунком означає 
безпосереднє голосування кожним громадянином за обрання того чи 
іншого представника. Така підміна юридичних категорій видається 
не зовсім коректною і, крім того, шкідливою для подальших дослі-
джень явища народовладдя. Адже що значить здійснювати належну 
особі владу «безпосередньо», тобто «без посередника», зрозуміло. 
Антонімом цьому слова є термін «опосередковано», тобто «через 
посередника» («представника»). А от використання у словосполу-
ченні «здійснювати владу» термінів «прямо» і, тим більше, «непря-
мо», видається некоректним. Отже, на нашу думку, термін «пряма
демократія» чи «пряме народовладдя» є некоректним для вживання 
у наукових джерелах. У цьому випадку повинен бути єдиний під-
хід, оскільки застосування різних термінів стосовно одного і того 
ж явища не сприяє швидкому і системному розвитку науки консти-
туційного права та узгодженості наукових досліджень. Яскравим 
прикладом, що підтверджує нашу позицію, є те, що деякі науковці 
(наприклад Ю. Д. Древаль) вже розглядають пряму, безпосередню і 
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представницьку демократію як три окремі форми втілення ідеї на-
родовладдя [87]. Крім того, В. Бігун вважає, що «безпосередня демо-
кратія – форма прямого народовладдя» [29, с. 29] тощо.

Взагалі, традиційними формами народовладдя вважаються без-
посередня та представницька (опосередкована). У частині 2 статті 5 
Конституції України ці дві форми народовладдя виражаються через 
формулювання: «народ здійснює владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування».

Разом з тим дехто з фахівців конституційного права вже давно 
окремою «формою» народовладдя визнав і місцеве самоврядування. 
Відповідна наукова «позиція» вже сприйнята і на офіційному рівні. 
Так, зокрема, у підпункті 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішен-
ня Конституційного Суду України від 16 лютого 2010 р. № 5-рп/2010 
зроблено висновок про те, що «важливою ознакою демократичного 
устрою держави, складовою її конституційного ладу є місцеве само-
врядування, яке визнається і гарантується на конституційному рів-
ні та є однією із форм здійснення народовладдя» [329]. Таким чи-
ном, місцеве самоврядування вже є нібито «третьою» (за рахунком) 
формою народовладдя. Проте з такою позицією погодитись важко, 
оскільки місцеве самоврядування, в свою чергу, також здійснюється 
територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місце-
вого самоврядування (частина 3 статті 140 Конституції України), тоб-
то у безпосередній та опосередкованій формах. Виходить, що місцеве 
самоврядування, будучи окремою «формою» народовладдя, здійсню-
ється у двох інших формах народовладдя – безпосередній та опосе-
редкованій. Очевидною є відсутність єдиного критерію, покладеного 
в основу виділення таких «форм» народовладдя.

Далі, якщо місцеве самоврядування є однією з «форм» народовлад-
дя за територіальним критерієм, то, очевидно, що за таким критерієм 
воно не є «найменшою» (за площею території та кількістю охоплених 
громадян) «формою» народовладдя. Є ще, зокрема, різні форми само-
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організації населення – будинкові, квартальні, мікрорайонні, вуличні 
тощо, передбачені Законом України «Про органи самоорганізації на-
селення» від 11 липня 2001 р. № 2625-III [111]. Таким чином, за те-
риторіальним критерієм ми вже маємо три окремі прояви участі на-
роду – громадян України – в управління публічними (суспільними) 
справами, щодо яких вживаються такі терміни:

«народовладдя» – на рівні всієї держави (таке значення категорії 
«народовладдя», на нашу думку, є вузьким);

«місцеве самоврядування» – на рівні відповідної адміністратив-
но-територіальної одиниці;

«самоорганізація населення» – на рівні відповідних (менших) те-
риторіальних одиниць – кварталу, мікрорайону, вулиці, багатоквар-
тирного будинку тощо.

Слід також зазначити, що явище «самоврядування» не обмежу-
ється лише «місцевим» (територіальним) проявом, а реалізується і 
на «професійному» рівні. Якщо ж загальне явище «самоврядування»
розглядати як форму народовладдя, то чим стосовно категорії «на-
родовладдя» виступають такі прояви самоврядування (що вже за-
фіксовані на законодавчому рівні), як, наприклад, суддівське само-
врядування (частина 2 статті 130 Конституції України), громадське 
самоврядування у вищих навчальних закладах, в тому числі студент-
ське самоврядування тощо? Крім того, сьогодні у світовій практиці 
управління «професійними справами» активно і наполегливо відсто-
юють (чи вже відстояли) своє право на життя такі «види» («форми») 
самоврядування, як: нотаріальне [436], адвокатське, самоврядування 
лікарів [78, 198], будівельників, архітекторів, інженерів, аудиторів, 
оцінювачів тощо. Кожен із зазначених «видів» самоврядування також 
має як безпосередню, так і представницьку форми вираження.

За великим рахунком, всі зазначені «форми» означають одне 
і те ж: громадяни як безпосередньо, так і через обраних ними 
представників управляють своїм життям на відповідній території (чи 
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у сфері відповідної професії), приймаючи обов’язкові до виконання 
на цій території (чи для відповідного кола осіб) рішення. Варто ще 
раз наголосити на тому, що всі ці «форми», «види», «прояви» участі 
громадян України в управлінні своїми спільними (суспільними, 
публічними) справами (державними, місцевими, професійними) 
реалізуються ними у двох формах – безпосередній та опосередкованій. 
Таким чином, на нашу думку, логічним буде розглядати всі зазначені 
вище «прояви» участі громадян у вирішення публічних справ як 
окремі види народовладдя, кожен з яких реалізується одночасно у 
двох формах народовладдя – безпосередній та опосередкованій.

Незважаючи на те, що термін «види народовладдя» стосовно за-
значених проявів участі громадян у вирішенні публічних (державних, 
місцевих, професійних) справ можна застосовувати досить умовно, 
проте такий підхід щодо виокремлення та класифікації видів і форм 
народовладдя дозволить, на нашу думку, більш-менш структурувати 
й систематизувати накопичений за багато років матеріал щодо всіх 
аспектів здійснення народовладдя в Україні.

Ґрунтуючись на окреслених позиціях, шляхом системного аналізу 
правового регулювання реалізації видів народовладдя в межах тієї чи 
іншої форми (безпосередньої чи опосередкованої), використовуючи 
порівняльно-правовий метод дослідження, нам вдалося виявити де-
які очевидні, на нашу думку, прогалини у правовому забезпечення 
різних форм і видів здійснення народовладдя в Україні.

1. Згідно з частиною 2 статті 5 Конституції України «народ здійс-
нює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування». Відповідно до частини 3 статті 140 Ос-
новного Закону «місцеве самоврядування здійснюється територіаль-
ною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, місь-
кі ради та їх виконавчі органи». Водночас, згідно з частиною 1 статті 
143 Конституції, «територіальні громади села, селища, міста безпо-
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середньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 
управляють майном, що є в комунальній власності…» Таким, чином, 
по-перше ми бачимо на рівні Основного Закону держави різний під-
хід щодо поєднання двох форм народовладдя, а, по-друге, вживання 
у частині  1 статті  143 Конституції України розділового сполучника 
або є, на нашу думку, некоректним, оскільки конституційна норма в 
такій редакції фактично усуває територіальну громаду від реаліза-
ції зазначених повноважень, в тому числі через своїх представників. 
Таке протиставлення двох форм народовладдя не відповідає принци-
пам народного суверенітету і народовладдя, а також суперечить на-
веденим вище положенням Конституції України, зокрема частині 2 
статті 5 Основного Закону.

Так само некоректним є положення, закріплене у частині 4 стат-
ті 124 Конституції, згідно з яким «народ безпосередньо бере участь у 
здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних». Таке 
положення вносить додаткову плутанину у формулу поєднання двох 
форм народовладдя. Цілком очевидно, що слово «безпосередньо» в 
даному положенні є зайвим. Можливо, саме тому частина 3 статті 5 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викладена у такій ре-
дакції: «Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних 
засідателів і присяжних». Як бачимо, слово «безпосередньо» у цьому 
положенні відсутнє.

Отже, на рівні Основного Закону держави має бути застосовано 
єдиний методологічний підхід щодо формули поєднання двох форм 
народовладдя. На нашу думку, формула «як безпосередньо, так і че-
рез…» є найбільш влучною.

2.  Виписана у Конституції України модель місцевого самовряду-
вання не передбачає існування безпосередньої форми народовлад-
дя на рівні району (області). Така ситуація особливо дивна стосовно 
області, яка є конституційно визначеною одиницею адміністратив-
но-територіального устрою України (стаття 133 Основного Закону). 
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Крім того, це є прямим і безпідставним обмеженням права жителів
району (області) самостійно і безпосередньо брати участь в управ-
лінні публічними справами – вирішувати спільні питання свого 
життя на відповідній території. Проте, незважаючи на відсутність у 
частині 1 статті 141 Конституції права жителів району (області) без-
посередньо формувати відповідні ради, обираючи до їх складу своїх 
представників, це питання законодавець вирішив у частині 1 статті 45 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [108]. В той 
же час, у частині 4 статті 140 та частині 2 статті 143 Конституції Украї-
ни згадуються представницькі органи – обласні та районні ради, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і 
міст. Постає логічне питання: чому відповідні органи представляють 
спільні інтереси саме територіальних громад, а не безпосередньо 
громадян України, які проживають на території відповідного району 
(області), і, власне, формують ці представницькі органи, обираючи до 
їх складу своїх представників?

Крім того, ні Конституція, ні згаданий Закон не передбачають іс-
нування територіальних громад району та області, які складаються із 
жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць і мали 
б мати право «як безпосередньо, так і через утворені ними органи 
місцевого самоврядування» приймати рішення з конкретних питань, 
закріплених у частині 2 статті 143 Основного Закону (за аналогією з 
частиною 1 статті 142 Конституції). В той же час Закон України «Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми» [101] надає право жителям 
району (області) проводити місцевий референдум на відповідній те-
риторії, на вирішення якого поставити одне чи декілька з окреслених 
у частині 2 статті 143 Конституції питань.

Така неузгодженість між Основним і спеціальними законами 
України ще раз засвідчує відсутність цілісної та системної концепції 
народовладдя в Україні, включаючи безпосередню та опосередковану 
форми його реалізації, а також може бути підставою для розгляду за-
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значених питань єдиним органом конституційної юрисдикції в Укра-
їні, зокрема щодо права і можливості жителів району (області) при-
ймати на відповідному референдумі рішення з конкретних питань, 
передбачених у частині 2 статті 143 Конституції (наприклад затвер-
дження програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району чи області).

3. Згідно з частиною 1 статті 13 Конституції України «земля, її на-
дра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси її континен-
тального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами 
права власності Українського народу». Констатуємо факт дотриман-
ня у цьому конституційному положенні принципу народного сувере-
нітету. Але «від імені Українського народу права власника здійсню-
ють органи державної влади та органи місцевого самоврядування
в межах, визначених цією Конституцією». Таким чином, в Основному 
Законі України не передбачена можливість здійснення прав власни-
ка стосовно зазначених об’єктів безпосередньо Українським народом. 
Ми не будемо зараз досліджувати питання доцільності чи недоціль-
ності існування виключно такого механізму здійснення прав влас-
ника, оскільки в науковій літературі часто висловлюється думка про 
те, що «народ навіть суто технічно не в змозі здійснювати владу, яка 
йому належить» [145, с. 237], але можемо стверджувати, що така нор-
ма Основного Закону не відповідає принципу народовладдя (хоча б 
на рівні його декларації). Варто також відзначити, що питання про 
можливість здійснення безпосередньо Українським народом права 
власності взагалі та стосовно зазначених об’єктів зокрема може ціл-
ком реально постати перед Конституційним Судом України.

Очевидно є також колізія між зазначеною частиною 1 статті 13 та 
статтею 73 Конституції України. Так, згідно зі статтею 73 Основного 
Закону питання про зміну території України вирішуються виключно 
всеукраїнським референдумом. Очевидно, під час вирішення такого 
питання Український народ якраз і діє як повноцінний власник всієї 



246 Ю.Р. Мірошниченко

території України, безпосередньо приймаючи відповідне владне рі-
шення. Тому невідображення відповідного права Українського наро-
ду безпосередньо здійснювати права власника щодо об’єктів, перера-
хованих у частині 1 статті 13 Основного Закону, не є логічним.

Разом з тим, у частині 1 статті 143 Конституції України за терито-
ріальною громадою закріплюється право (хоч і з урахуванням зазна-
ченої вище проблеми) на «управління майном, що є в комунальній 
власності». Така різниця в конституційно-правовому регулюванні 
механізму реалізації прав власника Українським народом і територі-
альною громадою видається безпідставним обмеженням права Укра-
їнського народу на реалізацію права власності щодо загальнонарод-
ного багатства України. Можна було б говорити про самообмеження
Українським народом свого права власності на користь своїх пред-
ставницьких органів, якби Конституцію України – основний установ-
чий акт Українського народу – приймала не «Верховна Рада України 
від імені Українського народу», а сам Український народ на відповід-
ному всеукраїнському референдумі. У протилежному ж випадку ми 
вимушені говорити радше про «обмеження», а не «самообмеження» 
влади Українського народу.

4.  У Законі України «Про органи самоорганізації населення» від 
11 липня 2001 р. № 2625-III [111] законодавець взагалі майже «за-
був» про первинного суб’єкта влади – колектив жителів, зосередив-
ши свою увагу лише на правовому регулюванні діяльності представ-
ницьких органів і практично не врегулювавши безпосередню форму 
реалізації цими колективами своєї первинної (верховної) влади (на 
відповідній території та серед відповідного кола осіб). Фактично до 
компетенції відповідних жителів Закон відніс лише право на обрання 
складу відповідного органу самоорганізації населення. Таким чином, 
з погляду дотримання у зазначеному Законі принципів народного 
суверенітету та народовладдя можна серйозно критикувати майже 
кожне його положення.



4.2. Законодавче гарантування виборчих прав і свобод 
у контексті феномену народовладдя

У науковій літературі виокремлюються, як відомо, декілька поко-
лінь прав людини: суспільно-політичні права, соціально-економічні 
права і так зване третє покоління – права на мир, розвиток і гумані-
тарну допомогу [178, с. 544].

Загальні права людини найповніше визначила, як відомо, Загальна 
декларація прав людини [98], яка має загальну юридичну силу в усіх 
країнах світу.

За багатьох обставин права людини мають нормативний і зобов’я-
зуючий характер, хоча у кожній країні їх дотримання має свою специ-
фіку й особливості реалізації.

Останнім часом усе більшого суспільного значення набувають 
політичні права, зокрема, конституційне право обирати і бути обра-
ним, яке слід розглядати в контексті загальних прав і свобод люди-
ни, громадянина і одночасно – як специфічне, унікальне право, що 
має свої особливості. Саме це питання і є предметом аналізу даної 
частини монографії.

Проблеми конституційного права громадян обирати та бути обра-
ним в Україні безпосередньо пов’язані з працями таких відомих фа-
хівців у галузі правознавства, як В. Бабкін, В. Годованець, Ю. Ключ-
ковський, І.  Коліушко, О.  Копиленко, М.  Корнієнко, Н.  Нижник, 
В. Селіванов, О. Скрипнюк, М. Ставнійчук, Ю. Тодика, В. Шаповал, 
Ю. Шемшученко та ін.

Істотним є науковий доробок представників інших галузей соціо-
гуманітарного знання – політологічного, філософського, історичного, 
соціологічного тощо, де слід назвати, передусім, дослідження Р. Бала-
бана, В. Бебика, М. Головатого, Л. Кочубей, І. Кресіної, М. Михальчен-
ка, Г. Мусієнка, М. Недюхи, Ф. Рудича, Ю. Шведи та ін. 
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Зазначимо, що основні права і свободи людини у кожній державі 
відповідно конституюються, тобто визначаються та закріплюють-
ся Основним Законом, а тому поширюються на всіх громадян без 
будь-якого винятку, маючи, таким чином, загальнообов’язковий ха-
рактер. 

Крім того, такі права і свободи, в тому числі право обирати та бути 
обраним, не є чимось унікальним чи винятковим. Загальновідомо, 
що права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні за-
кріплені в Основному Законі, базуються на концепції прав людини, 
визначеній у міжнародно-правових документах: Загальній декларації 
прав людини 1948 р., Міжнародному пакті про громадянські та полі-
тичні права, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та куль-
турні права (обидва – 1966 р.), Європейській конвенції про захист 
прав і основних свобод людини (1950 р.), а також Протоколах до неї 
(№№ 1, 2, 4, 7, 11, 13) та ін., які встановлюють загальноправові стан-
дарти прав і свобод людини.

