
1

Громадськополітичний
ітеоретичнийжурнал«Віче»
внесенодоперелікувидань,
публікаціївякихзараховуються
якнауковіроботипризахистідисертацій
угалузіюридичнихнаук(постанова
ПрезидіїВАК№1-05/8від22грудня
2010року«Провнесенняперіодичнихдрукова-
нихнауковихфаховихвиданьдонового
Перелікунауковихфаховихвидань
України»)

9	 Микола	ПРИМУШ,	
	 Юрій	КОВАЛЬ

	 Можливі	вектори		
	 демократизації	України

	 в	контексті	викликів		 	
	 сучасності

	 Николай	ПРИМУШ,	
	 Юрий	КОВАЛЬ.

	 Возможные	векторы			
	 демократизации		 	
	 Украины	в		 	 	
	 контексте	вызовов		 	
	 современности

	 Mykola	PRIMUSH,		
	 Yuriy	KOVAL.

	 Possible	Vectors	of		 	
	 Democratization	of		 	
	 Ukraine	in	the	Context		
	 of	Modern	Challenges

23	 Владислав	ФЕДОРЕНКО,	
	 Анжела	МАЛЮГА,	
	 Ольга	ЖЕЛТОВА.

	 Оновлення	законодавства		
	 про	вибори	народних		
	 депутатів	України

	 як	пріоритетний	напрям		
	 діяльності	парламенту

	 Владислав	ФЕДОРЕНКО,	
	 Анжела	МАЛЮГА,	
	 Ольга	ЖЕЛТОВА.

	 Обновление	законодательства		
	 о	выборах	народных		 	
	 депутатов		Украины

	 как	приоритетное		 	 	
	 направление		 	 	
	 деятельности	парламента

	 Vladyslav	FEDORENKO,		
	 Anzhela	MALYUGA,	
	 Olga	ZHELTOVA.

	 Reform	of	Legislation	on		 	
	 Elections	of	the	People’s		 	
	 Deputies	of	Ukraine

	 as	a	Priority	Area	of	the		 	
	 Parliament’s	Activities

19	 Анатолій	СУББОТ.

	 Інформаційна	безпека		
	 діяльності	працівників		
	 правоохоронних	органів

	 Анатолий	СУББОТ.

	 Информационная		 	
	 безопасность	деятельности		
	 работников			 	
	 правоохранительных

	 органов

	 Anatoly	SUBBOT.

	 Information	Security	of		
	 the	Law	Enforcement			
	 Officers’	Activities

14	 Олександр	СОСНІН.

	 До	питання	організації		
	 інноваційного	оновлення		
	 України

	 Александр	СОСНИН.

	 К	вопросу	организации		
	 инновационного		 	
	 обновления			 	
	 Украины

	 Oleksandr	SOSNIN.

	 Revisiting	the	Issue	on	1	
	 Innovative	Renewal	of		
	 Ukraine

2 Олександр	МАЛІЄНКО.	
	 Національна	безпека	крізь	призму	наукового	потенціалу

3	 Наталія	МУШАК.

	 Шенгенські	acquis		
	 та	Україна

	 Наталия	МУШАК.

	 Шенгенские	acquis		
	 и	Украина

	 Natalia	MUSHAK.

	 The	Schengen		
	 Acquis	and	Ukraine

Ви	хо	дить	у	Києві		
з	квіт	ня	1992	ро	ку.
З	2006го	–	дві	чі	
на	мі	сяць

20
14/22

	(378)

Гро	мад	сько		по	лі	тич	не	і	те	о	ре	тич	не	ви	дан	ня	
Зас	нов	ник	–	Вер	хов	на	Ра	да	Ук	ра	ї	ни

www.vic	he.in	fo

mail@viche.info



Ві
че

 2
2/

20
14

 w
w

w
.v

ic
he

.in
fo

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

(Закінчення.	Початок	на	2-й	стор.	обкл.)	

	«Національна	безпека	як	захищеність	життєво	важ-
ливих	інтересів	людини	і	громадянина,	суспільства	і	дер-
жави	 не	 може	 бути	 реалізована	 без	 використання	 до-
сягнень	передової	науки,	технологій	та	цілеспрямованої	
державної	 інноваційної	 політики,	 –	 зазначив	 у	 вітан-
ні	до	учасників	форуму	президент	Національної	акаде-
мії	наук	України	академік	Борис	Патон.	–	Тільки	розви-
нена	держава	з	наукоємною	промисловістю,	сучасними	
системами	охорони	здоров’я,	освіти,	соціогуманітарною	
сферою,	високотехнологічним	оборонним	комплексом,	
сприятливим	 станом	 екології	 може	 забезпечити	 своїм	
громадянам	 високу	 якість	 життя,	 стабільність,	 можли-
вість	реалізувати	свої	життєві	плани	в	рідній	країні,	а	не	
шукати	щастя	на	чужині».

	 Народний	 депутат	 України,	 Голова	 Комітету		
Верховної	Ради	з	питань	науки	 і	освіти	Лілія	Гриневич,	
звертаючись	до	учасників	симпозіуму,	визнала,		що	сус-
пільство	і	влада	не	надають	належного	значення	розви-
тку	науки,	що	зумовлено	нерозумінням	її	ролі	в	забез-
печенні	життєдіяльності	й	обороноздатності	країни.	Фі-
нансування	науки	опустилося	нижче	від	того	рівня,	який	
необхідний	не	лише	для	розвитку,	а	бодай	для	її	само-
відтворення.	Лілія	Гриневич	висловила	сподівання,	що	
новий	склад	парламенту	ухвалить	Закон	про	науку	і	на-
уково-технічну	діяльність	і	сприятиме	виправленню	ни-
нішнього	становища	в	науковій	сфері.	

Віце-президент	НАН	України	академік	Антон	Наумо-
вець,	який	вів	засідання,	подякував	Голові	парламент-
ського	комітету	за	обстоювання	інтересів	вітчизняної	на-
уки	й	висловив	сподівання,	що	влада	нарешті	усвідомить	

необхідність	збереження	та	розвитку	наукового	потенці-
алу	країни.

Програма	 симпозіуму	 була	 насичена	 й	 різноманіт-
на.	Після	виступів	директора	Центру	досліджень	науко-
во-технічного	потенціалу	та	історії	науки	ім.	Г.	М.	Добро-
ва	 НАН	 України	 Бориса	 Маліцького,	 директора	 Інсти-
туту	демографічних	та	соціальних	досліджень	ім.	М.	В.	
Птухи	НАН	України	академіка	Елли	Лібанової,	директо-
ра	Інституту	магнетизму	НАН	та	МОН	України	академі-
ка	Віктора	Бар’яхтара	було	продемонстровано	фільм	про		
внесок	у	розвиток	вітчизняної	ракетно-космічної	галузі		
Конструкторського	 бюро	 «Південне»,	 який	 про-
коментував	 заступник	 генерального	 конструк-
тора	 цього	 КБ	 з	 наукової	 роботи	 Олександр	 Ка-
шанов.	 У	 межах	 симпозіуму	 також	 	 відбули-
ся	 два	 «круглі	 столи»:	 «Загрози	 національній	
безпеці,	зумовлені	станом	науково-технічного	потенціа-
лу»	й	«Історичний	досвід	та	сучасні	можливості	викорис-
тання	потенціалу	ракетно-космічної	галузі	у	розв'язанні		
проблем	національної	безпеки».

Про	 багатоаспектний	 міждисциплінарний	 харак-
тер	теми	симпозіуму	свідчили	як	програма	заходу,	так	
і	склад	його	учасників,	що	представляли	різні	галузі	на-
уки	й	освіти,	оборонну	промисловість,	владні	структу-
ри	та	громадські	організації.	Як	зазначалося	на	форумі,			
вироблення	спільних	позицій	і	обґрунтованих	рекомен-
дацій	–	це	шлях	до	практичних	результатів	інтеграції	на-
укових	знань,	технічних	та	інженерних	рішень,	що	спри-
ятимуть	усуненню	загроз	національній	безпеці.

Олександр	МАЛІЄНКО.	
Фото	Миколи	БІЛОКОПИТОВА.

Національна	безпека		
крізь	призму	наукового	потенціалу
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Проведеноправовийаналізосновнихнапрямівспівробітництвадержав-членівЄСізтретіми
країнамиумежахШенгенськогопростору.Особливуувагуприділенодослідженнюструктури
шенгенськихacquisтамеханізмівспільноївізовоїполітикиЄС.Розглянутоположенняправових
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Шенгенські	acquis		
та	Україна
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
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Підписання	Угоди	про	асоціацію	з	Європейським	Со-
юзом	 відкриває	 для	 України	 перспективу	 інтеграції	 до	
внутрішнього	ринку	ЄС,	а	для	її	громадян	–	можливість	
спрощеного	перетину	кордонів	організації	і	перебування	
на	її	території.

Проте	задля	вироблення	сприятливих	умов	функціо-
нування	ринку	праці	Євросоюзу	та	запобігання	напливу	
іммігрантів	було	створено	Шенгенський	простір.	Держа-
ви—учасниці	цього	простору	регламентують	свободу	руху	
громадян	із	третіх	країн	на	своїй	території	шляхом	запро-
вадження	єдиних	умов	в’їзду	 іноземців	та	єдиної	Шен-
генської	візи.	Сьогодні	Шенгенський	простір	формують	
26	країн	Європи:	22	держави—члени	ЄС	–	Австрія,	Бель-
гія,	Греція,	Данія,	Естонія,	 Іспанія,	 Італія,	Латвія,	Литва,	
Люксембург,	Мальта,	Нідерланди,	Німеччина,	Польща,	
Португалія,	Словаччина,	Словенія,	Угорщина,	Фінляндія,	
Франція,	Чехія,	Швеція	–	та	4	країни	–	не	члени	організа-
ції	–	Ісландія,	Ліхтенштейн,	Норвегія,	Швейцарія.

Комплекс	 правових	 норм,	 ухвалених	 державами—
учасницями	Шенгенського	простору,	становить	шенген-
ські	 acquis	 ЄС.	 Такий	 спільний	 нормативно-правовий	
базис	формується	у	сферах,	пов’язаних	зі	скасуванням	
контролю	 на	 зовнішніх	 кордонах;	 гармонізацією	 умов	
в’їзду	та	видачею	короткострокових	віз;	процедурою	пе-
ретину	особами	зовнішніх	кордонів	держав—членів	ЄС;	
співпрацею	судових	та	поліцейських	органів	країн—учас-
ниць	організації;	створенням	Шенгенської	інформацій-
ної	системи	тощо.

