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Право на участь в управлінні 
державними справами в умовах

республіканської форми правління

Відомий російський філософ і полі-
толог О. Хархордін, розмірковуючи
над питанням про складові республі-
канської традиції, зазначає, що в умо-
вах існування такої традиції «людям
пропонувалося зіграти у значущу для
них гру, дати їм можливість перемогти
в ній і прославитися на все життя».
«Тоді найбільш здібні, цікаві та багаті
у плані володіння політичними мож-
ливостями люди будуть реалізовувати
себе в рамках цієї гри» [1].Такі можли-
вості безпосередньо сконцентровано у
визначальному політичному праві, пра-
ві на участь в управлінні державними
справами.

У Конституції України воно сфор-
мульовано поряд із правом брати участь
у всеукраїнському та місцевому рефе-
рендумах, вільно обирати та бути
обраним до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування
(ч. 1 ст. 38 Конституції). Окрім цього, в
указаній нормі Основного Закону вка-
зано також право на вільний доступ
до державної служби та служби в ор-

ганах місцевого самоврядування. Нав-
коло цього права точаться жваві дис-
кусії, як щодо його змісту, так і щодо
гарантій його реалізації. Слід відзначи-
ти науковий доробок із цього питання
таких учених, як Ю. М.Тодика, В. Ф. По-
горілко, В. В. Речицький, О. О. Чуб,
А. В. Грабильникова та ін. Метою цієї
статті є встановлення змісту права на
участь в управлінні державними спра-
вами в умовах дії республіканських
традицій, проблемних питань його га-
рантування та способів їх усунення.

Насамперед зазначмо, що досить
часто в науковій літературі зустрічає-
ться погляд щодо широкого підходу до
змісту права на участь в управлінні дер-
жавними справами. Зокрема, О. О.Чуб
із цього приводу зазначає, що «це су-
б’єктивне право є комплексним і об’єд-
нує майже всі інші політичні права і
свободи – право громадян брати участь
у референдумі, вільно обирати і бути
обраними до органів державної влади,
рівне право доступу до державної
служби, право на звернення, а також
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право брати участь у відправленні
правосуддя»[2]. Вважаємо, що подіб-
на позиція заслуговує на підтримку,
хоча б з огляду на те, що названі права
є найбільш вагомою частиною пра-
воздатності громадянина щодо участі
в державному житті.

Дотично до міжнародних норм
ідеться про реалізацію громадянами
їхніх можливостей, як членів такого
колективного суверенного суб’єкту, як
народ. Фактично йдеться про «індиві-
дуальний» аспект такого вихідного
принципу конституційного ладу, як на-
родовладдя. Досить слушним із цього
приводу є зауваження щодо того, що
«право на участь громадян в управлін-
ні державними справами за своєю
суттю є правом на участь у здійсненні
народовладдя»[3], «це право є юридич-
ним вираженням суверенітету народу
і формою здійснення їм своєї установчої
влади»[4]. Що стосується міжнарод-
них норм, то відповідні підвалини
для поширення цього права в націо-
нальних конституціях було закладено
прийняттям Загальної декларації прав
людини та Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права. У цих
міжнародно-правових документах було
встановлено, що «кожна людина має
право брати участь в управлінні своєю
державою безпосередньо або через
вільно обраних представників (ст. 21
декларації, ст. 25 пакту), «голосувати
та бути обраним на справді періодич-
них виборах, що проводяться на осно-
ві загального рівного виборчого права
за таємного голосування і таких, що
забезпечують вільне волевиявлення
виборців; допускатись у своїй країні
на загальних засадах рівності до дер-
жавної служби» (ст. 25 пакту).