Виборче право у науковій літературі визначається як «система 
правових норм, які регулюють суспільні відносини, пов’язана з фор-
муванням органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання шляхом голосування» [431, т. 1, с 362]. 

Виборче право випливає з принципів Загальної декларації прав 
людини. Так, стаття 21 цього важливого документа міжнародного 
значення проголошує право кожної людини брати участь в управлін-
ні своєю країною безпосередньо, або через вільно обраних представ-
ників, а також право на рівний доступ кожного до державної служби 
у своїй країні [419, с. 48].

Сучасне виборче право – один з небагатьох інститутів конститу-
ційного права, стосовно якого визначені єдині міжнародні стандарти 
як на загальносвітовому (Загальна декларація прав людини – 1948 р.), 
так і регіональному рівнях, що й закріплено, зокрема, статтею 23 Аме-
риканської конвенції про права людини 1960 р., статтею 13 Африкан-
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ської хартії прав люди і народів 1981 р., статтею 7 Документа Копенга-
генської наради Конференції з людського виміру 1990 р.

Свої специфічні особливості, що цілком слушно, має і виборче 
право в сучасній Україні, яке регулює правовідносини, пов’язані з 
проведенням виборів народних депутатів України, Президента Украї-
ни, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних і міських голів.

Так, відповідно до статті 3 Конституції України права і свободи лю-
дини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’яз-
ком держави». Згідно зі статтею 38 Конституції України «громадяни ма-
ють право брати участь в управлінні державними справами, у всеукра-
їнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Саме «з метою забезпечення додержання гарантованих Консти-
туцією України прав громадян вільно обирати і бути обраними 
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
приведення законодавства про вибори у відповідність із загально-
визнаними міжнародними демократичними стандартами та при-
скорення його кодифікації» Указом Президента України від 2 листо-
пада 2010 р. створено Робочу групу з питань удосконалення законо-
давства про вибори (далі – Робоча група), до складу якої було вклю-
чено визнаних як українських, так і міжнародних фахівців з питань 
виборчого законодавства. 

Базові концептуальні підходи щодо реалізації та захисту виборчих 
прав громадян містяться, передусім, у таких документах: 

- Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною 
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. (зокрема, стаття 21).

- Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, рати-
фікованому Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 
жовтня 1973 р. (зокрема, стаття 25). 
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- Кодексі належної практики у виборчих справах, що включає ке-
рівні принципи щодо виборів, прийняті Венеціанською комісією 5–6 
липня 2002 р. та (побудовані на базі основних засад загальноєвропей-
ського досвіду у галузі проведення виборів). 

- висновках Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ до багатьох за-
конопроектів про вибори народних депутатів України. 

- рішеннях Європейського суду з прав людини щодо захисту вибор-
чих прав. 

Аналізуючи міжнародні стандарти, варто звернути увагу на ту 
обставину, що «виборча спадщина Європи спирається на такі п’ять 
засад виборчого права: загальність, рівність, вільність, таємність і 
безпосередність. Крім того, вибори мають проводитися регулярно» 
[146, с.  4]. Ці основоположні засади виборчих прав зафіксовані в 
базових міжнародних документах з прав людини. 

Зокрема, стаття 21 Загальної декларації прав людини [98] надає право 
кожній людині: а) брати участь в управлінні державними та суспільни-
ми справами як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних 
представників; б) рівного доступу до державної служби, а також визна-
чає, що воля народу є основоположною щодо формування будь-якої влади. 

Згідно зі статтею 25 Міжнародного пакту про громадянські та по-
літичні права кожний громадянин має право: а) на участь у веденні 
державних справ; б) голосувати і бути обраним на виборах, які про-
водяться на основі усталених демократичних стандартів, що забез-
печують свободу волевиявлення виборців; в) гарантованого рівного 
доступу до державної служби. 

Зазначені засади загальноєвропейського досвіду в галузі виборів 
у 1996 р. було відображено у статті 71 Конституції України: «Вибори 
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є 
вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого ви-
борчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантуєть-
ся вільне волевиявлення».
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Як видається, недостатньо створити демократичне виборче зако-
нодавство; важливо ще й забезпечити необхідні організаційно-пра-
вові умови для його беззастережного виконання всіма учасниками 
виборчого процесу, передусім з метою недопущення порушення прав 
і свобод громадян на вільне волевиявлення. Жоден закон, навіть най-
прогресивніший, який містить демократичні та прозорі механізми 
реалізації та захисту виборчих прав громадян, не діятиме доти, поки 
самі громадяни, які обирають чи хочуть бути обраними, не сформу-
ють відповідне законодавче поле, яке покладе край зловживанням 
конституційними правами чи посадовими обов’язками. 

Не менш важливого значення в контексті реалізації конституційно-
го права громадян обирати та бути обраними як важливої складової 
забезпечення народовладдя, розвитку та зміцнення демократичних 
процесів, особливо за умов нестійких перехідних суспільних станів, 
набувають питання визначення оптимальної моделі виборчої систе-
ми, наявності «ідеологічних» політичних партій, діяльність яких має 
бути «транспарентною, передбачуваною, прогнозованою відповідно до 
ними ж оприлюднених програм чи ідеологій» [269, с. 42]. Це питання 
надзвичайно важливе, адже «ступінь досконалості виборчої системи 
країни визначає повноту реалізації конституційних прав громадян на 
участь в управлінні державними справами, є мірилом демократичнос-
ті політичних процесів, їх відповідності міжнародним демократичним 
стандартам. Довіра громадян до виборчого законодавства та до ви-
борчого процесу на всіх його етапах зміцнює легітимність державних 
і самоврядних інститутів, що формуються через вибори. Тому вдоско-
налення чинної в Україні виборчої системи є необхідною умовою по-
дальшого розвитку політичної системи» [256, с. 17].

Історично склалися три основні найпоширеніші виборчі системи: 
мажоритарна, пропорційна та змішана, які мають істотні відмінно-
сті, що обумовлені передбаченими законом правилами проведення 
виборів та підрахунку голосів. Не вдаючись до змістовного розгляду 
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вказаних виборчих систем, які в цілому добре вивчені, зокрема і в 
Україні, вкажемо на ту їх особливість, яка обумовлюється, за М. Дю-
верже, взаємодією виборчих і партійних систем, а саме:

- пропорційна система виборів веде до партійної системи з до-
сить великою кількістю партій, які мають досить жорстку внутрішню 
структуру і фактично діють самостійно, незалежно одна від одної;

- мажоритарна система при голосуванні в два тури сприяє появі 
партійної системи, що складається з декількох політичних партій, за-
цікавлених у налагодженні співробітництва; 

- мажоритарна система при голосуванні в один тур неминуче 
сприяє появі партійної системи, для якої характерне досить гостре 
і часто безкомпромісне суперництво всього двох партій [444, с. 13].

У світовій практиці, як відомо, немає єдиної стандартної виборчої 
системи та, зокрема, стандартного виборчого кодексу для всіх країн, 
який можна було б імплементувати в національне законодавство та 
забезпечити згідно із зазначеними в ньому процедурами проведення 
виборів, гарантувавши тим самим відповідність реального волевияв-
лення громадян оприлюдненим результатам. Кожна держава має свої 
історичні традиції, культуру, свій рівень розвитку громадянського 
суспільства і, відповідно до зазначених особливостей, вибудовує свої 
власні правила проведення виборів, які в своїх концептуальних поло-
женнях повинні відповідати міжнародним засадам виборчого процесу. 

Прийнято вважати, що однією з вад застосування пропорційної 
виборчої системи є втрата безпосереднього, особистого зв’язку на-
родного обранця з виборчим округом, хоча при цьому започаткову-
ються механізми політичної відповідальності тієї чи іншої партії або 
блоку партій, що подолали прохідний бар’єр. Відповідно особиста 
відповідальність народного депутата, згідно з делегованими вибор-
цями повноваженнями, ніби розчиняється у колективній діяльності 
суб’єкта, що отримав мандат народної довіри за результатами за-
гальнонаціональних виборів. З цього приводу російські дослідники 
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І. Г. Спасенников і Р. Г. Тікіджиян зазначають, що «основним якісним 
показником пропорційної системи є її політична справедливість, що 
не заперечується навіть противниками цієї системи. Вже одна ця пе-
ревага пропорційної системи нівелює її вади, що мають переважно 
формальний характер. При цьому, в той час як мажоритарна система 
в межах кожного виборчого округу дає представництво лише біль-
шості виборців, абсолютно анулюючи голоси меншості, пропорційна 
система і меншості приділяє представництво тією мірою, якою це від-
повідає його чисельності» [363, с. 89].

Слід також відзначити, що основним принципом діяльності Робо-
чої комісії, створеної при Президентові України, є теза про те, що ре-
формування виборчого законодавства необхідно здійснювати крізь 
призму забезпечення (гарантування) реалізації та захистові вибор-
чих прав і свобод громадян. Вказане означає, що в кожному концеп-
туальному положенні майбутнього Кодексу про вибори необхідно 
чітко бачити основну мету – утвердження та забезпечення конститу-
ційних прав і свобод громадян. 

Отже, говорячи в цілому про напрацьовані Робочою групою кон-
цептуальні засади законопроекту про вибори народних депутатів 
України, маємо зазначити, що вибори народних депутатів законодав-
цем запропоновано здійснювати за змішаною (пропорційно-мажори-
тарною) системою, згідно з якою: 

- половина складу Верховної Ради України обирається за пропор-
ційною системою у загальнодержавному виборчому окрузі за вибор-
чими списками кандидатів у депутати від політичних партій; 

- половина складу Верховної Ради України обирається за мажо-
ритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих 
округах. 

У главі 1.4 щорічного Послання Президента України до Верховної 
Ради України зазначено: «Після повернення до конституційної 
моделі 1996 року та з розгортанням дискусії про подальші напрями 
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конституційної реформи постала необхідність наповнити новим 
змістом зв’язок між логікою реформування політичної системи та 
логікою реформування виборчої системи, надати їм синхронності 
та взаємної узгодженості. Тип виборчої системи має корелювати з 
моделлю політичної системи». Позитивом змішаної виборчої системи є 
«вирішення проблем відірваності депутатів від виборців, монополізації 
електоральної сфери партійною бюрократією, адже половина 
парламенту формується з кандидатів, висунутих від політичних партій 
в одномандатних округах» [256, с. 17–18]. 

У Доповіді про виборчі системи: огляд можливих розв’язків та 
критерії вибору (CDL-AD (2004) 003), ухваленій Венеціанською Комі-
сією 12–13 грудня 2003 р. на основі коментарів пана Крістофа Броке 
(експерт, Франція) та пана Алена Лансело (заступник члена Комісії, 
Франція), зазначено: 

- «Потрібно визнати, що різноманітність систем, які фахівці про-
понують практикам, є такою, що задовольняє їх найширші мрії»; 

- «Немає жодних підстав, щоб зробити абсолютний вибір на ко-
ристь будь-якої конкретної виборчої системи. Або, точніше, жодна 
виборча система не може бути найкращою або найгіршою чи хоча б 
хорошою або поганою»; 

- «Не існує виборчої системи, яка хороша з усіх боків. Кожна має 
свої переваги і свої недоліки…» [95, с. 84–131]. 

Дослідивши та оцінивши переваги і вади пропорційної, мажоритар-
ної та змішаної систем з багатьма їхніми варіаціями, у п. 115 цієї Доповіді 
зазначені експерти роблять висновок про те, що обрання типу виборчої 
системи – «це не стільки питання про вибір між ідеальними типами, як 
питання визначення – на основі докладного вивчення соціально-куль-
турних реалій, місцевих правових традицій і обставин, що склалися, – у 
чому полягає оптимальне змішування суперечливих рішень» [95, с. 130]. 

Зважаючи на різнобарвність виборчих систем, у Кодексі належної 
практики у виборчих справах чітко зазначено, що «за умови дотри-
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мання згаданих вище принципів застережень щодо вибору будь-якої 
виборчої системи немає» [146, с. 11]. 

Таким чином, рішення про запровадження в Україні будь-якої ви-
борчої системи саме собою не може порушувати або не відповідати 
міжнародним виборчим стандартам. 

Уявляється також доцільним встановити, що відхилення кількості 
виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати, як правило, 
10 % орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах. 

Згідно з п. 15 Пояснювальної доповіді (яка є складовою Кодексу 
належної практики у виборчих справах) «максимально припусти-
ме відхилення … не мало б перевищувати 10 % чи щонайбільше 
15 %, якщо не йдеться про справді виняткові обставини (коли ма-
лолюдна адміністративна одиниця має однаковий статус з інши-
ми і, отже, право мати принаймні одного представника в нижній 
палаті, або коли вона є місцем компактного проживання націо-
нальної меншини» [146, с. 17].

Важливо також надати статус суб’єкта виборчого процесу офіцій-
ним спостерігачам від громадських організацій, а також усім офіцій-
ним спостерігачам надати рівні права. 

Згідно з Кодексом належної практики у виборчих справах спо-
стереження за виборами є однією з процесуальних гарантій та умов 
реалізації виборчих прав громадян. Спостереження представниками 
громадських організацій за правильністю проведення виборів з по-
дальшим оприлюдненням отриманої інформації відіграє роль стри-
муючого від вчинення порушень фактора. Присутність незалежних 
спостерігачів на виборах забезпечує прозорість виборчого процесу, 
дозволяє істотно зменшити (або навіть унеможливити) фальсифіка-
цію реального волевиявлення громадян. 

Уявляється доречним у контексті вищезазначеного виключити з 
повноважень окружних виборчих комісій їх сприяння суб’єктам ви-
борчого процесу в організації передвиборної агітації та виключити 
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попереднє повідомлення комісій суб’єктами виборчого процесу про 
заплановані заходи передвиборної агітації. 

У з п. 30 Висновку Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ № 338/2005 
(CDL-AD (2006)002-rev) щодо Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» зазначено: «Органи адміністрування виборів по-
винні мати регуляторні, контрольні та допоміжні функції, а не орга-
нізаційні стосовно передвиборної агітації. Організація агітаційних 
заходів взагалі не належить і не повинна належати до обов’язків ад-
міністраторів виборів. Як тільки виборчі комісії почнуть залучати-
ся до організації агітаційних зустрічей, з’являються можливості для 
нерівного ставлення чи принаймні відчуття і скарги щодо нерівного 
ставлення. Це завдання слід залишити політичним партіям і кандида-
там» [95, с. 384–385]. 

Саме з метою усунення можливостей для різних зловживань була 
запропонована і підтримана відповідна концептуальна засада. 

Уявляється також доцільним передбачити право громадян на са-
мовисунення на виборах в одномандатних виборчих округах. 

У п.  7.5 Документа Копенгагенської наради Конференції із люд-
ського виміру ОБСЄ від 29  червня 1990  р. зазначено, що держави 
повинні поважати право громадян домагатись політичних чи дер-
жавних посад не тільки в ролі представників політичних партій, а й в 
особистому порядку. 

Особа може бути кандидатом у депутати у багатомандатному ви-
борчому окрузі або в одному з одномандатних виборчих округів. 

Зазначена концептуальна засада підготовки та проведення ви-
борів обумовлена тим, що згідно з рішенням Конституційного Суду 
України від 26 лютого 1998 р. положення чинного на той час Закону 
про вибори народних депутатів України щодо надання одній і тій же 
особі права бути включеною до списку кандидатів у народні депутати 
України від політичної партії, виборчого блоку партій для участі у ви-
борах по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу 
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та одночасно висунутою в одномандатному виборчому окрузі (части-
на третя статті 20 Закону) було визнано неконституційним. 

У п.  1.3 Керівних принципів щодо виборів (які є складовою Ко-
дексу належної практики у виборчих справах) передбачено лише, що 
розмір застави «не має бути надмірним» [95, с. 53]. 

У п. 5 рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2002 р. 
(справа про виборчу заставу) зазначено, що «розмір грошової заста-
ви встановлюється залежно від майнової спроможності переважної 
більшості населення країни. Порушення цієї вимоги може суттєво 
обмежити кількість претендентів на місця в парламенті, особливо від 
фінансово малозабезпечених партій (блоків) та кандидатів у депута-
ти. Проте визначення соціально орієнтованого розміру грошової за-
стави є питанням політичної доцільності і не належить до компетен-
ції Конституційного Суду України». 