На	думку	автора,	шенгенські	аcquis	ЄС	є	комплекс-
ним	поняттям,	адже	включають:	а)	договори	та	угоди,	
укладені	між	урядами	держав	Шенгенського	простору;	
б)	ухвалені	 інституціями	ЄС	постанови	(директиви,	ре-
гламенти,	рішення,	декларації	та	резолюції),	дія	яких	по-
ширюється	в	рамках	кордонів	держав—учасниць	Шен-
генського	простору;	в)	договори,	укладені	ЄС	із	третіми	
країнами	в	імміграційній	сфері;	г)	правила	та	процеду-
ри,	пов’язані	з	відкриттям	внутрішніх	кордонів	та	вста-
новленням	візового	режиму	як	для	держав—членів	ЄС,	
так	і	для	третіх	країн.

Однак	перелік	актів,	які	формують	шенгенські	аcquis,	
нє	є	усталеним.	Це	пов’язано	зі	зміною	та	скасуванням	
більшості	положень	відповідних	первинних	документів	
і	процесами	розширення	Європейського	Союзу.	Останні	
надають	динаміки	шенгенському	праву,	котре	має	тен-
денцію	до	постійного	розвитку.

Структурно	шенгенські	аcquis	ЄС	мають	внутрішню	та	
зовнішню	складові	(виміри).

Внутрішня	 складова	 включає	 договори	 та	 угоди,	
укладені	між	державами—членами	організації,	що	вхо-
дять	 до	 Шенгенського	 простору.	 Найважливішими	 се-
ред	них	є	Угода	«Про	поступове	скасування	контролю	на	
спільних	кордонах»	від	14	червня	1985	року	та	Конвенція	
про	застосування	Шенгенської	угоди	від	14	червня	1985	
року	(від	19	червня	1990	року),	котрі	заклали	основу	для	
розвитку	шенгенських	аcquis	загалом.

Ухвалені	 20	 травня	 1999	 року	 Радою	 ЄС	 рішення		
№	1999/435/ЄC	[9]	та	№	1999/436/ЄC	[10]	містили	пере-
лік	актів,	які	разом	встановили	та	сформували	шенген-
ські	acquis.	Так,	відповідно	до	ст.	1	Додатку	А	до	Рішен-
ня	№	1999/435/ЄC,	шенгенські	acquis	становлять:	1)	Уго-
да	між	урядами	держав	Економічного	союзу	«Бенілюкс»,	
Федеративної	Республіки	Німеччини	і	Французької	Рес-
публіки	про	поступове	скасування	перевірок	на	спільних	
кордонах	від	14	червня	1985	року;	2)	Конвенція	про	за-
стосування	Шенгенської	угоди	від	14	червня	1985	року	
між	Королівством	Бельгія,	Федеративною	Республікою	
Німеччиною,	 Великим	 Герцогством	 Люксембурзьким	
та	Королівством	Нідерландів	від	19	червня	1990	року;	3)	
протоколи	про	приєднання	до	Угоди	від	14	червня	1985	
року	та	Конвенції	від	19	червня	1990	року	Італії	(27	лис-
топада	1990	року),	Іспанії	та	Португалії	(25	червня	1991	

року),	Греції	(6	листопада	1992	року),	Австрії	(28	квітня	
1995	року),	Данії,	Фінляндії	та	Швеції	(19	грудня	1996	ро-
ку),	а	також	наступні	заключні	акти	та	декларації;	4)	рі-
шення	та	декларації	шенгенського	Виконавчого	комітету;	
5)	рішення	Центральної	групи.

Слід	зазначити,	що	згадані	документи	є	елементами	
внутрішнього	 виміру	 шенгенських	 аcquis.	 Їхня	 зовніш-
ня	складова,	натомість,	містить	міжнародні	договори	та	
угоди,	укладені	ЄС	із	третіми	країнами	задля	імплемен-
тації	спільної	імміграційної	політики	організації.	Право-
ві	основи	реалізації	зовнішньої	політики	Євросоюзу	в	цій	
сфері	визначені	його	установчими	документами,	зокре-
ма	ст.	21	Договору	про	ЄС	та	ст.	216	Договору	про	функ-
ціонування	 ЄС,	 положення	 яких	 передбачають	 розви-
ток	та	розбудову	партнерських	відносин,	налагодження	
співпраці	та	укладення	міжнародних	угод	між	ЄС	і	треті-
ми	країнами.

Беручи	 до	 уваги	 ці	 приписи,	 можна	 визначити		
зовнішні	правові	інструменти	співпраці	ЄС	із	третіми	кра-
їнами,	як-от:	 1)	міжнародні	угоди	про	реадмісію	щодо	
повернення	осіб	третіх	країн,	які	не	дотримуються	умов	
в’їзду,	перебування	і	проживання	на	території	держав—
членів	Єврозоюзу,	до	країн	свого	народження	чи	похо-
дження	(це	положення	передбачене	ст.	79.3	ДФЄС);	2)	
угоди	про	спрощення	візового	режиму;	3)	ухвалені	 ін-
ституціями	ЄС	постанови,	декларації,	програми,	плани	
дій,	 рамкові	 документи,	 що	разом	 становлять	soft	 law	
(«м’яке	право»)	ЄС.

У	 рамках	 зовнішнього	 виміру	 шенгенських	 аcquis	
двосторонні	відносини	України	та	ЄС	стосуються	питань,	
пов’язаних	 із	 візовою	 політикою,	 –	 одним	 із	 основних	
напрямів	співпраці	ЄС	із	третіми	країнами.

Зокрема,	18	червня	2007	року	підписано	Угоду	про	
реадмісію	між	Україною	та	ЄС	[2],	котра	набрала	чин-
ності	 1	 січня	 2008	 року.	 Цим	 документом	 визначено	
процедури,	 пов’язані	 з	 ідентифікацією	 та	 повернен-
ням	на	батьківщину	громадян	України,	громадян	третіх		
країн	та	осіб	без	громадянства,	що	потрапили	на	тери-
торії	держав-членів	ЄС	або	перебувають	на	них	неле-
гально.	 Угода	 має	 пріоритет	 по	 відношенню	 до	 будь-
яких	 двосторонніх	 договорів	 про	 реадмісію,	 укладе-
них	 між	 Україною	 та	 окремими	 державами—членами		
ЄС	(ст.	17).

Угодою	 передбачено	 звичайну	 й	 прискорену	 про-
цедури	 реадмісії	 (ст.	 5—9);	 визначено	 документи,	 які	
підтверджують	 походження	 нелегального	 мігранта		
(ст.	 6—7);	 установлено	 часові	 межі	 виконання	 запитів	
щодо	реадмісії	(ст.	8)	тощо.	Принциповим	моментом	є	
досягнення	 сторонами	 компромісу	 стосовно	 встанов-
лення	дворічного	перехідного	періоду	для	повернення	в	
Україну	мігрантів	із	третіх	країн	(п.	3	ст.	20),	що	надасть	
вітчизняній	владі	додатковий	час	для	створення	відпо-
відних	інституційних	можливостей	у	сфері	управління	ім-
міграцією	та	зміцнення	прикордонного	контролю.

Ще	 одним	 правовим	 інструментом	 співпраці	 між	
Україною	 та	 Євросоюзом	 у	 візовій	 сфері	 є	 Угода	 про	
спрощення	 оформлення	 віз,	 підписана	 18	 червня	 2007	
року	 [3]	 (чинна	 з	 1	 січня	 2008	 року).	 Вона	 встановила	
спрощений	режим	видачі	віз	українським	громадянам	
консульськими	 установами	 держав—членів	 ЄС	 у	 рам-
ках	шенгенського	законодавства.	Ключовими	елемента-
ми	Угоди	є	положення	про	перспективу	запровадження	
сторонами	взаємного	безвізового	режиму;	про	встанов-
лення	безвізового	режиму	для	власників	дипломатичних	
паспортів	(ст.	10);	про	видачу	багаторазових	віз	(строком	
від	1	до	5	років)	широкому	колу	громадян	України,	вклю-
чаючи	представників	бізнесової	сфери,	членів	урядових	
делегацій,	родичів	громадян	України,	які	легально	про-
живають	у	державах—членах	ЄС,	журналістів,	спортсме-
нів,	учасників	наукових,	культурних	і	мистецьких	заходів	
(ст.	5);	про	видачу	безкоштовних	віз	певним	категоріям	
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осіб,	зокрема	дітям	віком	до	18	років,	дітям	віком	до	21	
року,	котрі	знаходяться	на	утриманні,	пенсіонерам,	жур-
налістам,	родичам	громадян	України,	які	легально	про-
живають	у	державах—членах	ЄС	(п.	4	ст.	6).	Упорядко-
вується	перелік	документів,	що	підтверджують	мету	по-
їздки	 (ст.	 4);	 фіксується	 обсяг	 консульського	 збору	 за	
видачу	візи	на	рівні	35	євро	та	70	євро	у	термінових	ви-
падках	(ст.	6);	обмежується	строк	розгляду	анкети	щодо	
видачі	візи	10	календарними	днями	(ст.	7).

23	липня	2012	року	в	Брюсселі	було	підписано	Уго-
ду	про	внесення	змін	до	Угоди	між	Україною	та	ЄС	про	
спрощення	 оформлення	 віз	 [1].	 Оновлений	 документ	
розширив	перелік	категорій	громадян	України,	які	мати-
муть	змогу	одержати	безкоштовні	та	багаторазові	Шен-
генські	 візи	 до	 встановлення	 безвізового	 режиму	 між	
Україною	та	Євросоюзом	або	ж	користуватимуться	пра-
вом	на	спрощене	оформлення	безкоштовних	багатора-
зових	 віз	 (це	 положення	 стосується	 представників	 не-
урядових	громадських	організацій,	релігійних	громад,	
професійних	об’єднань,	студентів	та	аспірантів,	учасни-
ків	офіційних	програм	транскордонного	співробітництва	
ЄС).	Крім	того,	вдосконалено	порядок	оформлення	віз	
для	 міжнародних	 перевізників	 та	 представників	 засо-
бів	масової	інформації;	визначено	чіткі	терміни	дії	бага-
торазових	віз	(1	рік	і	5	років);	створено	можливості	тер-
мінового	оформлення	віз	(протягом	3	діб)	для	осіб,	що	
проживають	на	значній	відстані	від	місця	подання	візо-
вого	клопотання	(за	умови	сплати	термінового	консуль-
ського	збору);	запроваджено	безвізовий	режим	поїздок	
для	громадян	України,	які	користуються	біометричними	
службовими	паспортами	тощо.	Ця	Угода	набула	чинності	
1	липня	2013	року.