Маємо зауважити, що розуміння
«республіканської» сутності права на
участь в управлінні державними пра-
вами передусім зводиться до аналізу
активності українців на виборах і в
діяльності політичних партій. Якщо в
першому випадку (участі у виборах)
громадяни демонструють поки що

високий рівень свідомості щодо своїх
політичних обов’язків (в останніх
президентських виборах взяли участь
більше 69% виборців, внесених до
списків виборців), то друга складова
викликає постійне занепокоєння у
вітчизняних дослідників. Йдеться про
низький показник участі громадян у
політичних партіях – 2–3%. На думку
багатьох аналітиків, це є свідченням
низького рівня політичної активності,
а отже, і досить спокійного ставлення
до наявності у них такого демокра-
тичного засобу, як право на участь в
управлінні державними справами.
Ю. Г. Барабаш, із посиланням на за-
кордонні дослідження, демонструє той
факт, що середньозважений показник
членства в європейських демократіях
становить 4,99%. З цього приводу до-
слідник робить висновок, що не слід
робити трагедії з низьких показників,
адже такі показники є свідченням, скор-
ше, не відсутності бажання громадян
відволікатися від повсякденних справ
на участь у політичних об’єднаннях,
скільки спотвореного ставлення до
розбудови партійної системи [5].

М. Ховард, провівши ґрунтовні
соціологічні дослідження політичної
активності громадян країн Східної
Європи, дійшов висновку, що їхнє
інертне ставлення до функціонування
інститутів громадянського суспіль-
ства, зокрема й політичних партій,
обумовлюється недовірою до органі-
зацій, стійкістю неформальних друж-
ніх зв’язків і розчарованістю посткому-
ністичною реальністю [6]. Справді,
аргументи, що заслуговують на увагу,
особливо в ситуації, коли українським
громадянам доводиться жити в умовах
постійного експериментування з вибор-
чою системою та відсутністю належ-
ного референдумного законодавства.

Важливим аспектом проблеми, що
аналізується, є відсутність у конститу-
ційному законодавстві чіткості щодо
співвідношення форм безпосередньої
та представницької демократії в реа-
лізації влади народом.Адже фактично
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реалізовувати владу безпосередньо
через використання інституту референ-
думу громадяни можуть лише за умов
високого рівня активності та їхньої
зацікавленості у вирішенні загально-
державних питань. Останнього ми не
спостерігаємо протягом усіх 20 років
незалежності (за винятком окремих
сплесків активності, як, наприклад, у
2004 р. на президентських виборах).

Наступним питанням є роль Консти-
туційного Суду України в розробленні
доктринальної теорії права на участь
в управлінні державними справами.
Слід відзначити,що,аргументуючи влас-
ні рішення, Суд досить часто посилає-
ться на цю конституційну норму. Так,
орган конституційної юрисдикції зга-
дував про наявність у громадян такого
права у випадку, коли йшлося про ро-
зуміння контролю, який здійснює
Рахункова палата. Суд зауважив, що
«громадяни України реалізують своє
конституційне право брати участь в
управлінні державними справами (стат-
тя 38 Конституції України),в тому числі
і в здійсненні контролю у фінансово-
економічній сфері як безпосередньо,
так і через обраних до органів держав-
ної влади представників» (висновок у
справі про внесення змін до статті 98
Конституції України № 1-в/99 від 25 бе-
резня 1999 року). До речі, такий широ-
кий підхід до розуміння Судом змісту
вказаного політичного права неоднора-
зово демонструвався ним у подальшому.

Досить специфічним був підхід Суду
із залучення до власної аргументації
вказаного права, продемонстрований
під час експертизи проекту закону
про внесення змін до Конституції,
яким передбачалося створення дво-
палатного парламенту і, зокрема, від-
сутність у верхньої палати, Сенату,
повноважень із затвердження дер-
жавних символів. «Таким чином, одна
з палат Парламенту України – Сенат
України, а опосередковано й виборці,
які його обирають «на основі загаль-
ного, рівного і прямого виборчого
права шляхом таємного голосування»

(стаття 101.1 законопроекту), фактич-
но усуваються від вирішення одного з
найважливіших питань державного
суверенітету – встановлення держав-
них символів України, що не узгоджує-
ться зі статтею 5 Конституції Украї-
ни, згідно з якою народ здійснює
владу безпосередньо і через органи
державної влади та органи місцевого
самоврядування, і зі статтею 38 Кон-
ституції України, яка закріплює за гро-
мадянами право брати участь в управ-
лінні державними справами» (висновок
у справі про внесення змін до Консти-
туції України за ініціативою народних
депутатів України від 11 липня 2000 р.
№ 2-в/2000).