Таким чином, можна вважати, що визначення розміру «майнової 
спроможності» і «надмірності» належить виключно до компетенції 
Верховної Ради України. 

Грошова застава, внесена кандидатом у депутати, який балотував-
ся в одномандатному окрузі, але не був обраний депутатом, перерахо-
вується до Державного бюджету України. 

Згідно з п. 9 Пояснювальної доповіді (яка є складовою Кодексу на-
лежної практики у виборчих справах) застава «підлягає відшкодуван-
ню тільки в тому разі, коли відповідний кандидат або партія наберуть 
більше певного відсотка голосів» і є більш ефективною процедурою, 
ніж збір підписів [95, с. 63]. 

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кан-
дидати у депутати, включені до виборчих списків партій, що отрима-
ли п’ять і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голо-
суванні у загальнодержавному окрузі. 

У Порівняльній доповіді про виборчі бар’єри та інші особливості 
виборчих систем (CDL-AD (2008) 037), які висувають перешкоди 
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партіям у доступі до парламенту [95, с.  222], ухваленій Радою з 
демократичних виборів 18 жовтня 2008 р. та Венеціанською Комісією 
12–13 грудня 2008 р. (на основі доповіді пана Клемена Якліча (член 
Комісії, Словенія) зазначено, що «для держав – членів Венеціанської 
Комісії цей діапазон становить від найнижчих 0,67 % (в Нідерландах) 
до найвищих 10 % (у Туреччині)» (абз. 3 п. 4). 

За словами самого експерта пана Клемена Якліча, його доповідь є 
«початковим кроком» на шляху до вироблення нормативної оцінки, 
а також можливих єдиних стандартів у цій галузі. Виходячи із зазна-
ченого, можна стверджувати, що досі будь-які європейські стандарти 
з цього питання відсутні, а визначення Робочою групою легального 
бар’єру в 5 % для проходження партій до українського парламенту 
відповідає міжнародним європейським середнім показникам, які за-
фіксовані у країнах, що є членами Венеціанської Комісії. 

Важливим положенням виборчої системи є вимога, згідно з якою 
всі партії, незалежно від часу реєстрації, можуть брати участь у ви-
борах. 

Згідно з п. 18 Висновку Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ 

ри народних депутатів України» «Вирішувати, чи можна сприймати 
нову партію серйозно та чи слід підтримувати її кандидатів, має бути 
справою виборців» [95, с. 382]. 

Заслуговує на увагу в контексті вдосконалення вітчизняного ви-
борчого процесу положення, згідно з яким у виборчих бюлетенях ска-
совується позиція «Не підтримую жодного кандидата». 

У п. 78 Висновку Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ № 
338/2005 (CDL-AD (2006)002-rev) щодо Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» рекомендовано вилучити з бюлетеня 
можливість голосувати проти всіх кандидатів. «Така можливість є 
незвичною для усталених демократій», оскільки «це може посили-
ти політичну апатію населення» та «створити у виборців ілюзію, що 

№ 338/2005 (CDL-AD (2006)002-rev) щодо  Закону України «Про вибо-
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їхнє голосування мало значення, тоді як їхній голос насправді не є 
таким» [95, с. 395]. 

Крім того, у виборця завжди є право і можливість утриматися від 
обрання того чи іншого кандидата або партії (просто не прийти на 
дільницю і не голосувати). Той же з виборців, хто прийшов на діль-
ницю, повинен реалізувати своє право на обрання і проголосувати за 
обрану ним кандидатуру (партію). 

Важливим для питання конституційно-правового регулювання 
виборчого процесу є визначення кількості виборчих бюлетенів, що 
додатково виготовляються для кожної виборчої дільниці. На остан-
ньому засіданні вищевказаної Робочої групи було повідомлено, що 
практика проведення виборів Президента України 2010 р. та виборів 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів 2010 р. засвідчила, що переви-
щення кількості виборчих бюлетенів обсягом 0,5 % є цілком достат-
ньою величиною для забезпечення можливості реалізації права на 
голосування усіх виборців на усіх виборчих дільницях. 

Зокрема, законодавцем передбачається можливість утворення в 
одному стаціонарному лікувальному закладі чи установі виконання 
покарань більш ніж однієї спеціальної виборчої дільниці. 

Зазначена концептуальна засада виникла з гуманних міркувань 
членів Робочої групи і пов’язана з необхідністю: 

1) недопущення переносу різних хвороб, зокрема інфекційних, від од-
них хворих до інших, які перебувають в різних відділеннях однієї лікарні; 

2) зменшення додаткових фізичних навантажень, пов’язаних з пе-
ресуванням до місця голосування, особам, яким згідно з медичними 
показаннями заборонені відповідні навантаження. 

Як відомо, Робочою групою прийнято рішення не передбачати у за-
конопроекті норму, за якою повноваження члена окружної, дільничної 
виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її 
утворила, у зв’язку з відкликанням суб’єктом подання його кандидатури. 
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Дану пропозицію вніс на другому засіданні Робочої групи Джона-
тан Стоунстріт – експерт з виборчих питань ОБСЄ/БДІПЛ. Крім того, 
у пункті 5 розділу XVI «Рекомендації» Остаточного звіту Місії ОБСЄ/
БДІПЛ зі спостереження за позачерговими виборами до Верховної 
Ради України 30 вересня 2007 р. було зазначено про необхідність за-
провадити обмеження щодо умов, за яких партії можуть змінювати 
членів дільничних виборчих комісій. 

І, нарешті, останнє: передбачити фінансування дострокових вибо-
рів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України, чим пропонува-
лося усунути прогалину в діючому законодавстві щодо джерела фі-
нансування дострокових виборів. 

Варто зазначити, що значна кількість напрацьованих Робочою 
групою концептуальних засад стали предметом особливої уваги по-
літичних партій і груп, експертного середовища під час обговорення 
відповідного законопроекту у стінах Верховної Ради України. Були 
вислухані додаткові аргументи на підтримку тих чи тих концепту-
альних положень або їх заперечення. Водночас доцільно наголосити, 
що коріння багатьох проблем виборчого законодавства – процесу 
проведення виборів, реалізації та захисту виборчих прав громадян 
тощо – знаходиться в площині «низької політичної та правової 
культури населення, його соціальної пасивності, відсутності, вреш-
ті-решт, дієвих контролюючих засобів із боку громадянського су-
спільства» [423, с.  144]. Адже не викликає сумніву, що «уміння їх 
(проблеми – Ю. М.) розв’язувати у межах конституції і законів – по-
казник правової культури учасників виборчого процесу, стану де-
мократії в країні, накопичених демократичних традицій вирішення 
проблем у режимі консенсусу» [378, с. 429]. 

Здійснення запропонованих змін до виборчої системи сприя-
тиме, як наголосив Президент України, «утвердженню представ-
ницьких органів влади в Україні як інститутів громадського пред-
ставництва, підвищенню рівня підзвітності та підконтрольності 
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влади, розвитку демократичної партійної системи, посиленню 
впливу громадян на процеси формування органів влади, практич-
ній реалізації конституційної норми про народ як єдине джерело 
влади» [256, с. 19]. 



4.3. Місце інституту державної служби в системі народовладдя

Актуальність проблематики державної служби як способу право-
вого забезпечення народовладдя обумовлюється, як уже наголошу-
валося, низкою обставин як об’єктивного, так і суб’єктивного пла-
ну. Зокрема, за умов, коли наша країна де-факто будує демократичне 
суспільство, процес становлення якого жваво обговорюється у нау-
ковому та політичному середовищі, цілком логічною є низка запи-
тань. Зокрема: чи сприяє науковий дискурс за цією проблематикою 
прискоренню демократичних перетворень? Наскільки ефективними 
є чинні механізми демократичної трансформації суспільства? Які 
політико-правові технології сприяють демократизації українського 
суспільства? Яке значення у цьому процесі має держава, яка роль у 
ньому відводиться громадянському суспільству? Як бачимо, кожне 
поставлене питання тягне за собою низку інших, які його доповню-
ють і конкретизують, що тільки ускладнює процес наукового пошуку, 
далеко не завжди наближаючи нас до чітких та однозначних відпові-
дей на них. Звісно, пошук відповіді на ці питання потребує аналізу 
дійсної суті феномену державної служби.

У цьому контексті доцільно вдатись до розгляду проблеми співвід-
ношення публічної влади і народовладдя, визначити роль публічної 
служби у системі народовладдя, як це пропонує, зокрема, О. Волох [50].

Дослідження проблематики державного управління, державної 
служби дозволяє констатувати, що науковців, у колі інтересів яких 
вона перебуває, набагато більше, ніж це дозволяють висвітлити мож-
ливості монографії. Останній факт не тільки засвідчує актуальність 
і своєчасність звернення до цієї проблематики, а й знімає з автора 
цієї наукової розвідки відповідальність за незгадування тих чи інших 
прізвищ дослідників сфери державного управління, державної служ-
би або феномену народовладдя. Наголосимо лише, що у рамках вище-
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зазначеної теми активно працюють такі дослідники, як О. Андрійко, 
Г. Атаманчук, О. Бандурка, Ю. Битяк, І. Голосніченко, В. Гончаренко, 
В.  Горбатенко, Є.  Додін, Н.  Карданська, О.  Крупчан, В.  Медведчук, 
Н.  Мироненко, Н.  Нижник, Ю.  Оборотов, О.  Петришин, В.  Рижих, 
В. Селіванов, В. Сіренко, О. Скакун, В. Тацій, М. Тищенко, Г. Щокін, 
О. Ярмиш та ін.

Як відомо, поняття «народовладдя» може бути інтерпретова-
не по-різному, тому багато наших науковців вважає за свій прямий 
обов’язок дати визначення сутності зазначеного терміна. Відтак має-
мо семантичну переобтяженість наукового пошуку щодо аналізу за-
значеної проблематики без чітко визначених критеріїв ефективності 
демократичного процесу, без обґрунтування механізмів реалізації де-
мократичних перетворень, без логічно вибудуваної інструментальної 
бази процесу демократичних змін. І це, як нам здається, далеко не всі 
складові зазначеного феномену, що потребують своєї розробки і де-
талізації.

Саме одним із таких проблемних аспектів аналізу феномену де-
мократії є державне управління, яке, за визначенням, знаходить своє 
вираження у формі професійної діяльності осіб, які займають посади 
в державних органах та їх апараті в частині практичного виконання 
завдань і функцій держави, а також одержують заробітну плату за ра-
хунок державних коштів. Ці особи, як відомо, є державними служ-
бовцями і мають відповідні службові повноваження [104].

При дослідженні різних аспектів реалізації народовладдя в Укра-
їні нами було поставлене і залишилось відкритим таке питання: чи є 
державна служба одним з видів безпосередньої участі громадянина в 
управлінні державними справами і, відповідно, проявом безпосеред-
нього народовладдя? Чи, все ж таки, кожен державний службовець 
є представником Українського народу або держави і тим самим ре-
алізує представницьку (опосередковану) форму народовладдя? Від-
повідно – чи може бути державна служба віднесена до «інших форм 
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безпосередньої демократії», крім виборів і референдумів (стаття  69 
Конституції)?

Для того, щоб розібратися із суттю державної служби в контек-
сті її віднесення до безпосередньої чи опосередкованої форми наро-
довладдя, варто звернути увагу на наступне. Ще у розділі І «Засади 
конституційного ладу» Концепції нової Конституції України, яка 
була схвалена постановою Верховної Ради Української РСР № 1213-
ХІІ від 19 червня 1991 р. [170], було зазначено, що «повновладдя на-
роду здійснюється на основі Конституції Республіки як безпосеред-
ньо, так і через депутатів, обраних до Верховної Ради Української 
РСР і місцевих Рад народних депутатів. Від імені всього народу 
України може виступати виключно Верховна Рада України». Таким 
чином, суб’єктний склад представницької форми народовладдя об-
межувався виключно вільно обраними представниками. Така кон-
цептуальна позиція повністю відповідала міжнародному розумінню 
форм участі громадян в управлінні державними справами. Зокрема, 
відповідно до статті 21 Загальної декларації прав людини «Кожна 
людина має право приймати участь в управлінні своєю країною 
безпосередньо або через посередництво вільно обраних представ-
ників»; крім того, «Кожна людина має право рівного доступу до дер-
жавної служби в своїй країні» [98].

Відповідно до статті 25 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права кожний громадянин повинен мати без будь-якої дис-
кримінації і без необґрунтованих обмежень право і можливість «бра-
ти участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і через 
вільно обраних представників»; а також «допускатися в своїй країні 
на загальних умовах рівності до державної служби» [225].

Як бачимо, в обох міжнародних документах зазначається, що кож-
на людина (громадянин) має право брати участь в управлінні держав-
ними справами (своєю країною) як безпосередньо, так і через вільно 
обраних представників, і водночас ця ж сама людина (громадянин)
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має право доступу до державної служби. В даному контексті ми виді-
лили два моменти:

1) в зазначених документах йдеться лише про вільно обраних пред-
ставників і цим вичерпується вся форма «представництва»;

2)  складається враження однозначного розуміння міжнародним 
науковим співтовариством (яке розробляло свого часу проекти цих 
документів) державної служби як форми саме безпосередньої участі 
громадян у «веденні державних справ» чи «управлінні своєю країною».

Разом з тим В. М. Шаповал, який присвятив у своїй монографії до-
сить багато уваги питанням безпосередньої та опосередкованої форм 
народовладдя (розділи VIII і IX), зазначає: «Політичне представництво 
народу в теорії конституційного права не завжди ототожнюється ви-
нятково із сучасним виборним представництвом, котре за визначен-
ням є народним представництвом. Існує також підхід, за яким пред-
ставництво народу здійснюють усі державні органи й посадові особи, 
незалежно від способів формування і заміщення» [414, с.  304]. Далі 
автор, згадуючи частину 2 статті 5 Конституції України, відзначає, що 
«цим приписом, по-перше, розмежовано безпосередню демократію і 
представницьку демократію і, по-друге, по суті, визнано, що усі (а не 
тільки виборні) органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування віднесені до “інструментів” народовладдя» [414, с. 305]. Таким 
чином, В. М. Шаповал через формулювання «усі (а не тільки виборні)»
фактично засвідчує свою позицію щодо віднесення усіх органів дер-
жавної влади до суб’єктів саме опосередкованого народовладдя.

І тут варто звернути увагу на три істотних моменти:
по-перше, в контексті наведеної вище цитати з В. М. Шаповала 

слова «не завжди ототожнюється» фактично означають, що майже 
в усіх випадках представницька форма ототожнюється саме з вибор-
ним представництвом;

по-друге, слова «існує також підхід» фактично засвідчують винят-
ковість такого підходу;
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по-третє, на думку цього ж науковця, висловлену далі в тексті мо-
нографії, «головними ознаками будь-якого представницького орга-
ну влади є саме колегіальність, а також виборність, що означає його 
формування шляхом загальних і звичайно прямих виборів» (виділе-
но нами. – Ю. М.) [414, с. 360].

Таким чином, постає наступне логічне запитання – наскільки ко-
ректним, правильним і відповідним юридичній природі представ-
ницького народовладдя було включення до змісту частини 2 статті 5 
Конституції положення про те, що народ здійснює владу саме через 
всі органи державної влади та ще й органи місцевого самоврядуван-
ня, а не через «вільно обраних представників»? Чому вся державна 
служба повинна належати до представницької форми народовладдя? 
Невже Український народ обирає якихось інших представників, крім 
народних депутатів України? Невже територіальна громада обирає 
якихось інших представників, крім депутатів і голови місцевої ради?

Можна, звичайно, згадати, що у науковій літературі фігурують 
поняття первинного представництва і вторинного представництва 
(фактично – передоручення). Навіть, якщо і так (хоча теж не все так 
однозначно). Давайте віднесемо до «вторинного» представництва тих 
осіб, яких призначає (обирає) на відповідні посади Верховна Рада 
України і Президент України. Але ж цими особами не вичерпується 
весь апарат державних службовців. А говорити про «третинне» пред-
ставництво, на нашу думку, якось некоректно стосовно первинного 
суб’єкта, носія і джерела всієї влади – Українського народу.