Загалом,	характеризуючи	згадані	документи,	можна	
назвати	їх	результатом	спільних	зусиль	офіційних	Киє-
ва	та	Брюсселя,	спрямованих	на	вдосконалення	наявних	
процедур	видачі	віз,	що	 істотно	розширить	можливос-
ті	пересування	територіями	країн—членів	ЄС	для	грома-
дян	України	та,	відповідно,	прискорить	інтеграцію	нашої	
держави	до	цієї	організації.

Діалог	щодо	лібералізації	Євросоюзом	візового	ре-
жиму	для	громадян	України	було	започатковано	на	Са-
міті	Україна	–	ЄС	у	Парижі	9	вересня	2008	року.	Протя-
гом	2008-2009	років	проходив	перший	етап	безвізового	
діалогу,	під	час	якого	контакти	сторін	у	форматі	робочих	
груп	та	зустрічей	старших	посадових	осіб	України	та	Єв-
росоюзу	стосувалися	чотирьох	основних	напрямів:	без-
пеки	документів	(зокрема,	впровадження	біометричних	
даних),	боротьби	з	нелегальною	міграцією	(включаючи	
питання,	пов’язані	з	реадмісією),	громадського	порядку	
та	безпеки,	а	також	зовнішніх	відносин.

18	травня	2009	року	в	Брюсселі	відбулася	друга	зу-
стріч	на	рівні	старших	посадових	осіб	України	та	ЄС,	де	
було	ухвалено	їх	перший	Звіт.	Цей	документ	було	пред-
ставлено	Комісією	ЄС	під	час	засідання	Україна	–	Трійка	
ЄС	на	рівні	міністрів	юстиції	та	внутрішніх	справ	3	черв-
ня	2009	року	в	м.	Люксембург.	У	ньому	наголошувалося	
на	необхідності	подальшого	динамічного	розвитку	без-
візового	діалогу	між	нашою	державою	та	ЄС	і	переходу	
до	його	наступного	етапу	на	основі	проведення	виїзних	
місій	експертів	організації	до	України.

Під	час	Саміту	Україна	–	ЄС	у	Брюсселі	22	листопа-
да	2010	року	було	схвалено	План	дій	щодо	лібералізації	
Євросоюзом	візового	режиму	для	України	(далі	–	План	
дій)	[8].	Він	містить	чотири	основні	блоки	завдань,	котрі	
має	виконати	наша	держава,	щоб	увійти	до	групи	країн,	
громадянам	яких	не	потрібні	візи	для	в’їзду	на	територію	
держав—членів	Європейського	Союзу.

Перший	 блок	 пов’язаний	 із	 безпекою	 документів,	
уключно	з	впровадженням	біометричних	даних;	другий	
стосується	управління	міграцією	та,	зокрема,	містить	за-
ходи	з	протидії	нелегальній	міграції	та	реадмісію;	третій	

охоплює	громадський	порядок	та	безпеку;	а	четвертий	–	
забезпечення	основних	прав	і	свобод	людини.

Реалізація	Плану	дій	має	відбуватися	у	дві	фази	(ета-
пи).	Протягом	першого	етапу	–	законодавчого	–	законо-
давство	України	має	бути	приведене	у	відповідність	до	
стандартів	Європейського	Союзу,	що	застосовуються	у	
визначених	Планом	сферах	(котрі	пов’язані	з	зазначени-
ми	чотирма	блоками).

Друга	фаза	–	імплементаційна	–	спрямована	на	за-
безпечення	практичного	виконання	Україною	оновлено-
го	законодавства	та	впровадження	національної	практи-
ки	у	сферах,	охоплених	Планом	дій.

Задля	оцінки	прогресу	України	в	реалізації	докумен-
та,	останнім	передбачено	проведення	відповідного	моні-
торингу.	Він	має	здійснюватися	Комісією	ЄС	та	Європей-
ською	службою	зовнішньополітичної	діяльності	за	учас-
тю	експертів	держав—членів	Євросоюзу.

Згідно	зі	встановленим	порядком,	керуючись	резуль-
татами	оцінки	виконання	Україною	першої	фази	Плану	
дій,	Комісія	ЄС	має	підготувати	пропозиції	Раді	ЄС	сто-
совно	ухвалення	рішення	про	перехід	нашої	держави	до	
імплементації	заходів	другого	етапу.

Із	метою	забезпечення	виконання	Плану	дій	та	ство-
рення	 умов	 для	 короткострокових	 поїздок	 громадян	
України	до	держав—членів	ЄС,	у	2011	році	було	схвале-
но	Національний	план	із	виконання	Плану	дій	щодо	лі-
бералізації	Європейським	Союзом	візового	режиму	для	
України	[7].

Наразі	Україна	в	повному	обсязі	виконала	першу	(за-
конодавчу)	фазу	Плану	дій,	адже	13	травня	2014	року	бу-
ло	ухвалено	низку	законів,	необхідних	для	переходу	до	
другого	етапу	лібералізації	візового	режиму	з	ЄС.	Зокре-
ма,	Законом	України	«Про	внесення	змін	до	деяких	за-
конодавчих	актів	України	щодо	запобігання	та	протидії	
дискримінації»	[6]	визначено	терміни	«дискримінація»,	
«непряма	дискримінація»,	«підбурювання	до	дискримі-
нації»,	«пособництво	у	дискримінації»,	«утиск»;	розши-
рено	перелік	ознак,	дискримінація	за	якими	забороня-
ється;	виокремлено	форми	дискримінації.	Закон	Укра-
їни	 «Про	 внесення	 змін	 до	 деяких	 законодавчих	 актів	
України	у	сфері	державної	антикорупційної	політики	у	
зв’язку	з	виконанням	Плану	дій	щодо	лібералізації	Єв-
ропейським	Союзом	візового	режиму	для	України»	[5]	
встановив	кримінальну	відповідальність	за	порушення	
в	державному	секторі	та	корупцію	в	приватному	секторі;	
визначив	пропозицію	та	обіцянку	хабара	як	криміналь-
ні	злочини;	передбачив	адміністративну	відповідальність	
за	надання	недостовірних	даних	у	деклараціях;	запрова-
див	зовнішній	контроль	за	достовірністю	даних	у	декла-
раціях	стосовно	майна,	доходів	та	витрат	тощо.

Зі	свого	боку,	беручи	до	уваги	ухвалення	Україною	
необхідних	законів,	24	травня	2014	року	Комісія	ЄС	ре-
комендувала	перейти	до	другої	(імплементаційної)	фази	
Плану	дій.	23	червня	2014	року	під	час	засідання	Ради	ЄС	
на	рівні	міністрів	закордонних	справ	у	Люксембурзі	бу-
ло	прийнято	рішення	про	перехід	України	до	виконання	
другого	етапу	Плану	дій	щодо	лібералізації	візового	ре-
жиму.	Зокрема,	було	відзначено,	що	Україна	виконала	
всі	умови	та	відповідає	всім	показникам,	передбаченим	
першим	етапом,	та	ухвалено	рішення	про	початок	оцін-
ки	критеріїв	другої	фази	Плану,	успішне	виконання	якої	
дасть	можливість	громадянам	нашої	держави	користу-
ватися	перевагами	безвізового	режиму	з	ЄС.

17	липня	2014	року	Європейський	парламент	ухвалив	
Резолюцію	№	2014/2717(RSP)	стосовно	ситуації	в	Украї-
ні	[12].	У	п.	30	документа	позитивно	відзначено	перехід	
України	до	другої	фази	Плану	дій	щодо	лібералізації	ві-
зового	режиму	та	запропоновано	задіяти	необхідні	зако-
нодавчі,	політичні	та	інституційні	механізми	спрощення	
наявного	режиму	надання	віз.	Згідно	з	текстом	Резолю-
ції,	кінцевою	метою	ЄС	є	запровадження	безвізового	ре-
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жиму	з	Україною.	Тому	першим	кроком	для	досягнення	
цієї	мети	повинна	стати	ініціатива	Європарламенту	що-
до	тимчасового	введення	спрощених	і	дешевих	проце-
дур	видачі	віз	громадянам	України	на	рівні	окремих	дер-
жав—членів	та	Євросоюзу	загалом.

Дієвим	 та	 водночас	 ефективним	 правовим	 інстру-
ментом	запровадження	безвізового	режиму	для	грома-
дян	 України	 може	 вважатися	 Угода	 про	 асоціацію	 між	
Україною,	з	одного	боку,	та	Європейським	Союзом	і	йо-
го	державами-членами,	з	другого	[4],	підписана	27	черв-
ня	2014	року	в	Брюсселі.	Її	правовим	базисом	є	ключові	
статті	Лісабонських	договорів	про	Європейський	Союз	та	
про	функціонування	ЄС:	ст.	217	ДФЄС,	котра	виокремлює	
спеціальний	тип	«угоди	про	асоціацію»,	та	ст.	218	ДФЄС,	
яка	 встановлює	 загальну	 процедуру	 укладення	 міжна-
родних	угод	[14].

Преамбула	УА	визнає	Україну	європейською	держа-
вою,	що	має	спільну	історію	й	цінності	з	країнами—чле-
нами	 Союзу.	 Це	 положення	 відкриває	 для	 нашої	 дер-
жави	можливість	потенційного	приєднання	до	ЄС,	адже	
членом	цієї	організації	може	стати	будь-яка	європейська	
країна,	яка	поважає	цінності	(на	зразок	поваги	до	люд-
ської	гідності,	свободи,	демократії,	рівності,	верховен-
ства	права	та	прав	людини	тощо),	зазначені	у	ст.	2	ДЄС,	
і	зобов’язується	втілювати	їх	у	життя.	Відповідно,	прин-
цип	поваги	до	прав	людини	та	основоположних	свобод	
і	принцип	верховенства	права	втілені	у	Преамбулі	Угоди	
про	асоціацію	та	ст.	14	Розділу	III	«Юстиція,	свобода,	без-
пека»	документа	[4].	Цей	Розділ	стосується	регулювання	
свободи	пересування	громадян	України	територією	дер-
жав-членів	ЄС;	співробітництва	сторін	у	сфері	міграції,	
притулку,	управління	кордонами;	захисту	персональних	
даних;	мобільності	працівників;	поводження	з	робітни-
ками	тощо.