У доктринальному плані Судом було
збагачено розуміння гарантій права 
на участь в управлінні державними
справами. Так, розглядаючи один із
законопроектів про внесення змін до
Конституції, Суд став на заваді зміні
підходів до формулювання питання
конституційної обов’язковості особи-
стого голосування народних депутатів
(пропонувалося в подальшому вирі-
шувати такі питання на рівні закону),
вказавши на таке. «У Рішенні Кон-
ституційного Суду України від 7 лип-
ня 1998 р. № 11-рп/98 у справі щодо
офіційного тлумачення частин другої
і третьої статті 84 та частин другої і
четвертої статті 94 Конституції Ук-
раїни Конституційний Суд України
визначив свою правову позицію з пи-
тань особистого голосування: таке го-
лосування народного депутата України
на засіданнях Верховної Ради України
означає його безпосереднє волевияв-
лення. Отримавши депутатський ман-
дат від виборців, народний депутат
України через особисте голосування
підтримує з ними зв’язок як їх пред-
ставник, а з огляду на це виборці –
громадяни України – реалізують своє
право брати участь в управлінні дер-
жавними справами (частина перша
статті 38) і здійснюють народне во-
левиявлення (стаття 69 Конституції
України)» (висновок у справі про
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внесення змін до статей 84, 85 та ін-
ших Конституції від 14 березня 2001 р.
№ 1-в/2001).

Суд пропонує не обмежуватися
визначеними у ст. 38 правами у визна-
ченні змісту комплексного права на
участь в управлінні державними спра-
вами. Зокрема, на думку Суду, до
переліку таких прав слід також відно-
сити і право на звернення, встановле-
не ст. 40 Основного Закону: «Питання
практичної реалізації громадянами
цих прав (прав на звернення.– О. В.)
регулюються, зокрема, Законом Ук-
раїни «Про звернення громадян», який
забезпечує їм можливість брати участь
в управлінні державними і громад-
ськими справами, впливати на поліп-
шення роботи органів державної
влади і місцевого самоврядування, під-
приємств, установ, організацій неза-
лежно від форм власності, відстоювати
свої права і законні інтереси та поно-
влювати їх у разі порушення шляхом
викладення в письмовій або усній
формі пропозицій (зауважень), заяв
(клопотань) і скарг» (Рішення у справі
про поширення відомостей від 10 квіт-
ня 2003 р. № 8-рп/2003).

Окрім цього, право, передбаче-
не ст. 38 Конституції, слід також
поширювати на сферу місцевого
самоврядування і на інші позавладні
сфери публічного життя. Про це Суд
сказав у контексті наступного. «Окре-
мі закони України закріплюють гро-
мадське самоврядування як одну з форм
участі громадян в управлінні держав-
ними справами, у вирішенні питань їх
соціального захисту, корпоративного
життя тощо. Зокрема, громадське
самоврядування запроваджено в тери-
торіальних громадах (частина шоста
статті 140 Конституції України, стат-
ті 8,9,13,14 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні»), в освіті
(статті 16, 17 Закону України «Про осві-
ту»), у вищій школі (статті 37, 38 Закону
України «Про вищу освіту») (Рішення
у справі про завдання третейського суду
від 10 січня 2008 р. № 1-рп/2008).