Варто також звернути увагу ще на один факт: ні у розділі VIII, що 
присвячений безпосередній демократії, ні у розділі IX, що присвячений 
представницькій демократії, В. М. Шаповал не говорить про «держав-
ну службу» як вид тієї чи іншої форми демократії, у зв’язку з чим цей 
прояв народовладдя в його монографії взагалі залишився поза увагою.

Проте було б некоректним, якби ми не зазначили, що це не по-
одинокий випадок, коли державна служба залишається в науковому 
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вакуумі і в стані концептуальної правової невизначеності. Напри-
клад, О. Ю. Тодика, ґрунтовно досліджуючи у своїй монографії [378] 
різні аспекти реалізації народовладдя на трансформаційному етапі 
розвитку держави і суспільства, також не висловлює своєї наукової 
позиції щодо віднесення державної служби до тієї чи іншої форми 
народовладдя. В той же час Л. М. Шипілов, розглядаючи народовлад-
дя як основу демократичної держави, якраз і обґрунтовує наявність 
первинного і вторинного представництва. Зокрема, вторинне пред-
ставництво, на його думку, уособлюється в таких собі «квазіпред-
ставницьких органах», «тобто тут наявне представництво, опосеред-
коване попереднім представництвом» [423, с. 142]. Але, на нашу дум-
ку, така концепція не має нічого спільного з принципами народного 
суверенітету і народовладдя.

А в чому взагалі сенс постановки такого питання і яка користь для 
науки конституційного права і практики державного будівництва од 
віднесення державної служби до тієї чи іншої форми народовладдя? 
На нашу думку, концептуальне вирішення цього питання має істотний 
вплив на законодавче регулювання всієї державної служби, її зв’язку 
з пересічними громадянами та сприйняття й розуміння самими дер-
жавними службовцями свого місця і значення в системі управління 
державними справами. Адже до кого ближче знаходяться громадяни 
і на кого швидше вони можуть вплинути при вирішенні свого особи-
стого (чи суспільного) питання: на народного депутата України чи на 
державного службовця місцевого державного органу? Ми ж, постій-
но наголошуючи на «відірваності влади від народу», водночас кон-
цептуально закладаємо формулу «представництва, опосередкованого 
попереднім представництвом» – і тим самим ще більше віддаляємо 
пересічного громадянина від держави в особі конкретних державних 
службовців. Останні ж, навпаки, повинні бути «рецепторами» дер-
жави серед суспільства і, постійно спілкуючись безпосередньо з гро-
мадянами, передавати систематизовану інформацію щодо наявних у 
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суспільстві проблем (бажано разом з пропозиціями їх розв’язання) 
для оперативного реагування та прийняття відповідних владних рі-
шень вищими державними органами, до компетенції яких належить 
вирішення того чи того питання.

Крім того, не варто забувати, що багато громадян України є не 
лише носіями і джерелом «влади», а й носіями та джерелом цінного 
життєвого досвіду і цінної інформації, яка може бути оформлена у 
вигляді конкретних науково зважених і обґрунтованих пропозицій 
(проектів) щодо прийняття стратегічно важливих державних рішень 
і розв’язання проблем розвитку суспільства та держави. І тут одним 
з яскравих прикладів таких громадян є вчені різного рівня й різних 
галузей науки, потенціал яких на сьогоднішній день практично не 
розкритий. Тож було б доцільним запровадити дієву систему пере-
дачі всіх практичних результатів наукових досліджень до центрів їх 
максимально ефективного використання у практиці державного бу-
дівництва.

Як зазначають І. Опришко та О. Коваленко, «конче необхідно ви-
ховувати у громадян правову та політичну свідомість, відповідаль-
ність за політичні процеси, що відбуваються в державі, а також змі-
нити їхнє скептичне ставлення до будь-якої форми народовладдя як 
такого, що є, мовляв, формальним і реально нездатне вплинути на ви-
рішення питань державного розвитку» [290, с. 55]. Ця фраза, на нашу 
думку, означає не те, що громадяни повинні нести відповідальність за 
всі рішення, що приймаються їх представниками – депутатами. Але 
йдеться про те, що абсолютно кожен громадянин, живучи в суспіль-
стві, не може не впливати на суспільство своїми діями (висловлюван-
нями) чи бездіяльністю. Таким чином, так чи інакше, кожен громадя-
нин як при виконанні його трудової функції, так і в інших формах є 
членом соціуму і впливає на його розвиток або ж сприяє деградації 
(своєю пасивністю, байдужістю, бездіяльністю тощо). А найбільше 
серед усіх громадян на процеси розвитку суспільства впливають саме 
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державні службовці, які на професійній і постійній основі займають 
посади в державних органах та їх апараті з метою практичного ви-
конання завдань і функцій держави в межах наданих їм службових 
повноважень.

І в цьому аспекті хочеться поставити такі риторичні питання:
1) А хто ще «безпосередніше» може брати участь в управлінні дер-

жавними справами, як не державні службовці, адже навіть діяльність 
вільно обраних представників так чи інакше спирається на держав-
них службовців?

2) У кого більший коефіцієнт ефективності (продуктивності та ре-
зультативності) у сфері управління публічними справами – у грома-
дянина України, який є державним службовцем і щоденно приймає 
владні рішення або готує відповідні матеріли для прийняття вищим 
керівництвом науково зважених і обґрунтованих владних рішень, чи 
у громадянина України, який один раз на 5 років може прийти на ви-
бори і проголосувати «за» чи «проти» обрання того чи іншого пред-
ставника (або, в кращому випадку, паралельно з основною роботою 
займатися ще й політичною діяльністю)?

Виходячи з цього, можна поставити ще одне питання: то розвиток 
якого виду «прямого народовладдя» потрібен Україні в першу чергу 
для максимально швидкого і правильного прийняття владних 
управлінських рішень з метою розв’язання всіх наболілих проблем 
– вдосконалення системи відбору і формування «дисциплінованого 
та мобільного державного менеджменту» [256, с.  8], в тому числі 
«наповнення структур влади чесними, некорумпованими управлінцями, 
відповідальними за свою діяльність» [256, с.  20], чи «розширення 
можливостей» та «удосконалення механізмів участі громадськості 
в розробленні, ухваленні та реалізації управлінських рішень, 
механізмів громадського контролю» [256, с. 12]? Важливим, звичайно, 
є і те, й інше, але в умовах постійної обмеженості ресурсів (часових, 
фінансових, інтелектуальних, кадрових тощо) саме підвищена увага 
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держави до формування дисциплінованого та мобільного державного 
менеджменту видається найкоротшим шляхом до зайняття Україною 
гідного місця серед розвинених країн світу.

У цьому контексті не можна залишити без уваги новоприйнятий За-
кон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050-
VI [104] (що набирає чинності з 1 січня 2013 р.), в якому законодавець 
сформував якісно нові принципи державної служби. Так, згідно з 
частиною 1 статті 3 цього Закону принципами державної служби є:

1) верховенство права;
2) патріотизм та служіння Українському народу;
3) законність;
4) рівний доступ до державної служби;
5) професіоналізм;
6) доброчесність;
7) політична неупередженість;
8) прозорість діяльності;
9) персональна відповідальність державного службовця.
А який сенс тоді у розвитку «демократії участі», залученні мак-

симальної кількості громадян до управління публічними справа-
ми, розвитку різних проявів (видів) такої участі тощо? Зокрема, 
аналізуючи різні форми демократії, демократичний процес у ціло-
му, відомий український політолог Ф.  М.  Рудич звертає увагу на 
те, що останнім часом істотного поширення набула теорія демо-
кратії участі, яка «обґрунтовує необхідність участі широких верств 
населення не тільки у виборі своїх представників, у прийнятті рі-
шень на референдумах, а й безпосередньо в політичному процесі 
– підготовці, ухваленні та здійсненні рішень, а також у контролі за 
їх реалізацією» [343, с. 143]. На нашу думку, сенс такої концепції 
полягає в тому, щоб не просто наблизити пересічних громадян до 
управління публічними справами, а створити систему, за якої ко-
жен громадянин:
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а) може бути вислуханим і почутим (це потрібно не стільки для 
користі самих пересічних громадян, скільки для державних службов-
ців, які повинні зрозуміти проблему кожного і, приймаючи відповід-
не владне рішення, розв’язати її на користь і з урахуванням інтересів 
усього суспільства);

б)  може здійснити (у разі бажання) контроль за діяльністю ос-
новних суб’єктів управління – вільно обраних представників і дер-
жавних службовців;

в) може проявити й зарекомендувати себе на різних рівнях управ-
ління публічними (державними, місцевими чи професійними) спра-
вами як потенційний кваліфікований державний службовець і потра-
пити в кадровий резерв вищих органів управління державою.

Отже, на нашу думку, залучення громадян до участі в управлінні 
загальносуспільними справами має бути спрямоване не стільки на те, 
щоб приймати державновладні управлінські рішення замість вільно 
обраних представників і спеціально сформованих державних органів, 
а, в першу чергу, на підготовку громадян до реального відповідально-
го управління, прийняття управлінських рішень і, відповідно, «фор-
мування кадрового резерву» із цих громадян з метою створення того 
«дисциплінованого і мобільного державного менеджменту», про який 
зазначено в Посланні Президента України до Верховної Ради [256].

Таким чином, на нашу думку, всі державні службовці як громадяни 
України реалізують своє право на безпосередню участь в управлінні 
державними справами і, відповідно, є суб’єктами безпосереднього 
народовладдя. Лише «вільно обрані представники» – народні депу-
тати України, Президент України, голови та депутати місцевих рад – 
виконують конституційно визначену функцію «представництва».

Крім того, варто також звернути увагу на деякі концептуальні 
проблеми, що пов’язані з досліджуваною нами тематикою:

1.  Найбільша концептуальна проблема в тому, що українське 
суспільство (народ) і Українська держава (в особі всіх громадян, які 
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працюють на державній службі) досі (мабуть, як «спадок» радянської 
системи управління) досліджуються та сприймаються як постійні 
антагоністи (і це в умовах переходу до демократичної держави). Тобто 
держава продовжує «боротися» з власним суспільством і, навпаки, 
суспільство бореться з власним творінням – державою. В той же час таке 
розуміння і подання інформації видається некоректним і нелогічним, 
оскільки дозволяє розуміти «владу» (в уособленні конкретних посадових 
осіб) як щось «одірване» від народу. А при концепції «представництва, 
опосередкованого попереднім представництвом» так само себе 
розуміють і чиновники, що сприяє усуненню більшості громадян 
від реалізації свого права брати участь в управлінні державними 
справами. Водночас передові держави і суспільства разом працюють 
над вирішенням суспільних справ і разом протистоять негативним 
тенденціям глобалізації та небажаним впливам інших держав та 
транснаціональних корпорацій.

2. На продовження вищезазначеного можна звернути увагу на те, 
що досить часто у науковій літературі зустрічається (в різних варі-
аціях) теза про те, що у демократичній державі (при народовладді) 
керуючий і керований (владний і підвладний) суб’єкти ніби збігають-
ся. Однак, попри те, що ці суб’єкти «ніби збігаються», відчуття якоїсь 
алогічності (штучності) у такому підході все ж таки залишається. І 
ось чому. У щорічному Посланні Президента України до Верховної 
Ради України наголошено також на тому, що «слід відмовитися від 
уявлення про громадянина як об’єкт управління і виконавчу владу як 
суб’єкт управління. Лише у такий спосіб можна закласти підвалини 
нових відносин між громадянином і державною владою» [256, с. 20]. 
Отже, на сьогодні ми констатуємо факт реальних в країні відносин, в 
яких один громадянин України, який перебуває на державній служ-
бі і присягався «служити народові України» (з тексту присяги дер-
жавного службовця (ст. 17 Закону України «Про державну службу») 
[104]), відчуває себе, проте, керуючим (владним) суб’єктом стосовно 
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звичайного пересічного громадянина України, який, власне, і є пер-
винною одиницею Українського народу, носія і джерела всієї, в тому 
числі верховної, влади в державі. Таким чином, Україна відмовилася 
(принаймні, де-юре) від механізму управління суспільством у вигляді 
тоталітарної держави і разом з тим ще не змогла створити новий ді-
євий механізм управління суспільними справами у вигляді демокра-
тичної держави, яка спирається на дієве громадянське суспільство. І 
тут відповідальність за такий стан справ лежить, без перебільшення, 
на всьому українському суспільстві, оскільки «народ, реалізуючи не-
від’ємне право на власну державу, є її творцем та несе відповідаль-
ність за розбудову і розвиток держави» [9, с. 640]. 

3. До політичної пасивності більшості громадян України при-
зводить також хибна, на нашу думку, теза про те, що політика – це 
справа виключно політиків, до яких відносять Президента України, 
народних депутатів України і перших осіб виконавчої гілки влади 
(Прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів та міністрів). Всі інші «дер-
жавні службовці» нібито не є особами, що займаються «політикою», а 
є «технічними» виконавцями прийнятих «політиками» рішень. Сама 
політика сприймається як діяльність, пов’язана з виробленням полі-
тичних рішень і стратегією розвитку тієї чи іншої сфери діяльності 
держави. Проте нагадаємо, що термін «політика» походить від грець-
кого πολιτική і буквально перекладається як «державні і суспільні 
справи». Таким чином, усі громадяни України, які так чи інакше бе-
руть участь в управлінні державними та місцевими справами (а най-
більше – державні службовці), займаються політикою. Отже, сьогодні 
є нагальна потреба змінити ставлення всіх громадян до політики як 
суспільно корисної праці в інтересах всього суспільства, відповідної 
територіальної громади чи спільної професійної діяльності.

4. Варто наголосити, що через органи держави реалізується не якась 
окрема (стороння) влада, а влада Українського народу – громадян 
України всіх національностей. Саме громадяни України, які займають 
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усі державні посади – від найвищої до найнижчої, – повинні найбільше 
опікуватись інтересами суспільства і держави. «Бо якщо українці про-
ти України, то хто ж інший захищатиме її інтереси?» – саме таке рито-
ричне питання ставить головний редактор громадсько-політичного і 
теоретичного журналу «Віче» Світлана Писаренко [299, с. 1].

Державна служба є одним з видів безпосереднього народовладдя, 
оскільки передбачає безпосередню участь громадянина в управлін-
ні державними справами та можливість безпосереднього прийняття 
громадянами владних управлінських рішень (звичайно, в межах при-
йнятих представниками всього Українського народу від його імені 
законів. Але дуже часто ці «межі» настільки широкі, що дозволяють 
саме державним службовцям приймати кардинально протилежні від 
народного волевиявлення рішення). Тому від безпосереднього воле-
виявлення кожного державного службовця дуже часто залежить «рух 
вперед» чи, навпаки, зупинка у розвитку і «деградація» суспільства.

З метою організації системи ефективного управління публічними 
(державними, місцевими та професійними) справами основну ува-
гу сьогодні має бути приділено саме таким видам безпосереднього 
народовладдя, як державна служба, муніципальна служба, робота у 
виконавчих структурах професійних (експертних) самоврядних ор-
ганізацій тощо.

Сила влади народу проявляється не лише в процесі виборів чи 
референдумів. Адже народ (конкретні громадяни України) може 
вплинути на думку державних службовців, експертів, фахівців тощо, 
які безпосередньо опрацьовують усі матеріали з того чи іншого по-
ставленого керівництвом держави завдання та готують на розгляд 
керівництву свої пропозиції. Професійні організації та різні фахівці 
можуть запропонувати зміни до проектів різних державних програм 
і рішень, виставлених на всенародне громадське обговорення. На-
справді, форм безпосередньої участі громадян в управлінні власною 
країною (державними, місцевими та професійними справами) – без-
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ліч. Варто тільки кожному громадянину подолати в собі «комплекс 
радянської пасивності» (принаймні, це стосується старших, але й дос-
відченіших поколінь) та всім громадянам об’єднатися навколо кон-
цепції «країна як спільна справа» [256, с. 13].

Держава і суспільство повинні все зробити для того, щоб кожний 
громадянин, виконуючи доручену йому на безпосередньому робочо-
му місці справу (особливо на державній службі), розумів свою при-
четність до процесу управління власною країною (загальносуспіль-
ними справами) і намагався усіма своїми діями (справами) «борони-
ти суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни та 
добробут Українського народу» (частина 2 статті 79, частина 4 статті 
104 Конституції України), адже це – не лише обов’язок народних де-
путатів та Президента України, а й «справа всього Українського наро-
ду» (частина 1 статті 17 Основного Закону).