Відповідно	до	ст.	19	УА,	рух	осіб	між	ЄС	та	Україною	
має	 регулюватися	 чинними	 угодами	 про	 реадмісію	 та	
спрощення	видачі	віз	2007	року,	а	також	шляхом	посту-
пового	впровадження	безвізового	режиму	для	громадян	
України,	передбаченого	Планом	дій	щодо	лібералізації	
візового	режиму	2010	року.	У	свою	чергу,	запроваджен-
ня	Євросоюзом	безвізового	режиму	для	України	дасть	
можливість	 громадянам	 нашої	 держави	 переміщатися	
територією	держав—членів	ЄС,	використовуючи	при	цьо-
му	переваги	свободи	пересування,	що	надаються	пред-
ставникам	третьої	країни.

Передбачена	Угодою	співпраця	сторін	у	безпековій	
сфері	має	відбуватися	на	основі	міжнародних	конвенцій	
та	шляхом	запровадження	Україною	відповідних	стан-
дартів	ЄС.	Така	кооперація,	зокрема,	включає	боротьбу	
з	відмиванням	грошей,	протидію	незаконному	обігу	нар-
котиків,	боротьбу	зі	злочинністю,	корупцією	та	терориз-
мом.

Після	ратифікації	Конвенції	Ради	Європи	про	захист	
осіб	у	зв’язку	з	автоматизованою	обробкою	персональ-
них	даних	від	28	січня	1981	року	та	Додаткового	прото-
колу	до	неї	перед	Україною	постала	необхідність	роз-
витку	 системи	 захисту	 персональних	 даних,	 адже	 це	
є	умовою	для	підписання	угод	щодо	обміну	оператив-
ною	 інформацією	 з	 Європолом	 (Поліцейською	 служ-
бою	ЄС.	–	Ред.)	 і	Євроюстом	(Європейським	бюро	су-
дової	 співпраці.	 –	 Ред.).	 Послуговуючись	 підтримкою	
ЄС,	 наша	 держава	 повинна	 вдосконалювати	 законо-
давство	й	інституційну	структуру	в	сфері	управління	мі-
грацією	з	метою	запобігання	нелегальній	міграції	й	тор-
гівлі	людьми.	Крім	того,	вона	має	імплементувати	Кон-
венцію	ООН	про	статус	біженців	від	28	липня	1951	року,	
відповідний	Протокол	до	неї	від	16	грудня	1966	року	та	
Конвенцію	ООН	проти	транснаціональної	організованої	
злочинності	від	15	листопада	2000	року,	а	також	ство-
рювати	умови,	необхідні	для	запровадження	безвізово-
го	режиму	між	Україною	та	Євросоюзом	у	довгостроко-

вій	перспективі	(згідно	з	домовленостями	Паризького	
саміту	 Україна	 –	 ЄС	 2008	 року).	 Ця	 діяльність	 перед-
бачає	вирішення	питань,	що	стосуються	безпеки	доку-
ментів,	 нелегальної	 міграції	 (включаючи	 реадмісію),	
громадського	порядку	й	безпеки	та	зовнішніх	відносин.	
Держави—члени	ЄС,	у	свою	чергу,	мають	використову-
вати	можливості,	надані	їм	у	рамках	acquis	Союзу,	для	
зменшення	чи	скасування	візових	зборів	для	фізичних	
осіб.	 Для	 України	 важливими	 є	 також	 розроблення,	
впровадження	й	удосконалення	стратегії,	правової	ба-
зи	 та	 процедур	 інтегрованого	 управління	 кордонами.	
За	технічної	підтримки	ЄС	має	бути	продовжено	процес	
демаркації	кордонів	нашої	держави	відповідно	до	між-
народних	стандартів.

Слід	 зазначити,	 що,	 крім	 УА	 та	 двосторонніх	 дого-
ворів,	укладених	між	державами—членами	ЄС	та	Украї-
ною,	статус	працівників	із	третіх	країн	визначено	низкою	
документів,	які	діють	на	території	організації	загалом.	Ці	
акти	є	зовнішніми	правовими	 інструментами	співпраці	
Союзу	та	третіх	країн.	Так,	серед	документів,	які	перед-
бачають	поширення	свобод	внутрішнього	ринку	ЄС	на	
треті	країни,	особливе	значення	має	Директива	Ради	ЄС	
№	2003/109	від	25	листопада	2003	року,	котра	регулює	
умови	в’їзду	та	проживання	громадян	третіх	країн	на	те-
риторії	Євросоюзу	з	метою	працевлаштування	[11],	а	та-
кож	здійснення	ними	економічної	діяльності.

Ця	Директива	ухвалена	задля	реалізації	 імміграцій-
ної	політики	ЄС	на	засадах	ст.	78.3	ДФЄС	і	спрямована	на	
гармонізацію	законодавства	держав—членів	організації,	
що	визначає	умови	перебування	громадян	третіх	країн	
на	їхній	території.	Документом	закріплено	поняття,	кри-
терії	та	процедури,	котрі	встановлюють	загальні	право-
ві	рамки	для	самостійного	вибору	державами-членами	
форм	упровадження	таких	умов	(п.	1,	3,	4).

Серед	актів	 інституцій	Євросоюзу,	котрі	визначають	
правові	рамки	поширення	свободи	пересування	осіб	на	
громадян	третіх	країн,	слід	відзначити	Резолюцію	Ради	
ЄС	від	4	березня	1996	року	щодо	статусу	громадян	третіх	
країн,	які	на	довгостроковій	основі	перебувають	на	тери-
торії	держав—членів	організації	[13].

Положення	 документа	 стосуються	 громадян	 третіх	
країн,	що	на	законних	підставах	перебувають	на	терито-
рії	держав—членів	Євросоюзу	не	менш	як	10	років	(§	ІІІ).	
Такі	особи	та	члени	їх	сімей	потрапляють	під	дію	націо-
нального	режиму	стосовно	створення	умов	праці,	учас-
ті	в	професійних	об’єднаннях,	питань	забезпечення	жит-
лом,	долучення	до	системи	соціального	забезпечення,	
надання	швидкої	медичної	допомоги,	обов’язкового	на-
вчання	(§	V).	Вони	також	мають	можливість	отримувати	
від	держав—членів	дозволи	на	здійснення	прибуткової	
діяльності	(§	VІІ).

Зважаючи	 на	 те,	 що	 Україна	 підписала	 Угоду	 про	
асоціацію	з	Європейським	Союзом,	вона	має	врахову-
вати	 шенгенські	 acquis,	 тобто	 вибудовувати	 свою	 мі-
граційну	політику,	беручи	до	уваги	весь	комплекс	до-
говорів,	 укладених	 між	 урядами	 держав—учасниць	
Шенгенського	простору;	ухвалені	 інституціями	ЄС	по-
станови	(директиви,	регламенти,	рішення,	декларації	
та	 резолюції),	 дія	 яких	 поширюється	 в	 межах	 кордо-
нів	держав—учасниць	Шенгенського	простору;	а	також	
правила	та	процедури,	пов’язані	з	відкриттям	внутріш-
ніх	кордонів	та	встановленням	візового	режиму.	Сьо-
годні	саме	в	рамках	візового	співробітництва	з	ЄС	нашій	
державі	 вдалося	 забезпечити	 укладення	 низки	 доку-
ментів	(угод	про	реадмісію,	спрощення	візового	режи-
му	тощо),	спрямованих	на	вдосконалення	наявних	про-
цедур	видачі	віз.	Ці	акти	формують	важливе	підгрунтя	
для	 спрощення	 умов	 пересування	 громадян	 України	
територіями	держав—членів	Євросоюзу	та	просування	
процесу	інтеграції	нашої	держави	до	лав	цієї	організації	
у	подальшому.
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–	Ми	повинні	почати	випуск	бі-
ометричних	паспортів	з	1	січня.	Як-
що	нам	це	вдасться,	а	я	впевнений,	
що	 ми	 це	 зробимо,	 то	 вже	 в	 2015	
році	ми	можемо	говорити	про	по-
чаток	безвізового	режиму	для	гро-
мадян	 України,	 які	 є	 власниками	
біометричних	паспортів,	для	в’їзду	
в	Шенгенську	зону,	–	заявив	він.

А	заступник	міністра	закордон-
них	справ	України	Олена	Зеркаль	
заявила,	 що	 реалістичною	 датою	
отримання	 Україною	 безвізового	
режиму	з	ЄС	є	саміт	Східного	парт-
нерства	в	Ризі	у	травні	2015	року.

Вона	 зазначила,	 що	 на	 1	 січня	
2015	року	запланований	лише	за-
пуск	процедури	видачі	біометрич-
них	закордонних	паспортів.

–	Скасування	візового	режиму	
неможливе,	доки	ЄС	не	оцінить,	як	
саме	відбувається	видача,	як	пра-
цює	 система,	 наскільки	 захище-
ні	паспорти	серійного	випуску.	Ця	
оцінка	потребує	часу,	–	наголосила	
представниця	МЗС.

Водночас,	за	 її	словами,	укра-
їнці	 зможуть	 без	 віз	 їздити	 до	 ЄС	
лише	 за	 умови	 достатнього	 рівня	
захисту	 персональних	 даних	 гро-
мадян,	 забезпечення	 якісної	 охо-
рони	 кордону	 й	 роботи	 міліції,	 а	

також	 якщо	 не	 буде	 затримок	 із	
видачею	паспортів.

Зазначмо,	 що	 5	 листопада	
Прем’єр-міністр	 України	 Арсеній	
Яценюк	на	засіданні	уряду	заявив:	

–	Нині	для	того,	щоб	ми	ефек-
тивно	 виконували	 безвізовий	 ре-
жим,	 уряд	 приймає	 рішення	 про	
виділення	 150	 мільйонів	 гривень	
на	придбання	більш	як	600	термі-
налів	для	видачі	біометричних	пас-
портів.