Ще більш значним є внесок Суду 
в розвиток теорії права на участь 
в управлінні державними справами в
контексті виборчих прав громадян.
Серед складних і невирішених питань
цієї сфери залишаються питання про
забезпечення вільності в реалізації
пасивного виборчого права. Нагадаймо,
що із запровадженням в 1998 р. змі-
шаної (пропорційно-мажоритарної)
виборчої системи звернення не згодних
із цим кроком народних депутатів до
Суду не дало бажаного ними резуль-
тату. Суд застосовував до головного
питання про відповідність такої вибор-
чої системи гарантіям права на участь
в управлінні державними справами
доктрину політичного питання, заува-
живши, що питання вибору системи,
за якою буде формуватися парламент,
а також її принципових засад, зокре-
ма такої, як виборчий бар’єр, є «питан-
ням політичної доцільності, і воно має
вирішуватися Верховною Радою Украї-
ни» (Рішення у справі про вибори на-
родних депутатів України від 26 люто-
го 1998 р. № 1-рп/98).

Низка правових позицій Суду, ви-
словлена ним у цьому рішенні, без-
умовно, матимуть актуальність і в
сучасних умовах, коли позначилася
тенденція до повернення до змішаної
(комбінованої) виборчої системи.
Зокрема, йдеться і про наділення пра-
вом висувати своїх кандидатів в одно-
мандатних виборчих округах тільки
тих політичних партій, які висунули
свої виборчі списки у багатомандат-
них виборчих округах. На думку Суду,
це є порушенням рівності виборчого
права, а, на наш погляд, це є ще одним
обмеженням вільності пасивного ви-
борчого права.

Загалом питання про можливість
самовисування та про умови висуван-
ня кандидатів в одномандатних вибор-
чих округах залишається відкритим і
потребує свого вирішення напередо-
дні виборчої кампанії до парламен-
ту 2012 р. Нагадаймо, що чинне ви-
борче законодавство передбачає наяв-
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ність права на висування кандидатів
(щоправда, в умовах поки що пропор-
ційної виборчої системи з єдиним
загальнодержавним багатомандатним
виборчим округом) лише у тих партій,
які були зареєстровані не пізніш ніж
за 365 днів до дня проведення виборів 
(ч. 2 ст. 10 Закону України «Про вибо-
ри народних депутатів України»).

Ця норма викликала і викликає
безліч нарікань з боку фахівців і пе-
ресічних громадян. Насамперед, наго-
лосімо на тому, що, ратифікувавши
цілу низку вагомих міжнародних доку-
ментів у галузі прав людини та зафік-
сувавши в Конституції пасивне вибор-
че право саме через характеристику
його вільності, українські законо-
творці навряд чи можуть відмовити
громадянину України у праві запропо-
нувати свою кандидатуру виборцям
без опосередкованої участі політич-
них партій.

Якщо ж аналізувати правосуб’єкт-
ність партій як учасників виборчого
процесу, то слід замислитися над ука-
заним обмеженням. З одногу боку, як
стверджувалося під час ухвалення за-
значеного Закону, це є цілком природ-
ною вимогою, оскільки однією з умов
функціонування політичних партій
згідно з чинним законодавством є ство-
рення партією протягом шести міся-
ців після її реєстрації «своїх обласних
і прирівняних до них партійних орга-
нізацій не менш як у чотирнадцяти
адміністративно-територіальних оди-
ницях України з перелічених у частині
другій статті 133 Конституції України»
(ч. 6 ст. 11 Закону України «Про полі-
тичні партії в Україні» з урахуванням
офіційного тлумачення згідно з Рішен-
ням Конституційного Суду України
від 16 жовтня 2007 р. № 9-рп/2007). В ін-
шому випадку це загрожує партії ану-
люванням її реєстраційного свідоцтва
в судовому порядку (ч.1 ст.24 Закону Ук-
раїни «Про політичні партії в Україні»).

А тому цілком закономірно, що
потрібно дати час для партії, аби вона
мала можливість виконати цю вимогу

закону. Натомість, з іншого боку, за-
конодавець ставить умову для партії
брати участь у президентських і пар-
ламентських виборах. Якщо вона цього
не робить протягом 10 років од момен-
ту реєстрації, то це також загрожує їй
примусовим припиненням діяльності
через анулювання свідоцтва.