4.4. Теоретичні аспекти концепції консенсусної демократії 
як новітньої тенденції розвитку народовладдя

Останніми роками науковці, політики і юристи, які досліджують 
проблеми народовладдя, все частіше вживають такі терміни, як «кон-
солідована демократія», «консолідація демократії», «консенсусна де-
мократія» тощо. Збільшується також кількість пересічних громадян, 
які починають розуміти, що Україна як нова демократична держава не 
може функціонувати і стабільно розвиватися без вироблення єдино-
го вектора (напрямку) розвитку, без постійного пошуку та досягнен-
ня компромісів як між громадянами усіх регіонів, національностей, 
етнічних і релігійних груп, так і між основними політичними силами 
у представницьких органах влади. Все це вже сьогодні змушує політи-
ків робити взаємні поступки і досягати спільного прийняття консен-
сусних рішень з багатьох питань подальшого суспільного розвитку, 
а науковців – до творчого пошуку нових механізмів (форм, методів, 
способів і засобів) досягнення компромісів і вироблення правових 
підстав (формування правових умов) для прийняття відповідних кон-
сенсусних рішень. Адже цілком зрозуміло, що «демократія більшості» 
може стабільно функціонувати у тих державах, де досягнуто певно-
го консенсусу щодо питань стратегії розвитку суспільства і власної 
країни (цілей, вектора, напрямку тощо) і на порядку денному стоять 
питання обрання адекватних методів, способів і засобів розв’язан-
ня як поточних, так і стратегічних (уже сформульованих) завдань. У 
тих же країнах, де ще формуються відповідні стратегічні орієнтири 
розвитку суспільства і держави, очевидно, що їх визначення і норма-
тивне (можливо, й конституційне) закріплення мало б вирішуватися 
лише на засадах консенсусного прийняття відповідних рішень. Весь 
Український народ (кожен із громадян, включаючи «вільно обраних 
представників»), повинен чітко розуміти та усвідомлювати основні 
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умови його незалежного і водночас гідного життя в глобалізованому 
конкурентному світі, а також бачити стратегічні завдання, цілі та на-
прямок свого розвитку, які повинні бути визначені, чітко сформульо-
вані та офіційно затверджені усіма політичними силами. У той же час 
політична сила, яка отримала більшу підтримку на виборах (владна 
більшість), повинна (за допомогою конструктивної критики меншо-
сті та відповідного постійного діалогу) вирішувати всі нагальні пи-
тання для усунення перешкод на шляху до досягнення затверджених 
цілей. Адже «успішність процесів формування політичної, загально-
громадянської нації, що передбачає винайдення суспільного компро-
місу стосовно норм і суспільних цінностей, легітимності влади, зале-
жить від паралельних процесів демократизації держави, формування 
консолідованої демократії» [256, с. 36]. Зазначені фактичні обставини 
актуалізують наукові дослідження усіх питань становлення в Україні 
консенсусної (консолідованої) демократії, в тому числі її конститу-
ційно-правового та законодавчого забезпечення. У зв’язку із зазначе-
ним варто розглянути теоретичні засади та передумови становлення 
в Україні консенсусної демократії.

Концепція консенсусної демократії як новітньої моделі управлін-
ня суспільними справами розробляється фахівцями багатьох держав 
світу з метою подолання однієї з найслабших сторін сучасної демо-
кратії – принципу більшості. Згідно з цією концепцією головним є 
досягнення консенсусу, згоди усіх зацікавлених сторін, а поточна ро-
бота колегіального органу будується на принципах паритетності. Як 
же розуміються складові цієї концепції українською, зокрема, юри-
дичною наукою?

Так, зокрема, в українській юридичній енциклопедії термін «кон-
сенсус», який походить від латинського слова «consensus» і перекла-
дається як «згода, єдність, одностайність», розглядається у двох зна-
ченнях. У першому значенні «консенсус» тлумачиться як «взаємна 
згода, єдність, спільність позицій, що формуються та утверджуються 
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у суспільстві й державі, де різні суспільні групи з притаманними їм 
відмінностями у поглядах, нерідко протилежними інтересами, зу-
мовленими соціальними, політичними, національними, релігійними 
та іншими особливостями, погоджуються і об’єднуються навколо 
спільних для суспільства, держави проблем їхнього співіснування, 
спільної життєдіяльності й приходять до узгодженого та прийнятно-
го для всіх груп рішення (конституція, закони) – наприклад, з питань 
конституційного ладу країни, її державного устрою та територіальної 
організації, діяльності політичних партій, форм власності тощо» [431, 
т. 3, с. 267].

У другому значенні під терміном «консенсус» розуміється «прин-
цип, метод, процедура одностайного прийняття колективних рішень 
на основі подолання розбіжностей у результаті виявлення і визнання 
спільних інтересів та досягнення згоди щодо них. Консенсус ґрунту-
ється на врахуванні думок кожної із сторін, визначенні в їхніх пози-
ціях того спільного, що об’єднує сторони. Результатом є вироблення 
загальноприйнятного рішення, яке коли й не підтримується всіма без-
застережно, то й ніким не може бути відкинуте. Прийняття рішення 
консенсусом потребує тривалої, ретельної, копіткої роботи, особливо 
стосовно з’ясування, вивчення і погодження позицій сторін. Принцип 
консенсусу передбачає згоду сторін з усіх істотних позицій, одностайне 
прийняття рішень усіма учасниками наради, конференції тощо.

Консенсус є одним з основних методів прийняття рішення або 
тексту договору на міжнародних конференціях, нарадах та в міжна-
родних організаціях на основі спільної згоди їх учасників. При цьо-
му формальне голосування не проводиться, коли формально проти 
такого рішення чи договору не виступає жоден з учасників форуму. 
Метод консенсусу застосовується також як засіб забезпечення єдно-
сті позицій держав до проведення голосування з питань, що ними 
обговорюються. Голосування у цьому випадку відкладається на час 
процесу узгодження їхніх позицій.
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Принцип консенсусу відіграє велику роль у досягненні важливих 
домовленостей між державами. Він забезпечує можливість пошуку 
найбільш прийнятного рішення для всіх держав, що беруть участь 
у переговорах. Консенсус засвідчує досягнення загальної згоди, 
узгодженого рішення там, де інтереси держав зберігаються, не зачі-
паючи при цьому питань, щодо яких існують розбіжності. Консенсус 
вважається найконструктивнішим засобом досягнення згоди у склад-
них питаннях міжнародного життя. Він передбачає прийняття всіма 
державами такого рішення, яке ґрунтується на добровільних компро-
місах, повазі до суверенітету кожної з них, рівності та взаємному ви-
знанні інтересів сторін, виключенні диктату, тиску з будь-якого боку 
чи прийняття рішення механічною більшістю голосів.

Метод консенсусу визнано і прийнято в ряді органів ООН. Він за-
стосовується у роботі міжнародних конференцій, що проводяться в 
рамках ООН… Метод консенсусу застосовується багатьма міжнарод-
ними організаціями» [431, т. 3, с. 267].

Ми свідомо подали досить велику цитату із зазначеної юридичної 
енциклопедії, вважаючи, що закріплені у цьому визначенні харак-
теристики дуже влучно розкривають не лише термін «консенсус», а 
й можуть бути взяті за основу для подальших наукових досліджень 
щодо конституційно-правового забезпечення становлення в Україні 
консенсусної демократії та подальшого створення (вдосконалення) 
юридичних механізмів гарантування її реалізації.

Не менш важливим, на нашу думку, принципом (методом, спосо-
бом) прийняття управлінських рішень є «компроміс», який дуже ча-
сто трактується як синонім категорії «консенсус» або ж вважається 
передумовою прийняття консенсусних рішень. Сам термін «компро-
міс» (або «компроміс політичний») перекладається з латинської як 
«угода, договір» і тлумачиться як «угода між представниками різних 
інтересів на основі взаємних поступок. Співробітництво, політичний 
союз між різнорідними суспільними силами можливий лише у формі 
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компромісу. Одна з головних вимог політичного компромісу – забез-
печення неможливості ухилитися від його умов і право на критику 
таких відхилень без наміру дискредитувати партнера по компромісу. 
Це означає, що в основі компромісу повинні лежати певні принципи 
або конкретно окреслені умови поведінки, без чого вимога дотриман-
ня компромісних угод практично неможлива.

Умовами поступок як основи компромісу є: визнання факту, що 
в аргументах і позиції протилежної сторони мають місце слушність, 
раціональні моменти, більше того, непоступливість і відмова від спів-
робітництва призведуть до ще більших втрат. Найдієвішою формою 
подолання розбіжностей у процесі досягнення компромісу є диску-
сія, відкритий обмін думками. Компроміс, що має своїм наслідком 
втрату впливу однієї із сторін або розглядається певною стороною як 
слабкість партнера, а тому вимагає нових поступок, неприпустимий. 
Здатність до виважених і необхідних компромісів – передумова соці-
ального і політичного прогресу, а засоби досягнення і форми реаліза-
ції компромісу становлять головний критерій політичної культури. 
Причиною розриву компромісних угод, як правило, є відмова однієї 
із сторін від власних принципів або компрометація партнера. Необ-
хідність компромісу обумовлена складністю суспільно-політичних 
процесів. Компроміс – дієвий засіб поступового отримання бажа-
ного, якщо відразу досягти його немає змоги. Критеріями політич-
ної ефективності компромісу є збереження на тому ж або на вищому 
рівні здатності до політичної діяльності, отримання завдяки компро-
місу нових просторів і можливостей для політичних дій, розширен-
ня умов ефективної політичної діяльності, припинення виснажливої 
боротьби зі своїми опонентами і можливість зосередити політичний 
потенціал на вирішенні фундаментальних питань. До останніх, зо-
крема, належать питання державно-правового будівництва. Харак-
терним прикладом політично-правового консенсусу стало прийняття 
Конституції України 1996 року. Політичний консенсус є засадничим 
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фактором у діяльності ВР України, забезпечення взаємодії усіх гілок 
державної влади, нормотворчої роботи тощо» [431, Т. 3, с. 196].

Таким чином, у юридичній енциклопедії як приклад і консенсус, і ком-
проміс наводиться Конституція – Основний Закон держави. Такої ж дум-
ки дотримуються і європейські експерти з питань демократії. Так, зокрема, 
Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) 
в одному зі своїх висновків зазначила, що «будь-яка конституція є політич-
ним документом і буде завжди результатом політичного компромісу» [317, 
с. 44]. В іншому висновку щодо Конституції України Венеціанська Комісія, 
звернувши увагу на те, що «кілька положень Конституції залишаються не-
задовільними з правової точки зору», визнала про те, що «наявні невідпо-
відності мають політичні причини і можуть бути пояснені тим фактом, що 
для прийняття Конституції необхідно було досягти політичного компро-
місу» [317, с. 56]. У ще одному висновку щодо процедури внесення змін 
до Конституції України Венціанська Комісія підкреслила, що такі «зміни 
повинні, як правило, ґрунтуватися на широкому консенсусі між політич-
ними силами та в рамках громадянського суспільства» [317, с. 87].

Отже, як конституція сама собою є реальним прикладом консен-
сусного рішення в суспільстві, так і робота щодо підготовки проекту 
Основного Закону держави має будуватися на відповідній компро-
місній і консенсусній основі. Саме у зв’язку з цим у щорічному По-
сланні Президента України до Верховної Ради України «Модернізація 
України – наш стратегічний вибір» наголошено на тому, що «робота 
Конституційної Асамблеї будуватиметься на принципах конструк-
тивного діалогу, свободи дебатів і компромісного ухвалення рішень. 
Конституційна Асамблея має бути відкритою та відповідальною пе-
ред громадянами України» [256, с. 17].

Тобто приходимо до висновку, що досягнення компромісів є умо-
вою прийняття консенсусного рішення.

Але чи є ознакою консенсусної демократії лише прийняття усіх 
політичних рішень в державі шляхом досягнення максимально 
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можливого консенсусу? На нашу думку, не менш важливою озна-
кою існування в країні консенсусної демократії є реальне намагання 
кожної політичної сторони виконати взяті на себе зобов’язання.

Очевидно, будь-які форми «погодження», «узгодження» проектів 
політичних рішень також можуть вважатися елементами механізму 
консенсусної демократії.

Цікаву позицію висловлює суддя Конституційного Суду України 
В. М. Кампо у своїй Окремій думці до Рішення Конституційного Суду 
України від 16 квітня 2008 р. № 6-рп/2008 (справа про прийняття Кон-
ституції та законів України на референдумі): «Конституційний Суд 
України повинен формувати свої правові позиції виходячи з методо-
логії досягнення суспільного консенсусу, в основі якого – ідея народ-
ного суверенітету. Це означає, що саме народ є інструментом суспіль-
ного консенсусу, який полягає у досягненні громадянської злагоди 
з найважливіших питань суспільно-політичного і правового життя. 
Народ є арбітром у конфліктах між органами державної влади, які 
виступають інструментами політичних інтересів та досягнення полі-
тичних компромісів. Тому неприпустимим є обмеження права народу 
забезпечувати суспільний консенсус у процесі прийняття нової ре-
дакції Конституції України та надання переваги у цьому процесі іні-
ціативам органів державної влади, які, в кращому випадку, можуть 
досягти політичного компромісу».

В контексті зазначеної позиції варто було б зупинити нашу увагу 
на такому питанні: у якої з двох форм здійснення народом належної 
йому влади (безпосередньої чи представницької) більше можливо-
стей та умов для досягнення суспільного консенсусу? Відповідь на 
це питання може бути визначальною для подальших досліджень ме-
ханізмів реалізації консенсусної демократії.

Отже, чи можливим є досягнення компромісів і прийняття консен-
сусних рішень під час здійснення народовладдя у безпосередній фор-
мі, зокрема на всеукраїнському чи місцевому референдумі? На нашу 
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думку, відповідь є однозначною – «ні», оскільки громадяни не мають 
можливості безпосереднього спілкування (за участі всіх громадян) з 
метою узгодження позицій, знаходження компромісів і формування 
«на ходу» нових акцентів у винесеному для голосування проекті від-
повідного владного рішення. Чи можливий консенсус на рівні різних 
форм самоорганізації населення? На рівні кварталу – можливо, на 
рівні вулиці – мабуть, що «так», на рівні будинку – «звичайно». Тобто 
ми приходимо до висновку, що під час реалізації громадянами належ-
ної їм влади у безпосередній формі вірогідність прийняття консен-
сусного рішення збільшується в міру зменшення кількості осіб, що 
беруть участь у відповідній формі волевиявлення громадян.

В той же час основним завданням «вільно обраних представни-
ків» у процесі здійснення представницького народовладдя, очевидно, 
якраз і є досягнення компромісів і прийняття консенсусних рішень 
у максимально більшій кількості випадків і особливо з найважливі-
ших питань розвитку суспільства, адже суспільство забезпечило для 
своїх представників усі необхідні для цього умови – місця і належні 
умови для узгодження позицій (парламент, збори фракцій, комітети, 
парламентські слухання), забезпечення процесу пошуку компромі-
сів за допомогою експертів, гарантії депутатської недоторканності 
для відстоювання позиції своїх виборців, статус і гідне матеріальне 
забезпечення тощо. Отже, на нашу думку, за таких умов народні депу-
тати, депутати місцевих рад, інші «вільно обрані представники» при 
реалізації інших видів народовладдя для того і обрані, щоб постійно 
знаходити відповідні компроміси задля прийняття максимально кон-
сенсусних рішень, зі змістом яких погоджувалася б переважна (мак-
симально можлива) кількість виборців. І в цьому повинні бути заці-
кавлені усі представники (незалежно від того, чи перебувають вони у 
«більшості» чи в «меншості»), адже прийняття консенсусних рішень 
також вважається умовою їх максимальної легітимності та успіш-
ної подальшої реалізації на всіх щаблях публічної влади і визнання 
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їх «обов’язковими до виконання» самими виборцями (пересічними 
громадянами).

Побудова в Україні саме консенсусної демократії, очевидно, може 
об’єднати різні політичні сили. Адже бажанням опозиції є – завжди 
бути почутим і щоб інтереси меншості враховувалися при прийнятті 
важливих суспільних рішень. В той же час інтересом більшості може 
бути те, що врахування інтересів меншості збільшує легітимність 
прийнятих рішень, що забезпечує стабільність у їх впровадженні в 
життя та виконанні на всіх рівнях життєдіяльності суспільства.