За	 словами	 прем’єра,	 до	 кінця	
січня	 2015	 року	 система	 повинна	
працювати.

Науковий	 директор	 Інститу-
ту	 євроатлантичного	 співробітни-
цтва	 Олександр	 Сушко	 запевняє,	
що	оптимальний	прогноз	запрова-
дження	безвізового	режиму	–	2016	
рік.

–	 Очевидно,	 що	 в	 України	 є	
шанс	 на	 наступний	 рік,	 але	 також	
очевидно,	 що	 це	 стосується	 кінця	
наступного	 року.	 Якщо	 міркувати	
реалістично,	 то	 йдеться	 все-таки	
про	 2016	 рік,	 коли	 ця	 мета	 може	
стати	реальністю,	–	сказав	він.

Олександр	Сушко	зазначив,	що	
запровадження	безвізового	режи-
му	між	Україною	та	ЄС	не	буде	ав-
томатичним.

–	 Проблеми	 на	 Сході	 можуть	
«хитнути»	ситуацію	в	той	чи	інший	
бік,	–	сказав	він.

Експерт	 підкреслив,	 що	 наяв-
ність	 конфлікту	 на	 Сході	 держа-
ви	не	є	підставою	для	відмови	від	
планів	запровадження	безвізового	
режиму,	хоча	й	створює	додаткові	
проблеми	для	влади.	Зокрема,	він	
прогнозує,	 що	 ЄС	 звертатиме	 де-
далі	більше	уваги	на	ситуацію	з	бі-
женцями	з	Донбасу.

–	 Одним	 із	 ключових	 індика-
торів	для	ЄС	є	кількість	людей,	які	
приїжджають	до	Європи	і	просять	
притулку,	 а	 вона	 істотно	 зросла,	
приміром,	 у	 Польщі	 –	 вдесятеро.	
Тож	тепер	українській	стороні	по-
трібно	 довести	 світовій	 спільноті,	
що	 вона	 створила	 на	 своїй	 тери-
торії	 гідні	 умови	 для	 людей,	 які	 є	
внутрішніми	біженцями,	–	 заявив	
Олександр	Сушко.

Водночас	 експерт	 зауважив:	 з	
боку	ЄС	є	недвозначні	сигнали	про	
те,	 що	 якщо	 Україна	 продемон-
струє	 здатність	 впоратися	 з	 клю-
човими	викликами	(при	цьому	не	
йдеться	про	цілковите	врегулюван-
ня	конфлікту	на	Сході),	то	цей	кон-
флікт	не	стане	перешкодою	для	за-
провадження	безвізового	режиму.

Коли	впаде	«Шенгенська	стіна»?
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Possible	Vectors	of	Democratization	of	Ukraine	in	the	Context		
of	Modern	Challenges

PossiblevectorsofdemocratizationofUkrainewhilecorrelatingmodernchallengeswiththeoretical
explorationoftheabove-mentionedprocessareanalyzed.Propertheoreticalbackgroundof
democratizationisnotedtoensureitsfurtherimplementationinpractice(includingsystemreformation
ofpoliticalandeconomicspheresofsociety,andthelatter’scivilsector).Democratizationofthepost-
Sovietcountries(whichalsoincludeUkraine)isprovedtohaveitsownspecificityanddevelopment
orientation.TheimpactofexistingandpotentialthreatsonthedemocratictransformationsinUkraineis
shownandanalyzed.Suchthreatsarepresentedthroughthemilitaryandpoliticalcrisisandthelackof
consistencyofthereformprocess.Possibledirectionstoreformpolitical,economic,andcivilspheresof
Ukraine,takingintoaccountchallengesofthemilitaryandpoliticalcrisisandanacuteshortageof
investmentattractivenessofourcountry,areproposed.
Keywords:democratization,systemtransformation,reformation,militaryandpoliticalcrisis,political
process.

АнализируютсявозможныевекторыдемократизацииУкраинывконтекстесоотношениявызовов
современностиитеоретическогооформленияуказанногопроцесса.Отмечается,чтонадлежащая
теоретическаяосновадемократизацииобеспечиваетеедальнейшуюреализациюнапрактике
(включаясистемноереформированиеполитическойиэкономическойсфержизниобществаи
егогражданскогосектора).Доказано,чтодемократизацияпостсоветскихстран(ккоторымтакже
относитсяУкраина)имеетсвоиспецификуиориентациюразвития.Представленои
проанализировановлияниесуществующихивозможныхугрознадемократические
преобразованиявУкраине.Срединихакцентсделаннапроблемахвоенно-политического
кризисаиотсутствияпоследовательностивпроцессепроведенияреформ.Предложены
возможныевекторыреформированияполитической,экономическойигражданскойсфер
жизнедеятельностиУкраинысучетомвызововвоенно-политическогокризисаиострого
дефицитаинвестиционнойпривлекательностинашегогосударства.
Ключевыеслова:демократизация,системнаятрансформация,реформирование,военно-
политическийкризис,политическийпроцесс.
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Возможные	векторы	демократизации	Украины	в	контексте	вызовов	
современности

Анонсований	 адміністрацією	 Президента	 Украї-
ни	П.	Порошенка	пакет	системних	реформ	в	усіх	сфе-
рах	 життя	 суспільства	 передбачає	 насамперед	 зміну	
вектора	 суспільно-політичної	 трансформації	 України	
[11].	Вказаний	процес	має	також	свою	специфіку,	логі-
ку	й	кінцеву	мету	розвитку,	якою	є	переформатування	
України	до	вимог	Європейського	Союзу.	Водночас,	як	
свідчить	 початок	 процесу	 люстрації,	 відсутність	 ком-
петенції	у	деяких	чиновників	та	досвіду	з	питань	сис-
темних	перетворень	у	молодих	реформаторів,	а	також	
збереження	значного	впливу	фінансово-промислових	
груп	хоча	й	впливатимуть	на	подальшу	демократизацію	
України,	але	остаточний	варіант	стратегічних	держав-
них	рішень	і	надалі	визначатимуть	наслідки	військово-
політичної	кризи.	Саме	через	ці	чинники	відкритим	за-
лишається	питання	дослідження	векторів	нової	демо-
кратизації	України,	їх	наслідків	і	подальших	тенденцій	

розвитку	трансформаційного	процесу	нашої	держави.	
З’ясуванню	орієнтирів	вказаного	процесу	й	присвячене	
наше	дослідження.

З	 теоретичного	 погляду,	 процес	 демократизації	
будь-якої	держави	зводиться	до	побудови	«триєдиної	
системи»	перетворень:	на	першому	рівні	відбувається	
створення	плюралістичної	політичної	системи	на	заса-
дах	вільної	конкуренції	ідей	та	цінностей,	на	другому	–	
визначаються	засади	й	механізми	функціонування	рин-
кової	економіки,	на	третьому	–	з’являються	механізми	
функціонування	громадянського	суспільства	як	провід-
ного	учасника	й	творця	всіх	системних	змін	у	державі	
[17,	с.	730;	20,	с.	865–866].	З	тим,	що	процес	демокра-
тизації	відбувається	як	«тріада	чинників»,	згодні	також	
американські,	 європейські	 та	 українські	 політологи.	
Але	сама	тріада	має	деякі	відмінності.	На	думку	амери-
канських	політологів,	демократизація	означає	передов-
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сім	революційний	вибух	та	злам	у	політиці,	економіці	й	
системні	перетворення	в	суспільному	житті	 [5,	с.	 136–
140;	21,	 с.	 743].	Ключова	роль	при	цьому	відводиться	
національній	революції,	що	 веде	 до	 зламу	 застарілих	
суспільно-політичних	конструкцій	насамперед	в	адмі-
ністративній	 сфері	 як	 передумови	 появи	 нової	 націо-
нальної	економіки	[12,	c.	88;	15,	с.	138].	До	того	ж	век-
тором	 адміністративних	 змін	 має	 стати	 децентраліза-
ція	влади	та	її	деконцентрація	на	користь	громадських	
інститутів	влади	[18,	с.	102].	З	цього	приводу	політолог	
Х.	Лінц	зазначав,	що	повільний	рух	демократії	поясню-
ється	передовсім	позицією	централізованого	апарату	й	
концентрацією	влади	виключно	в	руках	адміністраторів,	
що	 в	 підсумку	 призводить	 до	 адміністративного	 тис-
ку	на	ринкову	економіку	[19,	с.	156].	Європейські	полі-
тологи	у	своєму	розумінні	демократії	підходять	дещо	з	
інших,	хоча	й	схожих	позицій:	демократизація,	на	їхню	
думку,	 означає	 насамперед	 радикальні	 зміни	 в	 «тріа-
ді»	суспільного,	політичного	та	економічного	життя,	де	
об’єктом	аналізу	постає	не	кінцева	мета	перетворень	(як	
це	відбувається	в	представників	американської	версії	
демократизації),	а	сам	процес	переходу	[15,	с.	98].	Так,	
П.	 Штомпка	 з	 цього	 приводу	 наголошує	 на	 феноме-
ні	культурної	травми	населення,	коли	в	процесі	транс-
формаційного	переходу	до	побудови	сталої	демократії	
суспільство,	ламаючи	старі	порядки,	переживає	кризу	
через	нестворення	нових	[14,	c.	6].	У	свою	чергу,	полі-
толог-транзитолог	А.	Ослунд	дійшов	висновку,	що	про-
цеси	демократизації	є	успішними	лише	в	разі	сприятли-
вих	політичних	 перетворень,	 націлених	 на	економічні	
й	соціальні	реформи	[16,	с.	72].	Проте	переважна	біль-
шість	досліджень	європейських	авторів	стосується	пе-
редусім	 трансформаційного	 процесу	 пострадянських	
держав,	тобто	на	відміну	від	американських	колег	вони	
часом	намагаються	уникнути	концептуалізації	процесів	
демократії	й	виокремити	насамперед	специфіку	демо-
кратизації	незахідних	країн	 [20,	c.	865–870].	Саме	на	
національній	специфіці	процесів	демократизації	фоку-
сується	увага	вітчизняних	науковців.	Національну	спе-
цифіку	дуже	часто	вони	вбачають	у	тому,	що	першим	
кроком	демократизаційних	процесів	в	Україні	є	станов-
лення	національної,	патріотичної	та	демократичної	по-
літичної	еліти	[8,	c.	240–241].	Натомість,	на	думку	єв-
ропейських	політологів,	фаза	утворення	національних	і	
демократичних	еліт	у	більшості	посткомуністичних	кра-
їн	уже	минула	й	у	разі	відсутності	в	них	ефективних	со-
ціально-політичних	та	економічних	перетворень	постає	
інше	питання	–	внутрішньої	боротьби	елітарних	груп	за	
володіння	певним	політичним	чи	економічним	капіта-
лом	або	загальної	відсутності	контурів	державного	ре-
формування	[16,	с.	70].	Тому	виникають	логічні	запитан-
ня:	а	який	саме	вектор	розвитку	демократизації	може	
обрати	Україна	й	які	виклики	та	загрози	у	цьому	проце-
сі	є	неабияк	актуальними?	Перш	ніж	відповісти	на	них,	
варто	 проаналізувати	 зміст	 та	 характер	 процесів,	 які	
відбуваються	в	Україні	на	сучасному	етапі	її	розвитку.