Отже, описана ситуація виглядає
не зовсім логічною. На що, до речі,
звертала увагу Європейська комісія
«За демократію через право», гово-
рячи, що таке обмеження характе-
ризується непропорційністю щодо
завдань, які ставляться із запрова-
дження такої умови, оскільки вибор-
чий процес триває 4 місяці, тож на-
вряд восьмимісячний термін до ви-
борів дозволить перевірити електо-
ральну дієздатність зареєстрованої
партії [7].

Мало того, на наше глибоке пере-
конання, обравши ліберальну модель
формування політичної системи (ст. 15
Конституції), саме вибори мають
стати єдиним критерієм дієздатності
партій. Тому встановлення будь-яких
додаткових перепон для участі партій
у виборах ставитиме під сумнів дотри-
мання принципу вільності пасивного
виборчого права.

Що стосується реалізації права на
участь в управлінні державними спра-
вами через використання всеукраїн-
ського референдуму, то на одному з
перших місць стоїть питання про
реальні можливості його ініціювання
громадянами. Ю. Г. Барабаш у своїх
публікаціях неодноразово наголошу-
вав на відсутності навіть потенційних
можливостей у громадян через неви-
значеність законодавства в частині пере-
вірки на допустимість питання, які
пропонується винести на всеукраїн-
ський референдум [8]. Як тут не прига-
дати досвід референдумної демократії
Каліфорнії (по суті, чи не єдиний штат,
де безпосередня демократія повсяк-
денно функціонує поряд із інститута-
ми представницької демократії, а іноді
навіть починає домінувати над ними).
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Корисність каліфорнійського дос-
віду полягає в тому, що на етапі підго-
товки референдуму ініціативним гру-
пам всіляко допомагають юридичні
та фінансові служби штату з метою
приведення їх ініціатив у відповідність
із законодавством і прорахунок кош-
торису запланованого плебісциту.

Звичайно, що за умов майже повної
монополії представницької демократії
у вирішенні важливих питань держав-
ного управління говорити про підви-
щення рівня активності у використанні
громадянами свого конституційного
права на участь в управлінні держав-
ними справами не доводиться. Безсум-
нівно, що заклики перевести всі демо-
кратичні процедури вирішення питань
у площину референдуму також не є
виходом із ситуації.

Республіканські традиції звичайно
передбачають високу політичну актив-
ність. Але вона не завжди повинна
полягати у вирішенні загальнодер-
жавних питань. Звичайно йдеться про
місцеві ініціативи, які дозволяють
громадянам відчувати себе реальними
власниками владних повноважень.

У цьому контексті Н. В. Мішина від-
значає важливість інститутів самоорга-
нізації населення для підвищення рівня

політичної активності [9]. На сьогодні
ми спостерігаємо певну інертність у
цьому аспекті. Громадяни звикли по-
кладатися на розсуд влади у вирішен-
ні складних питань державного та міс-
цевого значення. Недарма переважна
більшість соціологічних досліджень де-
монструють бажання громадян бачи-
ти на чолі держави чи міста особу, яка
за своїми персональними якостями та
владними повноваженнями може бути
охарактеризована як сильний лідер.

Тому принципово важливо на етапі
конституційного реформування встано-
вити більш чіткий зв’язок між прин-
ципом народовладдя та правом на
участь в управлінні державними спра-
вами, що, безсумнівно, є його голов-
ним проявом у правовому статусі гро-
мадянина. Одначе багато що може
бути зроблено вже зараз. Насамперед
це – реформування референдумного
законодавства в напрямку полегшен-
ня (зі збереженням належних гаран-
тій конституційності) використання
інституту референдуму за народною
ініціативою та зміна виборчої систе-
ми в частині більшого гарантування
принципу вільності у використанні як
активного, так і пасивного виборчого
права.
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У статті проаналізовано зміст права на участь в управлінні державними спра-
вами в умовах дії республіканських традицій, виявлено проблемні питання його
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В статье проанализировано содержание права на участие в управлении госу-
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In the article maintenance of right is analysed on participating in the management
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of his guaranteing and methods of their removal  are set.
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