Очевидно, механізм консенсусної демократії повинен бути побу-
дованим на фундаменті єдиних, ніким не заперечуваних цілей роз-
витку громадянського суспільства. При цьому логічно, що у кожної 
політичної партії можуть бути свої пріоритети, акценти, програми 
досягнення цілей, а також ті положення, з яких не досягнуто згоди. 
Очевидним також є те, що партія (політична сила), яка приходить в 
процесі демократичних виборів до влади, отримує легітимну можли-
вість ставити питання, з яких не досягнуто згоди, на порядок денний 
парламенту, президента, виконавчої гілки влади тощо. Владна полі-
тична сила може ініціювати також проведення всеукраїнського рефе-
рендуму із зазначених питань, якщо вважає, що інша політична сила 
зловживає інтересами своїх виборців.

Отже, найперше завдання становлення консенсусної демократії в 
Україні – погодити між усіма політичними силами ті положення розвит-
ку нашої держави і суспільства, які однозначно підтримуються всіма, за-
кріпити ці положення у відповідному документі – плані дій (розвитку) із 
зазначених пунктів на найближчі (умовно) 5, 10, 20 чи 50 років (тобто на 
короткострокову та довгострокову перспективу). Цей документ має бути 
обов’язковим до виконання будь-якою і всіма політичними силами, які в 
конкретний історичний період представляють як владу, так і опозицію.

На нашу думку, ще одним стимулюючим фактором до вироблен-
ня відповідного документа має бути розуміння всіма політичними 
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силами того незаперечного факту, що рано чи пізно політичні сили, 
що перебувають у конкретний часовий період при владі та в опозиції, 
змінюють одна одну. Тому при вироблені відповідних спільних пріо-
ритетів розвитку (універсалів) кожна з політичних сил повинна чітко 
розуміти та пам’ятати про принцип змінюваності еліт. І саме для того, 
щоб не змінювати своїх поглядів і переконань залежно від політич-
ного становища («при владі» чи «в опозиції»), відповідні політичні 
сили повинні домовитися про забезпечення інтересів як «влади», так 
і «опозиції».

Гарним прикладом консенсусу можуть бути процедури попе-
реднього узгодження всередині кожної фракції (політичної сили) 
голосування по кожному законопроекту, включеному до порядку 
денного. Це також сприяє роботі будь-якого колективного органу, 
оскільки багато «гострих кутів» може бути знято всередині кожної 
політичної сили.

Наступний етап – погоджувальна рада, де керівники фракцій, ма-
ючи попередню позицію своїх фракцій щодо тих чи тих законопроек-
тів, можуть узгодити порядок роботи щодо кожного із законопроек-
тів, поділивши їх на декілька груп:

1) законопроекти, з яких вже існує консенсус і які вже можуть бути 
винесені на розгляд всього органу для прийняття відповідного влад-
ного рішення;

2) законопроекти, з яких консенсусу може бути досягнуто, оскіль-
ки сама концепція законопроекту (тобто необхідність врегулювання 
відповідного питання) підтримується всіма політичними силами, 
проте сам механізм (способи, засоби, інструменти тощо) розв’язання 
відповідної проблеми потребує додаткового обговорення;

3) законопроекти, концептуальні засади яких гостро заперечують-
ся будь-якою політичною силою. Такі законопроекти повинні ста-
новити предмет особливої уваги всіх політичних сторін і учасників 
політичного (суспільного) діалогу. Такі проекти актів не повинні, на 
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нашу думку, включатися до порядку денного до моменту досягнення 
консенсусу щодо концептуальних засад конкретного проекту. В той 
же час політична сила, яка концептуально не підтримує відповідний 
законопроект, повинна чітко обґрунтувати свою позицію, при цьому 
вона несе колективну політичну відповідальність перед своїми ви-
борцями за своє рішення. Якщо більшість вбачає в такому рішенні 
зловживання з боку представників меншості, вона може апелювати 
до виборців цієї політичної сили (задля запобігання проявам недо-
бросовісного представництва).

Досить важливим є питання про діяльність опозиції. Склалося так, 
що партія, яка зайняла друге місце на виборах, отримує назву «опози-
ція» і формує так званий «тіньовий уряд», «міністри» якого відслідко-
вують і критикують владні рішення за закріпленими за ними напрям-
ками та розробляють «опозиційні» програми по цим напрямкам. У разі 
приходу до влади вони, як правило, займають відповідні посади і лише 
після цього починають реалізовувати напрацьовані ними (на їхню дум-
ку, більш правильні) варіанти розв’язання проблем суспільства.

Пропонуємо поглянути на цю ситуацію очима виборців (простих 
пересічних громадян). При такій системі організації управління пу-
блічними справами величезна кількість громадян, яка представлена у 
парламенті «опозиційними» депутатами, залишається «не при владі». 
Так, згідно з частиною 2 статті 5 Конституції України народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування. Ми раніше звертали увагу на те, що фактич-
но йдеться про здійснення влади народом через своїх вільно обра-
них представників. Проте якщо представники, які опинилися в так 
званій «опозиції», свідомо усуваються від розв’язання проблем своїх 
виборців «сьогодні» з тим, щоб в цей час напрацьовувати механізми 
розв’язання цих проблем, коли вони прийдуть до влади (якщо при-
йдуть), то, очевидно, що розв’язання проблем виборців відсувається 
на п’ять і більше років. На нашу думку, така ситуація з «представни-
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цтвом» (точніше, непредставленістю) величезної кількості громадян 
(адже кожен народний депутат в Україні є представником приблизно 
до 100 тисяч виборців) у повсякденній роботі парламенту (чи інших 
представницьких органів) ставить під велике питання доцільність іс-
нування такої «опозиції». 

В той же час, з іншого боку, якщо відповідна політична сила от-
римала меншість мандатів у відповідному представницькому органі, 
проте продовжує повсякденно і повсякчасно працювати, вимагати, 
наполягати на розв’язанні проблем своїх виборців, постійно всту-
пає в дискусії та діалог із більшістю представницького органу, ор-
ганізовує і проводить «круглі столи», конференції, слухання тощо, 
намагаючись дійти консенсусу у проблемних питаннях державного 
будівництва, – тоді виникає логічне питання: а де тут «опозиція»? Це 
нормальна звичайна робота будь-якого колективного органу, який 
об’єднує не просто громадян з їх особистими інтересами, а громадян, 
які мають відповідний «мандат довіри» своїх виборців.

Тобто консенсусна демократія вимагає активної і постійної роботи 
кожного представника, який обраний до відповідного представниць-
кого колективного органу, постійного пошуку компромісів для виро-
блення проектів і прийняття консенсусних рішень.

Як би там не було, але в кожному суспільстві, в кожній державі і 
в усьому світі завжди будуть якісь спільні інтереси, спільні завдання, 
спільні цілі, прагнення тощо. Консенсусна демократія передбачає рух 
до об’єднання зусиль усіх без винятку осіб навколо розв’язання тих 
проблем і завдань, які є спільними для відповідного суспільства (а такі 
проблеми були, є і будуть завжди). І саме тому коло питань, які об’єд-
нують суспільство, має бути в порядку денному на першому місці.

Виходячи з наведеного, на нашу думку, для переходу до консенсус-
ної демократії варто подумати над тим, щоб відмовитися від вживання 
терміна «опозиція», а перейти до використання терміна «меншість», 
адже при такій формі управління суспільними справами не повинно 
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бути місця для «протилежної» думки. Сам термін «опозиція» похо-
дить від латинського слова «oppositio», що означає «протиставлення, 
заперечення». В політичному житті, як відомо, під «опозицією» розу-
міється партія чи група, що виступає проти владної партії чи думки, 
яка підтримується більшістю. На нашу думку, сам термін «опозиція» 
вже має наперед запрограмовану позицію меншості щодо категорич-
ного несприйняття того, що пропонує більшість відповідного пред-
ставницького органу. Водночас очевидним є те, що одне суспільство, 
один єдиний народ, який проживає на одній спільній території, має 
одну державу, спільні органи державної влади, апріорі не може керу-
ватися протилежними чи несумісними стратегіями свого розвитку у 
конкурентному глобалізованому світі.

Очевидним є також те, що сьогодні весь світ переходить до нового 
етапу розвитку, коли «опозиція» повинна бути не всередині країни, а 
ззовні. І, знову ж таки, «конкурентна опозиція» – у сфері економічної 
діяльності. В той же час у сферах мирного сталого розвитку, безпеч-
ного екологічного середовища тощо між усіма державами має бути 
досягнуто компромісів і прийнято відповідні консенсусні рішення. 

Отже, якщо раніше ми говорили про конфлікт інтересів, то нині 
все більше людей розуміє, що конфлікт для суспільства загалом неви-
гідний і неконструктивний. Весь світ йде до консенсусу – узгодження 
інтересів. Не більшість нав’язує свою позицію меншості, а більшість 
дослухається до меншості та узгоджує з нею свої рішення. З іншого 
боку, в цих питаннях головне – витримати реальний баланс інтересів 
більшості і меншості для того, щоб інтереси меншості не завдавали 
шкоди інтересам більшості. І тут, очевидно, кожен з політиків пови-
нен показувати своє вміння чути іншу позицію, намагатися її враху-
вати у своїх діях, але не забувати про громадян, для представлення і 
захисту інтересів яких він обраний.

Виходячи з попередньо досліджених нами питань теорії консенсу-
сної демократії, пропонуємо з’ясувати питання щодо того, якими ж є 
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законодавчі, в тому числі конституційно-визначені, умови становлен-
ня в Україні консенсусної демократії та які зміни потрібні для того, 
щоб прискорити відповідний процес.

Раніше ми прийшли також до висновку, що консенсусна демокра-
тія – це новий виток у розвитку народовладдя. Якщо на, умовно ка-
жучи, «першому» етапі розвитку і становлення народовладдя йдеться 
про проголошення, забезпечення і гарантування можливостей реалі-
зації кожним громадянином належних йому конституційних прав і 
свобод, то подальший розвиток демократії передбачає необхідність 
(обов’язковість) узгодження «своїх» бажань та інтересів з бажання-
ми та інтересами інших громадян. Це поступовий прихід до повного 
усвідомлення того, що кожна людина має не лише права, а й «обов’яз-
ки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний 
розвиток її особистості» (стаття 23 Конституції України).

Згідно як зі статтею 155, так і з частиною 1 статті 156 Основного За-
кону будь-які зміни до Конституції України можуть бути внесені лише 
«за умови» їх прийняття не менш як двома третинами від конституцій-
ного складу Верховної Ради України. Таким чином, Український народ, 
діючи через своїх вільно обраних представників, закріпив у своєму акті 
установчої влади вимогу щодо необхідності досягнення «мінімального 
консенсусу» для прийняття змін до Конституції України (на нашу думку, 
рішення, прийняті кваліфікованою більшістю будь-якого колективного 
суб’єкта народовладдя, можна вважати «мінімальним» консенсусом).

Крім того, реальним прикладом такого політичного компромісу 
слугує і укладений 8 червня 1995 р. «на основі доброї волі Сторін, вза-
ємних поступок та компромісу» Конституційний Договір між Вер-
ховною Радою України та Президентом України про основні засади 
організації та функціонування державної влади і місцевого самовря-
дування в Україні на період до прийняття нової Конституції України.

Прикладом конституційно-правових засад політичного компро-
місу можуть слугувати і тексти присяги народного депутата України 
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та Президента України. «Присягаю … виконувати свої обов’язки в 
інтересах усіх співвітчизників» (частина 1 статті 79 Конституції Укра-
їни) – саме такі слова є частиною присяги, яку складає кожен народ-
ний депутат України перед вступом на посаду. «…Зобов’язуюсь … 
виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників…» (части-
на 3 статті 104 Конституції України) – саме ці слова звучать з уст но-
вообраного Президента України під час складання ним присяги перед 
вступом на посаду глави держави.

На нашу думку, ці положення Основного Закону України є ніщо 
інше як правова основа (фундамент) для становлення в Україні кон-
сенсусної (договірної) демократії. Адже саме цей вид демократії пе-
редбачає прийняття усіх владних рішень в державі не простою біль-
шістю голосів із залишенням без врахування інтересів меншості, а 
вироблення проектів і прийняття таких владних рішень, які підтри-
мувались би переважною більшістю як парламенту, так і, відповідно, 
всіх громадян конкретної держави. Саме така демократія є основою 
максимальної консолідації суспільства задля розв’язання конструк-
тивно поставлених завдань і досягнення намічених цілей у сталому 
розвитку населення відповідної країни.

Очевидно, саме такі думки розробників проекту Конституції 
України стали підставою для формування на рівні присяги кожного 
із зазначених вище суб’єктів представницької форми народовладдя 
відповідного морального зобов’язання – «виконувати свої обов’яз-
ки в інтересах усіх співвітчизників». І це дуже важливо і правильно, 
що відповідне положення закріплено на рівні саме «морального зо-
бов’язання», ідеалу, до якого повинен прагнути кожен громадянин 
держави, і тим більше – громадянин, який є представником великої 
кількості громадян України. Адже якби відповідне положення було 
закріплено в Основному Законі як імперативна норма (тобто якби всі 
владні рішення приймалися лише за умови одноголосного голосуван-
ня чи хоча б «кваліфікованою більшістю»), це могло б призвести (і іс-
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торія це підтверджує) до повного «стопору» у правовому регулюванні 
суспільних відносин у державі та, відповідно, до повної стагнації в со-
ціально-економічному розвитку країни. На жаль, українське суспіль-
ство (ні на рівні пересічних громадян, ні на рівні суб’єктів представ-
ницького народовладдя) ще не досягло у своїй політичній культурі 
того рівня, коли кожен громадянин (і особливо – депутат) відчуває 
не просто обов’язок, а необхідність і бажання узгодити свої інтере-
си (або інтереси представлених ним верств суспільства) з інтересами 
іншої частини цього ж суспільства, які з різних (об’єктивних і суб’єк-
тивних) причин можуть не збігатися.

Важливо також напрацювати реальні конституційно-правові ме-
ханізми інсталювання в Україні консенсусної демократії. Норматив-
ною основою і прикладом можуть служити місцеві плани дій та ідеї 
сталого розвитку, які були офіційно проголошені на Міжнародній 
конференції з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жа-
нейро 1992 р. (Самміт Землі). У цілому ж ключова ідея полягає в не-
обхідності налагодження такого механізму: «Громади розробляють, 
обговорюють та приймають місцеві плани дій. Далі – представницькі 
органи ухвалюють рішення. Після цього – виконавчі органи реалізу-
ють їх на практиці. І завжди – можливість громадського контролю на 
всіх етапах прийняття та реалізації рішень». 

Цікавою є юридична конструкція, використана у Законі України 
«Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. № 93-IV. 
Так, зокрема, у частині 2 статті 2 цього Закону зазначено, що «де-
путат місцевої ради як представник інтересів територіальної гро-
мади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і 
захищати інтереси відповідної територіальної громади та її части-
ни – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в 
межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь 
у здійсненні місцевого самоврядування». На нашу думку, це дуже 
вдале нормативне формулювання – «виражати і захищати інтереси 
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відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого 
виборчого округу». Звертаємо увагу на те, що у цьому Законі навіть 
розділ ІІ має назву «Депутат місцевої ради – представник інтересів 
територіальної громади, виборців свого виборчого округу». Водно-
час у пункті 1 частини 1 статті 8 цього Закону зазначено, що депу-
тат місцевої ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен, 
зокрема, керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами 
територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від 
яких його обрано. Варто підкреслити, що це єдиний (очевидно, тех-
нічно помилковий) випадок у цьому Законі, коли замість єднально-
го сполучника «та» поставлено розділовий сполучник «чи». Але в 
контексті досліджуваного питання така технічна помилка є яскра-
вим прикладом різниці між двома концепціями демократії – демо-
кратії більшості та консенсусної демократії.