Отже,	як	ми	вже	з’ясували,	в	наукових	колах	полі-
тологів	світу	немає	сумнівів	щодо	«тріади»	розвитку	де-
мократизації.	У	цьому	сенсі	революційні	заворушення	в	
Україні	наприкінці	2013-го	–	початку	2014	року	проілю-
стрували	одразу	дві	тенденції	політичного	реформуван-
ня:	з	одного	боку,	це	занепад	старої	політичної	еліти,	а	
з	другого	–	зародження	нової,	демократично	орієнто-
ваної	еліти.	Водночас,	на	наш	погляд,	відбувається	про-
цес	змішування	старої	еліти	з	новою,	але	на	відміну	від	
1991-го	чи	2005	року	він	є	більш	стихійним	і	без	відпо-
відного	політико-правого	оформлення	(починаючи	від	
«сміттєвої»	люстрації	й	закінчуючи	створенням	антико-
рупційного	бюро).	Причому	основною	лінією	реформ,	
особливо	 крізь	 призму	 подій	 на	 Донбасі,	 постає	 ідея	
децентралізації	влади	й	розвиток	місцевого	самовря-

дування.	На	нашу	думку,	представники	нової	команди	
реформаторів,	наголошуючи	на	потребі	децентралізації	
влади	та	зміцнення	інституцій	місцевого	самоврядуван-
ня,	мають	на	меті	розпочати	найскладнішу	фазу	демо-
кратичних	перетворень,	а	саме:	системне	реформуван-
ня	політичної	сфери.	

Натомість	 на	 практиці	 спостерігаються	 деякі	 від-
хилення	від	основної	лінії	перетворень.	По-перше,	за-
мість	 ефективної	 децентралізації	 влади	 відбувається	
зрощення	еліти	старої	та	нової	(яка	нині	формується).	
Особливо	на	Сході	України,	де	«регіонали»	продовжу-
ють	залишатися	на	владних	посадах,	навіть	є		обрани-
ми	 народними	 депутатами	 по	 мажоритарних	 округах	
своїх	міст	та	селищ.	З	другого	боку,	деякі	«регіонали»	
проявили	себе	як	ефективні	менеджери	й	не	допусти-
ли	квітневого	«вибуху	сепаратизму»	[13].	Варто	врахо-
вувати	той	факт,	що	якби	нова	команда	реформаторів	
не	брала	цього	до	уваги,	її	могли	б	звинуватити	в	по-
літичному	переслідуванні	своїх	опонентів.	По-друге,	на	
наш	погляд,	фокусування	суто	на	проблемах	місцевого	
самоврядування	як	певного	елемента	політичного	ре-
формування	або	чинника	стабілізації	суспільства	бага-
то	в	чому	є	хибним.	Так,	одним	із	механізмів	перемир’я	
на	Донбасі	було	ухвалення	Закону	України	«Про	осо-
бливий	порядок	місцевого	самоврядування	в	окремих	
регіонах	Донецької	та	Луганської	областей».	Зазначи-
мо,	що	йдеться	саме	про	не	контрольовані	українською	
владою	райони	Донецької	та	Луганської	областей.	Вод-
ночас	згідно	із	Законом	України	«Про	місцеве	самовря-
дування	 в	 Україні»	 воно	 виступає	 гарантованим	 дер-
жавою	правом	і	реальною	здатністю	місцевої	громади	
самостійно	вирішувати	місцеві	питання	[1].	На	практиці	
це	означає,	що	українська	влада	має	створити	для	те-
рористичних	 угруповань	 певні	 умови	 для	 розвитку	 й	
надати	відповідне	фінансування	з	державного	бюдже-
ту,	а	це	вже	нонсенс.	Незважаючи	на	те,	що	влада	одра-
зу	спростувала	надання	Донбасу	певного	спеціального	
статусу,	бо	це	суперечить	чинному	законодавству,	певні	
елементи	такого	статусу	вже	діють	(наприклад,	про	це	
свідчать	факти	офіційних	переговорів	із	представника-
ми	«ДНР»	та	«ЛНР»)	[9].	На	нашу	думку,	дуже	важли-
во	під	час	реформування	унеможливити	перетворення	
місцевого	самоврядування	на	ресурс	елітарного	групо-
вого	конфлікту	за	владу	й	домінування	в	країні	(мається	
на	увазі	загострення	протистояння	«донецьких»,	«київ-
ських»,	«дніпропетровських»	та	«харківських»	елітар-
них	груп)	[13].	По-третє,	люстрація	та	очищення	влади	
ще	не	означає	зміни	самої	системи	вироблення	політи-
ки	й	не	виступає	фундаментальним	чинником	адміні-
стративного	та	інституціонального	реформування	полі-
тичної	сфери.	На	користь	нашої	позиції	висловлюється	
низка	вітчизняних	та	зарубіжних	політологів,	які	апелю-
ють	до	диктаторських	повноважень	антикорупційного	
бюро	й	«розмитих»	критеріїв	самої	люстрації	[3].	На	на-
шу	думку,	у	політичному	реформуванні	України	необ-
хідно	не	тільки	виокремити	низку	певних	проблем	(по-
літична	корупція,	пособництво	деяких	держслужбовців	
сепаратистам	тощо),	а	й	встановити	сферу,	на	яку	вони	
безпосередньо	 впливають	 –	економічну	 (рейдерство,	
проблема	«відкатів»	та	непрозорих	тендерів),	соціальну	
(декомпозиція	під	час	формування	бюджету	на	медич-
не	 обслуговування	 народних	 депутатів	 та	 пересічних	
громадян),	фінансову	(перебування	капіталу	олігархів	у	
офшорних	зонах	тощо).	Розв’язувати	згадані	проблеми	
треба	комплексно,	за	чітким	планом	і	у	визначені	термі-
ни	й	не	обмежуватися	лише	законодавчим	оформлен-
ням	такого	процесу.	

Другим	вектором	демократизації	є	побудова	ринко-
вої	економіки.	Натомість,	як	засвідчила	практика	реа-
лізації	цього	вектора	в	1990-х	роках	і	після	«Помаран-
чевої	революції»,	українське	суспільство	отримало	тоді	
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лише	зміну	одних	олігархічних	кланів	на	інші.	Незважа-
ючи	на	те,	що	вектор	економіки	є	одним	із	фундамен-
тальних,	в	українських	реаліях	він,	на	наш	погляд,	де-
монструє	ознаки	розбалансованої	системи.	По-перше,	
реформування	 економіки	 (й	 особливого	 значення	 це	
питання	набуває	в	контексті	ратифікації	Угоди	про	асо-
ціацію	 з	 Європейським	 Союзом)	 означає	 створення	
принципово	 нових	 енергоефективних	 галузей	 еконо-
міки,	що	передбачає	майже	повний	відрив	бізнесу	від	
політики.	 По-друге,	 це	 також	 означає	 відчутне	 пере-
осмислення	орієнтирів	розвитку	освіти,	що	має	вихо-
вувати	фахівців,	яких	потребують	виклики	сучасності.	
По-третє,	в	процесі	реформування	економіку	необхідно	
позбавити	 впливу	 політичних	 трансформацій	 та	 інте-
ресів	фінансово-промислових	груп,	що	володіють	зна-
чною	часткою	промислового	потенціалу	України.	Тому	
за	всіма	ознаками	реформування	економічної	сфери,	
на	 наш	 погляд,	 відбуватиметься	 дуже	 повільно.	 Щоб	
розв’язати	цю	проблему,	слід	запозичити	деякі	новації	
із	зарубіжного	досвіду.	Приміром,	утворення	регіональ-
ного	економічного	союзу	зі	значним	рівнем	залучення	
громадян	та	фахівців	різних	галузей	є	ефективним	як	у	
сталих	демократіях,	так	 і	в	перехідних	державах.	Така	
система	продемонструвала	свою	життєздатність	у	Шве-
ції,	Польщі,	Естонії	та	інших	країнах.	Ідеться	про	те,	що	
держава	 в	 основу	 реформування	 економічної	 сфери	
покладає	принцип	багаторівневої	системності.	На	пер-
шому	рівні	відбувається	деконцентрація	влади,	що	на-
дає	права	й	реальні	можливості	органам	місцевого	са-
моврядування	 самостійно	 розпоряджатися	 місцевим	
ресурсним	потенціалом	[4,	c.	87–88].	На	другому	рівні	
встановлюються	 принципи	 фінансової	 автономії	 міс-
цевого	 самоврядування	 й	 надається	 реальна	 можли-
вість	самостійно	встановлювати	правила	фіскальної	та	
бюджетної	політики	місцевої	влади	[10,	c.	123].	На	тре-
тьому	рівні	держава,	місцеве	самоврядування	та	пред-
ставники	бізнесу	створюють	партнерську	систему	вза-
ємовідносин	і	спільно	розв’язують	проблеми	та	відпо-
відають	на	виклики,	які	постають	перед	суспільством	на	
певній	території	[6,	c.	81].	З	теоретичного	погляду,	та-
кий	крок	гарантує	державі	створення	стабільної	систе-
ми	реформування,	надходження	іноземних	інвестицій	
тощо.	Але	стрижневою	лінією,	яка	пронизує	цю	сферу,	є	
значний	вплив	військово-політичної	ситуації,	що	скла-
лася	 через	 події	 на	 Сході	 України.	 Тобто	 виникає	 за-
мкнене	коло:	щоб	подолати	складні	наслідки	воєнних	
дій	на	Донбасі,	необхідно	ефективно	реформувати	всі	
сфери	життя	суспільства	та	орієнтуватися	на	інвестицій-
ну	привабливість	України	й,	навпаки,	щоб	проводити	
ефективні	реформи,	треба	розв’язати	військово-полі-
тичну	кризу	в	Україні.	Тому,	на	нашу	думку,	слід	за	ра-
хунок	власних	ресурсів	(навіть	у	разі	їх	нестачі)	впро-
ваджувати	менеджерські	стратегії	економічного	та	по-
літичного	 реформування	 з	 орієнтацією	 на	 створення	
фахових	громадянських	 інституцій	стратегічного	пла-
нування	 й	 ефективного	 економічного	 управління	 те-
риторіями.	Це	багато	в	чому	змінює	нинішню	лінію	ре-
формування,	коли	влада	обмежується	лише	контурами	
децентралізації	без	урахування	реальних	потреб	згада-
ного	процесу	[2].