Правові засади для запровадження і становлення консенсусної де-
мократії в Україні закладено у Законі України «Про соціальний діалог 
в Україні». Зокрема, у статті 3 цього Закону закріплено такі основні 
принципи соціального діалогу:

- законності та верховенства права;
- репрезентативності і правоможності сторін та їх представників;
- незалежності та рівноправності сторін;
- конструктивності та взаємодії;
- добровільності та прийняття реальних зобов’язань;
- взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
- відкритості та гласності;
- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.
На нашу думку, зазначені принципи можуть бути майже в повно-

му обсязі визнані принципами консенсусної демократії. Крім того, 
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весь зазначений Закон дуже вдало регулює питання «визначення та 
зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийнят-
тя узгоджених рішень сторонами соціального діалогу» (стаття 1), але 
він обмежений сферою застосування, оскільки торкається лише пи-
тань «формування та реалізації державної соціальної та економічної 
політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин». 
Очевидно, що за цим прикладом міг би бути напрацьований проект 
Закону України «Про суспільний діалог в Україні», який врегулював 
би механізми пошуку компромісу і прийняття консенсусних рішень в 
усіх інших сферах життєдіяльності українського суспільства.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 85 Конституції України до 
повноважень Верховної Ради належить, зокрема, визначення засад 
внутрішньої і зовнішньої політики. Це повноваження поставлене на 
п’ятому місці серед 36-ти інших, перерахованих у відповідній частині 
конкретних повноважень, що свідчить про розуміння розробниками 
проекту Основного Закону місця цього питання у загальній системі 
управління публічними справами. Традиційно засади внутрішньої і 
зовнішньої політики затверджуються відповідним законом. На нашу 
думку, це той документ, який обов’язково повинен прийматися кон-
сенсусом, за погодженням з усіма політичними силами, які представ-
лені у парламенті, кожна з яких, відповідно, представляє досить ве-
лику частину населення країни. І саме тому документ, який визначає 
«загальні засади внутрішньої і зовнішньої політики» (не лише для 
держави, а й для всього суспільства), повинен бути узгоджений з усім 
суспільством через відповідних представників.

Згідно з пунктом 3 Положення про Громадську гуманітарну раду, 
затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 р. 
№ 469/2010, одним з основних завдань цього консультативно-дорад-
чого органу при Президентові України є «забезпечення збереження 
громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в 
міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у 
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питаннях формування та реалізації мовної політики, збереження іс-
торичної та культурної спадщини» [385].

Реальними прикладами намагання представників різних політич-
них сил у парламенті знайти компроміси і досягти консенсусу є різні 
угоди про створення Коаліцій депутатських фракцій. Так, зокрема, 
в абзаці 2 пункту 1.5.1 Регламенту діяльності Коаліції депутатських 
фракцій «Стабільність і реформи» у Верховній Раді України шостого 
скликання зазначено, що «Коаліція підтримує тільки ті законопроек-
ти та постанови, які пройшли узгодження в Уряді, консенсусом у Раді 
Коаліції та відповідають змісту угоди про створення Коаліції». Згідно 
з пунктом 2.4.7 цього Регламенту «рішення Ради Коаліції приймають-
ся консенсусом». Аналогічне положення міститься у пункті 2.4.7 Рег-
ламенту діяльності Коаліції «Національного розвитку, стабільності 
та порядку» у Верховній Раді України VI скликання. Відповідно до 
пункту 2.4.5 Регламенту Коаліції демократичних сил у Верховній Раді 
України VI скликання «рішення Ради Коаліції приймаються консен-
сусом представників фракцій – суб’єктів Коаліції. Кожна з фракцій – 
суб’єктів Коаліції має один голос».

Таким чином, підсумовуючи у цій частині, варто зазначити на-
ступне. 

1. В сьогоднішньому конкурентному глобалізованому світі україн-
ська держава зобов’язана створити всі умови і провести комплекс за-
ходів для зміцнення єдності та консолідації українського суспільства 
на основі поваги до конституційних прав і свобод кожного громадя-
нина та забезпечення гарантій їх реалізації.

2.  Консенсусна демократія може бути імплементована в Україні, 
зокрема, через механізми громадських рад при органах влади, через 
консультативно-дорадчі громадські і громадсько-державні органи. 
Їх діяльність реально має змогу підвищити якість змісту проектів 
владних рішень, забезпечити їх відповідність потребам і запитам су-
спільства, прийнятим Україною міжнародним зобов’язанням, а та-
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кож адекватність сучасним викликам тощо. Проте, за результатами 
проведеного Українським центром політичного менеджменту екс-
пертного дослідження діяльності громадських рад, які функціонують 
при центральних органах виконавчої влади України, стверджується, 
що їхня робота при відповідних органах «поступово стає традицій-
ним для України інструментом впливу громадянського суспільства 
на формування та реалізацію державної політики, хоча процес їх ін-
ституалізації ще триває» [49, с. 91]. До проблемних питань, зокрема, 
віднесено: відсутність єдиного механізму формування громадських 
рад, нормативно закріплених критеріїв щодо членства, визначення 
їхнього кількісного складу, брак належного фінансування, стратегіч-
ного планування їхньої роботи, належної координації та методично-
го забезпечення тощо [49, с. 92].

3.  Неодмінною умовою становлення консенсусної демократії в 
Україні є не стільки вміння досягти відповідних домовленостей, 
скільки бажання і готовність кожної сторони їх реально виконувати. 
Головним же арбітром і контролером у виконанні кожною стороною 
взятих на себе зобов’язань, очевидно, повинен бути народ, громадян-
ське суспільство. Невиконання ж узятих на себе зобов’язань призво-
дить до втрати довіри як з боку іншої політичної сили (інших полі-
тичних сил), так і до втрати довіри виборців до обраних ними пред-
ставників, адже невиконання будь-яких зобов’язань в європейському 
середовищі стає реальним бар’єром у подальшій політичній кар’єрі 
чи то політика, чи то політичної сили.



ВИСНОВКИ ДО ІV РОЗДІЛУ

1. У процесі дослідження правових передумов конституційно-пра-
вового забезпечення народовладдя в Україні було встановлено, що 
за роки незалежності України фундаментальне для розбудови демо-
кратичної держави явище народовладдя з другої сходинки у системі 
нормативно-правового забезпечення державного будівництва, на яку 
воно було поставлене у 1990 р., «скотилося» до рівня пафосного тер-
міна, що вживається виключно для надання відповідному докумен-
тові певної важливості (значущості). На нашу думку, така ситуація 
сталася саме у зв’язку з відсутністю належної науково обґрунтованої, 
структурованої та систематизованої концепції народовладдя. Внас-
лідок цього багато елементів механізму народовладдя, в тому числі 
безпосередньої та представницької форм його реалізації, у тексті Ос-
новного Закону України не відображені взагалі або ж відображені не-
коректно. Такий стан засвідчується висловлюваннями науковців, яв-
ними прогалинами у правовому регулюванні суспільних відносин, в 
тому числі на рівні Конституції України, а також рішеннями суб’єктів 
владних повноважень.

2. Правильність побудови структури та системи концепції наро-
довладдя залежить, в першу чергу, від розуміння форм народовлад-
дя та чіткості юридичного формулювання їх поєднання з метою за-
безпечення їх «належної рівноваги». Отже, формами народовладдя 
потрібно вважати лише безпосередню та представницьку. Юридич-
ною формулою поєднання цих двох форм народовладдя потрібно 
вважати конструкцію «як безпосередньо, так і через…». Відповідно, 
на рівні Основного Закону України повинен бути застосований єди-
ний методологічний підхід. Всі інші елементи механізму здійснення 
народовладдя (як безпосереднього, так і представницького) повинні 
називатися «способами», «засобами», «видами», «інструментами» та 
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іншими «проявами» народовладдя, що може забезпечити «чистоту» 
наукових досліджень і дискусій. Це, зрештою, сприятиме формуван-
ню єдиних підходів до розуміння концепції управління публічними 
справами у демократичній країні та відповідному відображенню її 
елементів у Конституції та законах України.

3. У підрозділі 4.2 як один із прикладів демократії в дії (у практич-
ній життєдіяльності українського суспільства) було в загальних рисах 
окреслено процес та результати діяльності створеної Президентом 
України у 2010 р. Робочої групи з питань удосконалення законодав-
ства про вибори, в якій автор узяв безпосередню участь. Результати 
діяльності було піддано науковому аналізові, що дало можливість 
зробити такі узагальнені висновки:

- у світовій практиці відсутня єдина «правильна» виборча система, 
в тому числі стандартизований виборчий кодекс, прийняття якого на 
національному рівні автоматично забезпечувало б відповідність ре-
зультатів виборів реальному волевиявленню громадян;

-  запровадження в Україні будь-якої виборчої системи (пропор-
ційної, мажоритарної чи змішаної) в чистому вигляді не може пору-
шувати чи не відповідати міжнародним виборчим стандартам – за-
гальності, рівності, вільності, таємності, безпосередності та регуляр-
ності виборів;

- коріння багатьох проблем практики проведення виборів лежить 
не стільки в прогалинах чи вадах українського виборчого законодав-
ства, скільки в площині низької політичної культури українського 
суспільства.

4.  Недостатньо створити демократичне виборче законодавство; 
важливо забезпечити необхідні організаційно-правові умови для 
його беззастережного виконання всіма учасниками виборчого про-
цесу з метою, передусім, недопущення порушення прав і свобод гро-
мадян на вільне волевиявлення. Жоден найпрогресивніший закон, 
який містить демократичні та прозорі механізми реалізації і захисту 
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виборчих прав громадян, не забезпечить стовідсоткової відповідно-
сті реального волевиявлення громадян результатам виборів, поки 
виборці не почнуть усвідомлювати свою громадянську відповідаль-
ність за свій вибір, а громадяни, які хочуть бути «вільно обраними 
представниками», не вважатимуть своїм громадянським обов’язком 
не втручатися у процес вільного волевиявлення народу, а отримувати 
цей високий статус виключно за рахунок добре продуманої адекват-
ної виборчої програми або ж за наслідками вже наявних результатів 
своєї суспільно корисної діяльності.

5. При дослідженні різних проявів народовладдя в межах кожної з 
його форм з’ясувалося, що інститут державної служби майже не до-
сліджений в контексті розуміння його місця в системі представниць-
кого чи безпосереднього народовладдя. У цьому питанні державна 
служба залишалася в науковому вакуумі і в стані концептуальної 
правової невизначеності. В результаті дослідження цього питання 
та в контексті авторського визначення категорії «народовладдя» ста-
ло зрозумілим, що державний службовець як громадянин України, 
вступаючи на державну службу, реалізує тим самим своє конститу-
ційне право брати безпосередню участь у вирішенні державних справ. 
Під час прийняття ним особистих владних рішень чи під час участі 
у напрацюванні проектів чи прийнятті колективних владних рішень 
державний службовець представляє виключно самого себе і робить 
особистий вибір на користь того чи іншого варіанта рішення. Таким 
чином, державна служба повністю підпадає під всі ознаки виду без-
посереднього народовладдя, а державний службовець є індивідуаль-
ним суб’єктом цієї форми народовладдя.

6.  Державного службовця не можна вважати індивідуальним 
суб’єктом представницького народовладдя, оскільки він не відповідає 
більшості визначених автором ознак представницького народовлад-
дя: не є «вільно обраним», не діє «від імені» третіх осіб, не «представ-
ляє» їх інтереси, не отримує «безпосередньо» від них свої повнова-
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ження тощо. Проте, очевидно, дискусія щодо віднесення державної 
служби до однієї з форм народовладдя буде ще тривати, оскільки на 
противагу аргументам автора можуть бути виставлені інші аргумен-
ти, зокрема в аспекті розуміння державної служби як «вторинного 
представництва», яке передбачає передоручення первинними пред-
ставниками виконання певних функцій обраним ними суб’єктам. 
Контраргументи автора з цього питання наведені у тексті досліджен-
ня. При цьому, незалежно від схиляння науки до однієї позиції, другої 
чи виробленні третьої, науково обґрунтованих пропозицій в цьому 
контексті потребує інше питання – забезпечення ефективності робо-
ти громадян, які присягаються «служити Українському народові» та 
«в інтересах усіх співвітчизників».

7. Виходячи з того, що весь світ йде до консенсусу – узгодження ін-
тересів, та досліджуючи питання становлення консенсусної демокра-
тії в Україні як новітньої тенденції у розвитку народовладдя, ми при-
йшли до висновку, що вірогідність прийняття консенсусного рішен-
ня збільшується в міру зменшення кількості осіб, що беруть участь 
у відповідній формі волевиявлення громадян. Це означає, що запро-
вадження механізмів консенсусної демократії у безпосередній формі 
народовладдя є майже нереальним. Разом з тим основним завданням 
«вільно обраних представників» у процесі здійснення представниць-
кого народовладдя, очевидно, якраз і є досягнення компромісів і при-
йняття консенсусних рішень у максимально більшій кількості випад-
ків і особливо з найважливіших питань розвитку суспільства, адже 
саме суспільство створює для своїх представників усі необхідні для 
цього умови. Консенсусна демократія вимагає активної і постійної 
роботи кожного представника, який обраний до відповідного пред-
ставницького колективного органу, постійного пошуку компромісів 
для вироблення проектів і прийняття консенсусних рішень. 

8. Представники і прихильники усіх українських політичних сил 
мають зрозуміти, що, витрачаючи свої зусилля на політичну боротьбу 
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(«боротьбу за владу»), наша держава і весь Український народ втра-
чають свої позиції на глобалізованому ринку товарів, робіт і послуг 
у конкуренції з іншими державами і народами. Тільки об’єднання 
зусиль через запровадження в Україні механізмів прийняття кон-
сенсусних рішень на всіх рівнях управління суспільними справами 
може стабілізувати розвиток економіки, що сприятиме підвищенню 
рівня життя громадян України до європейських стандартів. Більшість 
повинна дослухатися до меншості та узгоджувати з нею свої рішен-
ня. Головне тут витримати баланс інтересів. Адже постійне бажання 
опозиції – бути почутою і щоб інтереси меншості враховувалися при 
прийнятті важливих суспільних рішень. Тим часом більшість заці-
кавлена в тому, щоб урахування інтересів меншості збільшувало ле-
гітимність прийнятих рішень, що забезпечує стабільне втілення їх у 
життя та виконання на всіх рівнях життєдіяльності суспільства.



ВИСНОВКИ

1. Народовладдя – це такий суспільний лад в країні, за якого кожен 
громадянин має право і реально забезпечену механізмами реалізації 
можливість брати участь в управлінні публічними (суспільними, дер-
жавними, місцевими, професійними тощо) справами як безпосеред-
ньо, так і через вільно обраних представників. Зміст народовладдя 
визначається сукупністю політичних прав громадян і механізмів їх 
реалізації. Інакше кажучи, народовладдя фактично означає, що гро-
мадяни України всіх національностей (Український народ), реалізу-
ючи свої політичні права та свободи, самостійно управляють усіма 
публічними справами у власній країні. Конституційно-правове забез-
печення народовладдя охоплює ті положення Основного Закону, які 
дають відповіді на питання – яким чином, в яких формах, за допомо-
гою яких засобів і в який спосіб народ реалізує належну йому владу. 
Забезпечення реалізації принципу народовладдя передбачає напов-
нення тексту законів, у тому числі Основного Закону, реальними ме-
ханізмами реалізації народом своєї первинної (верховної) влади. 

2.  Забезпечення дієвості (практичної реалізації) принципу на-
родовладдя повинно бути основоположною і головною ідеєю при 
формуванні положень як Конституції, так і законів України у сфері 
управління публічними справами. Реалізація цього принципу пе-
редбачає наявність законодавчих норм, що дають громадянам чітке 
розуміння того, яким чином вони можуть реалізувати належну їм 
владу (прийняти конкретне владне рішення) безпосередньо або ж 
проконтролювати здійснення владних повноважень вільно обрани-
ми представниками на предмет відповідності суті та змісту владно-
го рішення реальному волевиявленню цих громадян. Наявність чіт-
кого бачення механізму (шляхів, форм, способів і засобів) втілення 
власного волевиявлення в життя (безпосередньо або через вільно 
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обраного представника) є одним із головних стимулів формування 
та виявлення активної життєвої позиції громадян щодо вирішення 
суспільних справ. Таким чином, принцип народовладдя є гарантією 
становлення правової держави і формування громадянського су-
спільства.

3. У контексті співвідношення понять «народовладдя» і «народний 
суверенітет» народовладдя може бути визначене як система влад-
но-управлінських відносин в країні (форма управління суспільними 
справами), що побудована на принципі народного суверенітету, який 
фактично виступає у ролі «фундаменту» народовладдя. Юридичним 
змістом категорії «народний суверенітет» є обсяг владних повнова-
жень (правосуб’єктності) Українського народу, що визначають його 
верховенство і повноту всієї влади в країні. При цьому якщо принцип 
народного суверенітету достатньо «проголосити» шляхом закріплен-
ня в Основному Законі положення про те, що народ є носієм сувере-
нітету і відповідно – джерелом всієї влади в країні, то для забезпечен-
ня реалізації народовладдя потрібно наповнити закони реальними 
механізмами з чітким визначенням форм, видів, способів і засобів 
реалізації народом своєї первинної (верховної) влади. Тобто якщо на-
родний суверенітет – це статична категорія, яка визначає обсяг влади 
народу, то народовладдя – динамічна, оскільки характеризується ме-
ханізмами реалізації належної народові влади.

4.  Конституційно-правовий механізм народовладдя становить 
узяту в єдності та взаємодії систему закріплених у Конституції та 
законах України положень, які чітко визначають владного суб’єкта, 
зміст і межі його владних повноважень у сфері управління публіч-
ними (загальнонародними, місцевими та загальнопрофесійними) 
справами, форми, способи, засоби та порядок їх реалізації, суб’єк-
тів-виконавців прийнятого владного рішення, а також юридичні га-
рантії забезпечення належного виконання, в тому числі форму та вид 
юридичної відповідальності за невиконання чи неналежне виконан-
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ня такого рішення. При цьому ступінь деталізації на законодавчому
рівні механізмів вирішення загальнонародних, місцевих та загально-
професійних справ має зменшуватись на користь самоврядування 
громадян (у визначених законом межах і при збереженні основних 
структурних елементів) в міру зменшення території та кількості осіб, 
на яких буде поширюватись відповідне владне рішення. Саме такий 
принцип побудови українського законодавства сприятиме форму-
ванню активного, ініціативного та відповідального громадянина.

5. Безпосереднє народовладдя – право і реально забезпечена меха-
нізмами реалізації можливість кожного громадянина брати безпосе-
редню (особисту) участь у вирішенні публічних (загальносуспільних, 
місцевих чи загальнопрофесійних) справ. «Безпосереднє народовлад-
дя» характеризується тим, що відповідне владне рішення приймаєть-
ся (затверджується) безпосередньо самим громадянином від свого 
імені, без будь-яких посередників чи представників (тобто не «від 
імені Українського народу», як діє Верховна Рада України, і не «від іме-
ні держави», як діє Президент України, не «від імені територіальних 
громад», як діють відповідні місцеві ради, тощо). Суб’єкт робить осо-
бистий (власний і вільний) вибір, представляючи лише самого себе. 
Будь-яка дія громадянина, яка спрямована на покращання суспільно-
го (а не лише свого) життя, може (за певних умов) вважатися проявом 
безпосередньої форми народовладдя – безпосередньої участі грома-
дянина в управлінні власною країною, у вирішенні суспільних справ. 
Головне тут – чітке розуміння місця, завдання і результату цієї дії як 
одного з елементів механізму народовладдя.

6. Реалізація кожним громадянином (на «мікрорівні») свого права 
брати участь в управлінні публічними справами (у вирішенні публіч-
них справ), яке він здійснює як безпосередньо, так і через вільно об-
раних представників, трансформується у:

-  право Українського народу (на «макрорівні») «здійснювати 
владу» (частина 2 статті 5 Конституції України), тобто самостійно 
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вирішувати загальносуспільні справи, в тому числі управляти 
власною країною;

- право територіальної громади (на «мезорівні») «самостійно ви-
рішувати питання місцевого значення» (частина 1 статті 140 Консти-
туції України) – обласного та районного рівня, на рівні села, селища, 
міста;

- право колективу жителів самостійно вирішувати «будинкові, ву-
личні, квартальні та інші» спільні для відповідних громадян питання 
(проблеми);

- право нотаріусів, адвокатів, суддів, лікарів, студентів, будівель-
ників, архітекторів, інженерів, аудиторів, оцінювачів тощо самостій-
но вирішувати питання загальнопрофесійного значення («професій-
не самоврядування»).

7. Установча влада становить сукупність природних та закріпле-
них Конституцією України виключних прав Українського народу, на-
слідком реалізації яких є створення власної суверенної і незалежної 
держави, визначення та зміна її території, вільне приєднання до неза-
лежної держави чи об’єднання з нею, або встановлення будь-якого ін-
шого політичного статусу, визначення конституційного ладу країни, 
а також періодичне переобрання вищого представницького органу і 
глави держави. Установча влада Українського народу є невід’ємною 
змістовою складовою народного суверенітету і означає, що саме на-
род має право самостійно визначати і встановлювати для себе основ-
ні правила поведінки, на яких надалі будуватиметься все спільне спі-
віснування громадян на відповідній території. Ніякий інший народ, 
інша держава, міжнародні організації не мають права визначати для 
народу відповідні правила. Ґрунтовне розуміння явища та феномену 
установчої влади, особливо в процесі конституційної реформи, є за-
порукою легітимності прийняття Основного Закону країни та умо-
вою розвитку громадянського суспільства.

8. Народне представництво в системі влади, владних повноважень 
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є важливим засобом розвитку та здійснення народовладдя, формуван-
ня правової держави та громадянського суспільства, становлення й 
утвердження широкої представницької демократії. При цьому систе-
ма видів представницького народовладдя не обмежується органами 
публічної влади, що формуються за функціонально-територіальною 
ознакою, а має бути доповнена виборними органами професійного 
представництва (органи суддівського, адвокатського, нотаріального, 
студентського самоврядування тощо). У перехідний період розвитку 
української державності народне представництво переживає певні 
труднощі. На всіх рівнях організації та здійснення публічної влади 
можна спостерігати падіння авторитету представницьких органів, 
обмеження їх статусу і послаблення їх повноважень. Приниження со-
ціальної цінності народного представництва в Україні багато в чому 
пов’язане з активним впровадженням у суспільну свідомість ідеї про 
неефективність діяльності українського парламенту та його неспро-
можності провести необхідні реформи.

9.  До основних сутнісних ознак представницької форми наро-
довладдя варто віднести такі: 1) вільне обрання представника є по-
літичним правом кожного громадянина, який володіє правом голо-
су; 2) представник може діяти від імені однієї особи чи групи осіб, у 
тому числі колективу, спільноти, громади (певної кількості виборців); 
3) представник діє в інтересах особи (осіб); 4) представник діє в межах 
повноважень, закріплених за його посадою у відповідних норматив-
них актах або ж наданих йому у виданому дорученні; 5) представник 
представляє інтереси особи перед чітко визначеним (у більш-менш 
конкретній формі) колом суб’єктів; 6) всі свої права (повноваження) 
представник отримує безпосередньо від довірителя, а отже, представ-
ник не може мати більше прав, ніж має довіритель; 7) представник і 
довіритель можуть одночасно і разом управляти справами довірите-
ля для досягнення поставленої мети. Такі ознаки дозволяють виявити 
проблеми у конституційно-правовому забезпеченні представницької 
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форми народовладдя та більш системно підійти до розуміння шляхів 
їх законодавчого розв’язання.

10.  Авторський підхід до розуміння суб’єктів представницької 
форми народовладдя і поширення на них ознак інституту представ-
ництва дозволив виявити деякі проблеми у конституційно-право-
му забезпеченні їх статусу. Пропонується вважати індивідуальни-
ми суб’єктами представницького народовладдя лише тих громадян 
України, які отримують представницький мандат шляхом вільного їх 
обрання на відповідні посади. До таких суб’єктів належать депута-
ти всіх рівнів (народні депутати, депутати обласних, районних, місь-
ких, селищних і сільських рад, міські, селищні та сільські голови), а 
також Президент України, голови відповідних рад, які є обраними 
на відповідні посади. До колективних суб’єктів представницького 
народовладдя пропонується відносити лише представницькі органи, 
склад яких формується на виборних засадах: парламент (Верховна 
Рада України), Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна 
рада, районна рада, міська, селищна, сільська ради, органи самоорга-
нізації населення, представницькі органи професійного самовряду-
вання, будинкові, вуличні, квартальні комітети тощо.

11. Дослідження політичного статусу парламенту крізь призму ви-
значених автором ознак інституту представництва дало можливість 
виявити багато прогалин у конституційно-правовому забезпечен-
ні діяльності основного суб’єкта представницького народовладдя в 
Україні. Спільним для цих прогалин є те, що в Конституції Україні 
абсолютно не відображена представницька природа українського 
парламенту, що, на нашу думку, є однією з істотних вад конституцій-
но-правового забезпечення статусу цього вищого представницького 
органу, виправлення якої може суттєво вплинути на підвищення по-
літичного статусу Верховної Ради України. З урахуванням цього було 
запропоновано такий варіант нової редакції статті 75 Конституції 
України: «Єдиним представницьким органом Українського народу 
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є парламент – Верховна Рада України, яка, здійснюючи законодавчу 
владу, діє від імені та в інтересах усього Українського народу». Анало-
гічно на рівні Основного Закону можуть бути виписані конституцій-
но-правові статуси інших представницьких органів (з урахуванням, 
звичайно, специфіки їх діяльності).

12. Народовладдя реалізується у двох конституційно визначених 
формах – безпосередній та опосередкованій (представницькій). В 
той же час окремими видами народовладдя можна вважати як міс-
цеве, так і професійне самоврядування. Кожен із зазначених «видів» 
народовладдя також реалізується у двох паралельно існуючих і рів-
нозначних формах – безпосередній і представницькій. Такий підхід 
дозволяє узгодити, порівняти, конкретизувати, систематизувати і 
структурувати різні прояви реалізації народом належної йому вла-
ди й закласти фундамент концепції народовладдя в Україні, яка має 
ґрунтуватись на принципі належної рівноваги цих двох форм реалі-
зації народом своєї влади. Такий підхід дозволить також системніше 
забезпечувати громадянське суспільство законодавчо визначеними 
механізмами здійснення влади з розумінням місця кожного з полі-
тичних прав громадян у структурі механізму безпосереднього на-
родовладдя. Розгляд цих форм і видів народовладдя в їх системному 
зв’язку та порівнянні дає змогу виявити істотні прогалини в їх кон-
цептуальному розумінні і законодавчому оформленні.

13. В контексті нещодавнього процесу підготовки нового законо-
проекту про вибори народних депутатів України, в якому автор брав 
безпосередню участь, дослідження законодавчих гарантій реалізації 
громадянами належних їм виборчих прав, як підстави та умови існу-
вання представницької форми народовладдя, дозволило зробити та-
кий загальний висновок: у світовій практиці немає єдиної стандарт-
ної виборчої системи і, зокрема, стандартного виборчого кодексу для 
всіх країн, який можна було б імплементувати в національне законо-
давство та забезпечити згідно з визначеними в ньому процедурами 
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проведення виборів, гарантувавши тим самим відповідність реально-
го волевиявлення громадян оприлюдненим результатам. Кожна дер-
жава має свої історичні традиції, культуру (зокрема політичну), рі-
вень розвитку громадянського суспільства і відповідно до зазначених 
особливостей вибудовує свої власні правила проведення виборів, які 
в своїх концептуальних положеннях мають відповідати шести між-
народним засадам виборчого права: загальності, рівності, вільності, 
таємності, безпосередності та регулярності виборів.

14.  Визначальне місце і роль народу в управлінні суспільними 
справами забезпечується не тільки демократичними виборами, ре-
ферендумами, владою суспільної думки тощо, а й доступом грома-
дян до державної служби. У широкому сенсі слова державна служба 
є важливим елементом народовладдя, адже державні службовці – це, 
насамперед, громадяни, які служать народові, безпосередньо вико-
нуючи рішення, зокрема представницьких органів, задля реалізації 
загальносуспільних інтересів. Державні службовці, будучи не лише 
первинними елементами механізму функціонування держави, а й 
громадянами України, реалізують своє право на безпосередню участь
в управлінні загальносуспільними справами і відповідно є, на нашу 
думку, індивідуальними суб’єктами саме безпосереднього народовлад-
дя. Підхід до розуміння місця державної служби як одного з найе-
фективніших способів служіння Українському народові, сприятиме 
вступові на державну службу молодих, активних і патріотично нала-
штованих громадян, що є одним із шляхів прискорення становлення 
правової держави і проведення необхідних реформ.

15. Консенсусна демократія – це новий виток, новітня тенденція 
у розвитку народовладдя, новітня модель управління суспільними 
справами. Рух до максимального її використання в практиці вирі-
шення загальносуспільних справ працюватиме на об’єднання Укра-
їнського народу навколо виробленої ним національної ідеї. Якщо 
на, умовно кажучи, «першому» етапі розвитку і становлення наро-
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довладдя йдеться про проголошення, забезпечення і гарантування 
можливостей реалізації кожним громадянином належних йому кон-
ституційних прав і свобод (в тому числі політичних), то наступний 
етап у розвитку народовладдя (становлення консенсусної демократії) 
передбачає необхідність (обов’язковість) узгодження «своїх» бажань 
та інтересів з бажаннями та інтересами інших громадян. Це новий рі-
вень політичної культури громадянського суспільства, який передба-
чає поступовий прихід до повного усвідомлення того, що кожна лю-
дина має не лише права, а й «обов’язки перед суспільством, в якому 
забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості» (стаття 
23 Конституції України).

16. Вважаємо за доцільне під час проведення конституційної рефор-
ми в Україні з метою забезпечення відображення у Конституції Украї-
ни як принципу народного суверенітету, так і принципу народовладдя, 
імплементації їх основних ознак в тіло Основного Закону та заохочення 
прямого народовладдя внести до Основного Закону України такі зміни:

1) преамбулу Конституції України варто виписати за однією з та-
ких формул: «Український народ – громадяни України всіх національ-
ностей… приймає цю Конституцію – Основний Закон України» або 
«Ми, Український народ, діючи через посередництво наших належним 
чином обраних представників у Парламенті, … проголошуємо, що 
народ наділений суверенною владою, і встановлюємо цю Конститу-
цію…»). Тоді кожен громадянин (незалежно від покоління) відчував 
би свою причетність до розбудови власної країни, зокрема й до при-
йняття Основного Закону;

2) частину 2 статті 5 викласти в такій редакції:
«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу як безпосередньо, так і через вільно обра-

них представників» або «Народ здійснює владу як безпосередньо, так 
і через обрані ним представницькі органи» (і одна, й друга формула 
відповідатимуть суті представницької форми народовладдя);
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3) у другому реченні частини 1 статті 13 слова «від імені Україн-
ського народу права власника здійснюють» замінити словами «Україн-
ський народ здійснює права власника як безпосередньо, так і через»;

4) статтю 38 викласти в такій редакції:
«Кожен громадянин має право брати участь у вирішенні публічних 

справ як безпосередньо, так і через вільно обраних представників.
Громадяни мають право брати участь у всеукраїнському та місце-

вих референдумах.
Громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до всіх 

представницьких органів публічної влади.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної 

служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування».
5) статтю 69 викласти у такій редакції:
«Народне волевиявлення здійснюється через референдуми та інші 

форми безпосередньої демократії. Народне волевиявлення здійсню-
ється також через вільно обраних представників у порядку, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України.

Результати народного волевиявлення є обов’язковими до вико-
нання»;

6) статтю 75 викласти в такій редакції: «Єдиним представницьким 
органом Українського народу є парламент – Верховна Рада України, 
яка, здійснюючи законодавчу владу, діє від імені та в інтересах усього 
Українського народу»;

7) у частині 5 статті 124 слова «іменем України» замінити словами 
«іменем Українського народу»;

8)  у частині 3 статті 140 перед словами «органи місцевого само-
врядування» додати слово «представницькі», а слова «та їх виконавчі 
органи» вилучити;

9) частину 1 статті 141 викласти у такій редакції: «до складу сіль-
ської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які 
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обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування строком на п’ять років громадянами, 
які проживають на території відповідного села, селища, міста, району,
області»;

10) у частині 1 статті 142 слова «безпосередньо або через» замінити 
на слова «як безпосередньо, так і через»;

11) у частині 2 статті 143 перед словами «обласні та районні ради» 
додати слова «територіальні громади району, області як безпосеред-
ньо, так і через відповідні»;

12) у частині 1 статті 144 перед словами «органи місцевого само-
врядування» додати слова «територіальні громади та»;

13) у частині 2 статті 144 після слова «рішення» додати слова «те-
риторіальних громад та»;

14) у статті 145 після слова «права» додати слова «територіальних 
громад та органів».

Внесення до Конституції України запропонованих автором змін, 
напрацьованих на основі проведеного дослідження та сформованої 
структури концепції реалізації народом належної йому влади, забез-
печить конкретизацію положень Основного Закону в частині консти-
туційно-правового забезпечення подальшого становлення в Україні 
народовладдя, реалізації принципу народного суверенітету та фор-
мування громадянського суспільства.
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