Третім	 вектором	 соціальних	 перетворень	 має	 ста-
ти	не	лише	будівництво	громадянського	суспільства,	а	
і	його	розвиток.	Як	свідчить	політичний	розвиток	Укра-
їни,	процеси	демократизації	та	системної	трансформа-
ції	в	нашій	державі	відбуваються	навпаки:	з	останнього	
його	етапу	–	з	перетворень	у	громадянському	секторі.	
Доказ	цього	–	дві	«кольорові»	громадянські	революції		
у	 2004-му	 та	 2014	 роках.	 Підсилювальним	 чинником	
громадянського	розвитку	є	поглиблення	питання	сепа-
ратизму	на	Донбасі,	де	непідконтрольні	Києву	терито-
рії	утворюють	власний	громадянський	сектор	із	метою	

здійснення	системних	перетворень,	а	саме	будівництва	
політичної	системи	(легітимізація	на	«виборах»	влади)	
та	економічного	сектору	(поглиблення	співпраці	з	Мит-
ним	союзом).	Іще	одним	аспектом	рушійної	сили	гро-
мадянського	сектору	є	його	емоційність,	що	має	вияв	у	
постійних	акціях	протесту	з	певними	політичними	та	со-
ціальними	вимогами,	та	слабкість	самої	влади.	Примі-
ром,	нещодавня	акція	протесту	військових	Національ-
ної	 гвардії	 з	вимогою	 демобілізації,	 яка	 й	була	 задо-
волена	 у	 своєрідний	 спосіб	 [7].	 Тобто	 спостерігається	
така	тенденція:	замість	утворення	ефективних	і	дієздат-
них	владних	інституцій	населення	збирається	на	мітин-
ги	з	вимогами	до	влади	якнайшвидше	вирішити	якесь	
питання,	й	влада	таки	виконує	вимоги	мітингувальни-
ків	(прикладів	дуже	багато	–	починаючи	від	скасуван-
ня	«законів	16	січня»,	реформи	освітньої	сфери	й	закін-
чуючи	люстраційним	законодавством).	Така	тенденція	
вказує	 на	 два	 можливі	 вектори	 розвитку	 громадян-
ського	 сектору.	 З	 одного	 боку,	 через	 слабкість	 влади	
він	 і	надалі	розвиватиметься	в	межах	протестного	ру-
ху.	З	другого	боку,	цей	протестний	рух	може	перейти	в	
певну	політичну	площину	та	утворити	власну	політичну	
силу,	а	це	вже	є	відхиленням	від	теоретичного	сприй-
няття	 процесів	 демократизації	 та	 системних	 перетво-
рень.	 Утім,	 партійне	 оформлення	 протестних	 рухів	 та	
їхній	вплив	на	прийняття	політичних	рішень	і	процеси		
системної	трансформації	є	вже	предметним	колом	на-
ших	наступних	досліджень.	Тож	влада	й	громадянське	
суспільство	мають	чітко	встановити	орієнтири	співпра-
ці	й	виступати	рівноправними	партнерами	в	політично-
му	 розвитку,	 інакше	 проблема	 «політиканства»	 може		
унеможливити	 продуктивний	 суспільно-політичний	
процес.

Отже,	 підсумовуючи,	 можна	 дійти	 таких	 висно-
вків.	 По-перше,	 демократизація	 посткомуністичних	
суспільств	відбувається	за	«тріадної»	(політична,	еко-
номічна	 й	 громадянська	 сфери)	 системи	 реформу-
вання.	 Вказана	 «тріада»	 забезпечує	 створення	 ефек-
тивних	 державних	 інституцій,	конкурентоспроможної	
економіки	 та	 значний	 рівень	 участі	 громадян	 у	 дер-
жавному	управлінні.	По-друге,	неабиякі	громадянські		
очікування,	 продиктовані	 «Євромайданом»,	 постави-
ли	 перед	 Україною	 принципово	 нові	 виклики:	 необ-
хідність	 швидких	 і	 ефективних	 реформ,	 системного		
реформування	 всіх	 галузей	 суспільно-політичного	
життя,	 очищення	 старого	 бюрократичного	 апарату	 та		
залучення	широкого	спектра	представників	громадян-
ського	суспільства	у	сферу	державного	управління.	Це	
хоча	й	порушує	питання	фаховості	чиновників	від	гро-
мадянського	 сектору,	 які	 продовжують	 перебувати	 в	
розбалансованій	системі,	що,	зокрема,	породжене	по-
вільними	 темпами	 реформування	 економічної	 (осві-
та	не	готує	фахівців	нової	формації)	та	політичної	(від-
сутність	комплексного	реформування	адміністративних	
інституцій	та	реактивний	стан	функціонування	політич-
ної	 системи)	 сфер.	 По-третє,	 вектори	 демократизації	
в	 Україні	 перебувають	 під	 значним	 впливом	 наслід-
ків	 АТО	 на	 Донбасі,	 й	 тому	 реформування	 будь-якої		
сфери	 життя	 суспільства	 відбуватиметься	 з	 оглядом	
на	 загострення	 проблем	 сепаратизму	 та	 тероризму.		
Отже,	 виходить,	 що,	 з	 одного	 боку,	 в	 Україні	 завдя-
ки	високому	рівню	громадянської	активності	створено	
необхідні	умови	для	термінового	та	успішного	рефор-
мування,	а	з	другого	–	через	воєнний	конфлікт	на	Дон-
басі,	непослідовність,	брак	досвіду	та	фаховості	у	ко-
манди	 молодих	 реформаторів	 очікувані	 суспільством	
реформи	 поки	 що	 не	 мають	 практичної	 реалізації.		
А	 це	 вже	 принципово	 новий	 виклик	 для	 української	
державності.	Саме	тому	цілком	імовірно,	що	демокра-
тизація	в	Україні	відбуватиметься	на	межі	двох	згада-
них	тенденцій.
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Revisiting	the	Issue	on	Innovative	Renewal	of	Ukraine

Сьогодні	обов’язковою	умовою	інноваційного	онов-
лення	України	залишається	активізація	 інформаційно-
го	обміну	–	комунікації.	Адже	в	природі	та,	зокрема,	під	
час	налагодження	взаємодій	у	рамках	людської	спіль-
ноти	вона	завжди	підпорядкована	завданням	реалізації	
ключових	цілей	розвитку	суспільства.	Вдаючись	до	обмі-
ну	інформацією,	окремі	індивіди	й	соціуми	визначають	
власну	лінію	поведінки;	задовольняють	і	реалізують	свої	
інтереси;	застосовуючи	нові	знання,	адаптуються	до	по-
стійних	змін;	передають	прийдешнім	поколінням	досвід	
минулого	та,	водночас,	мають	змогу	прогнозувати	май-
бутнє.	Відтак	наявність	інформації	та	можливість	отри-
мати	належний	доступ	до	неї	завше	допомагали	людині	
імплементувати	нові,	часто	інноваційні	рішення	–	нова-
ції.	 Їхніми	характерними	ознаками	зазвичай	є	доціль-
ність	та	поступове	суспільне	визнання,	адже	за	всіх	ча-
сів	розвиток	людства	напряму	залежав	від	упроваджен-
ня	інновацій.	Особливо	гостро	потреба	їх	застосування	
відчувалася	в	періоди	зниження	рівня	життя	суспільства,	
сповільнення	 темпів	 розвитку	 виробництва	 й	 дестабі-
лізації	економічної	ситуації,	бо	ці	процеси	створювали	

безпосередні	передумови	для	скорочення	демографіч-
них	 показників,	 соціального	 розбалансування	 й	 збід-
нення	людської	культури.	Тож	можна	стверджувати,	що	
кожен	позитивний	крок	у	процесі	суспільного	розвитку	
здійснювався	завдяки	інноваціям,	а	особистості,	здатні	
проектувати	й	реалізовувати	такі	новації,	завжди	вважа-
лися	гордістю	будь-якої	нації.

Нині	 проблема	 інноваційного	 розвитку	 набула	 ви-
няткового	значення	для	організації	 трансформаційних	
процесів	в	українському	суспільстві.	Зважаючи	на	гли-
боку	 світову	 соціально-економічну	 кризу,	 економічну	
глобалізацію	та	низку	інших	проблем,	пов’язаних	із	пе-
реходом	людства	до	постіндустріальної	фази	розвитку,	
пошук	шляхів	сталого	впровадження	інновацій	перетво-
рився	на	важливе	науково-практичне	завдання	для	на-
шої	держави.	Їх	повномасштабному	обговоренню,	без-
перечно,	заважають	війна	на	Сході	України	й	різнобіч-
на	 спрямованість	 провладної	 риторики:	 ці	 проблеми	
цілком	поглинають	увагу	нації,	затьмарюючи	помилки,	
яких	припустилися	представники	вітчизняної	еліти	з	мо-
менту	здобуття	нашою	державою	незалежності.	До	того	

наголошуєтьсянанеобхідностіїхньоїучастівдіяльностідержавнихорганівтарозробцістратегій
розвиткунашоїдержави.
Ключовіслова:інноваційнеоновлення,інформаційнесуспільство,інформаційнийресурс,
інформаційно-комунікаційнітехнології,державнеуправління.
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ж	українському	суспільству	притаманні	неабияка	корум-
пованість,	зростаюча	недовіра	до	гасел	політичних	ліде-
рів,	а	також	намагання	представників	заможних	верств	
населення	використовувати	зовнішній	вплив	як	ресурс	
для	власного	майнового	та	фізичного	виживання.

Здається,	 що	 протягом	 усього	 періоду	 незалежнос-
ті	ми	так	 і	не	змогли	віднайти	шлях	розбудови	України	
як	 цілісного	 проекту,	 що	 має	 спиратися	 на	 національні	
здобутки	в	науці	й	освіті;	втратили	відчуття	толерантнос-
ті	 (історично	 притаманної	 українцям),	 визначаючи	 на-
ціональні	інтереси	та	пріоритети,	трансформуючи	засади	
національної	економіки	й	спрямовуючи	політичні	векто-
ри	в	умовах	постіндустріального	соціально-політичного	
оновлення	світу	(докладніше	див.:	[3]).	Сьогодні	можна	
спостерігати	лише	окремі	спроби	еліт	упровадити	спро-
щені	схеми	облаштування	життя	суспільства,	котре	тим	
часом	мусить	пристосуватися	до	реалій	тотальної	глоба-
лізації.	Ці	процеси,	безперечно,	спричинені	відсутністю	
глибинних	знань,	тому	супроводжуються	перманентним	
соціальним	 протистоянням	 і	 виникненням	 внутрішньо-
суспільних	конфліктів.	Як	наслідок,	намагаючись	досягти	
примарних	цілей	чи	відчуваючи	тиск	світових	геополітич-
них	гравців,	українці	постійно	змінюють	власні	концепції	
розвитку.	Більше	того,	вони	мають	віднайти	відповідь	на	
важливе	світоглядне	питання:	чому	наша	держава,	котра	
ще	наприкінці	ХХ	століття	торувала	шлях	до	постіндустрі-
ального	майбутнього,	входила	до	«клубу»	найрозвинені-
ших	країн	світу,	мала	величезний	інноваційний	потенціал	
у	низці	галузеутворювальних	секторів	економіки	(авіа-,	
ракето-,	машинобудуванні,	розробці	та	виробництві	ши-
рокої	 номенклатури	 напівпровідникових	 матеріалів,		
зокрема	й	фоточутливих	напівпровідників,	матеріалів	для	
сучасних	приладів	радіо-	й	оптоелектроніки,	які,	до	речі,	є	
основою	новітніх	озброєнь),	опинилася	на	межі	виживан-
ня?	Адже	статистика	свідчить,	що	до	1991	року	вітчизняна	
економіка	ототожнювалася	з	французькою,	яка	нині,	між	
іншим,	замикає	п’ятірку	найрозвиненіших	економік	світу.

Аналізуючи	 цю	 ситуацію,	 слід	 визнати,	 що,	 під-
даючись	 тиску	 ліберально-демократичних	 ідей	 у	
процесі	 реформування	 країни,	 ми	 втратили	 базові		
навички	нашого	народу,	зокрема,	–	здатність	працюва-
ти	зі	змістовною	науково-технічною	інформацією,	котра	
є:	рушієм	розвитку	інноваційної	діяльності	та,	відповід-
но,	 інноваційної	 культури,	 що	 підтримується	 широки-
ми	 верствами	 населення;	 джерелом	 ідей;	 підґрунтям	
для	формування	цілей,	стратегії	(і	тактики)	становлення		
людини,	 суспільства,	 держави	 й	 світової	 цивілізації		
загалом.

Тому	 доволі	 важко	 знайти	 відповідь	 на	 запитання	
щодо	причин	неспроможності	українства	створити	умо-
ви	для	своєчасного	захисту	й	перетворення	науково-тех-
нічної	спадщини	на	нематеріальні	активи	для	його	еко-
номічного	 розвитку	 за	 часів	 новітньої	 доби,	 оскільки	
історично	ми	завжди	вважали	знання	одним	із	найваж-
ливіших	ресурсів	суспільного	прогресу	(поряд	із	матері-
альними,	енергетичними	й	людськими).	У	принципі,	ці	
процеси	 можуть	 генеруватися	 фахово	 підготовленими	
спеціалістами,	 здатними	 до	 творчої	 інженерної	 праці.	
Однак	починаючи	з	90-х	років	ХХ	століття	людство	всту-
пило	в	епоху	монетаризму	з	притаманною	їй	ідеєю	пану-
вання	гуманітарного	тренду.	Проте	сьогодні	проектуван-
ня	 соціальних	 процесів	 залежить	 не	 тільки	 від	 сутності	
PR-технологій	чи	фінансово-економічних	явищ:	воно	тіс-
но	пов’язане	з	розумінням	природи	технологічних	проце-
сів,	котрі	лежать	в	основі	сучасних	виробництв.	Кожно-
му	суспільству	потрібні	фахівці,	здатні	розробляти	моделі	
матеріалізації	ідей	науково-технічного	пошуку,	деталізу-
вати	їх,	створювати	механізми	їх	інтеграції	в	матеріальну	
реальність.	Відтак	виникають	нові	вимоги	до	інженерної	
освіти,	завдяки	якій	людина	отримує	здатність	формува-
ти,	розробляти	та	реалізовувати	технологічні	розробки.

Виявлення	 широкого	 спектра	 можливостей	
комп’ютерних	 технологій	 наприкінці	 1970-х	 років	 при-
скорило	темпи	акумулювання	інформації	як	суспільного	
надбання,	стрімко	змінюючи	стандарти	й	регламенти	її	
обігу	та	збереження.	Розвиток	кібернетики	постійно	уза-
гальнював	 процеси	 її	 оформлення	 як	 інформаційного	
ресурсу	(ІР)	–	особистого,	суспільного	й,	зрештою,	дер-
жавного.

У	межах	нового	постіндустріального	світу	 ІР	дедалі	
частіше	стає	віддзеркаленням	загального	інноваційного	
потенціалу	економічного	й	політичного	розвитку	держав,	
однак,	на	жаль,	Україна	досі	не	змогла	законодавчо	за-
кріпити	за	ним	статус	окремої	нематеріальної	субстанції	
життєдіяльності	суспільства.	Усіх	нас,	безперечно,	ціка-
вить	 інноваційний	потенціал	наукових	та	освітніх	уста-
нов	України,	проте	ані	соціум	загалом,	ані	представни-
ки	окремих	владних	структур	не	виявляють	інтересу	до	
ІР	 країни,	 хоча	 його	 наявність	 є	 головною	 передумо-
вою	повномасштабного	інноваційного	розвитку	держа-
ви.	Проблематика	законодавчого	закріплення	визначен-
ня	ІР	доволі	складна	й	багатовимірна,	тому	досить	часто		
вітчизняні	політичні	діячі	вживають	це	словосполучення,	
огульно	додаючи	до	нього	означення	«державний»	або	
«національний».	Також	не	можна	повністю	погодитися	з	
формулюванням,	наведеним	у	нормативному	докумен-
ті	«Технічний	захист	інформації	на	програмно-керованих	
АТС	загального	користування.	Специфікації	послуг	за-
хисту»	[1]:	інформаційний	ресурс	(ІР)	–	це	власне	інфор-
мація	 та	 (або)	 будь-який	 об’єкт,	 що	 є	 елементом	 пев-
ної	інформаційної	технології	(технічні	засоби	обчислю-
вальної	або	телекомунікаційної	техніки,	програми,	дані		
і	т.	ін.).

Природа	й	сенс	поняття	«ресурс»	набагато	складніші:	
крім	змістовної	інформації,	дефініювання	терміна	ІР,	на	
наш	погляд,	має	містити	роз’яснення	значення	інформа-
ційно-комунікаційних	технологій	(ІКТ),	необхідності	збе-
реження	 інформації	 та,	що	найголовніше,	ролі	людей,	
здатних	навіть	у	рамках	невеликих	інноваційних	груп	ре-
алізовувати	потенціал	наукової,	технічної	чи	освітньої	ді-
яльності	величезних	установ.

Ставлення	населення	до	інформації	та	знань	завжди	
соціалізувало	технологічний	уклад	життя.	Протягом	усі-
єї	 історії	свого	розвитку	людство	пережило	принаймні	
чотири	 технологічні	 революції:	 революцію	 матеріалів	
(кілька	тисяч	років	тому),	під	час	якої	люди	навчилися	
обробляти	каміння	й	почали	створювати	примітивні	зна-
ряддя	праці;	промислову	революцію	(приблизно	300	ро-
ків	тому),	пов’язану	з	початком	масового	використання	
машин	і	верстатів;	енергетичну	революцію	(початок	ХХ	
століття);	та,	зрештою,	інформаційну	революцію,	котра,	
охопивши	людство	в	1970-х	роках,	і	нині	продовжує	на-
бирати	обертів	 [5,	c.	545–551].	Розуміння	глобального	
значення	 інформації	 спричинило	 появу	 концепції	 ста-
новлення	нової	інформаційної	цивілізації.	Виокремлюю-
чи	загальні	характеристики	інформаційного	суспільства	
як	нової	форми	розвитку	людства,	можна	чітко	визначи-
ти	його	ключові	цілі	–	створення	єдиної	загальносвітової	
комп’ютеризованої	нації;	 глобалізація	 інформаційного	
простору;	вільний	розвиток	інформаційно-комунікацій-
них	 мереж	 і	 технологій;	 неконтрольоване	 перетікання	
інформації	через	будь-які	кордони.	Як	наслідок,	в	усьо-
му	світі	відбувається	лібералізація	телекомунікаційного	
сектору,	вживаються	законодавчі	 заходи	для	підтрим-
ки	ініціатив	щодо	забезпечення	прав	і	свобод	громадян,	
створюються	стратегії	досягнення	узгодженого	розвитку,	
формулюються	спільні	плани	дій	у	сфері	науки	й	освіти.

Зовнішньо-	та	внутрішньополітичні	заходи,	що	реалі-
зуються	державами,	котрі	надають	змістовній	інформа-
ції	статус	ресурсу,	розв’язання	проблем	визначення	прав	
на	інтелектуальну	власність,	розвиток	ІКТ	у	системі	науки	
й	освіти	мають	зважений	характер,	бо	прийняттю	будь-
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яких	управлінських	рішень	часто	передує	їх	публічне	об-
ґрунтування.	 Запорукою	 імплементації	 комунікаційних	
процесів	на	глобальному	рівні	стало	визнання	абсолют-
ної	цінності	змістовної	інформації.	Людство	почало	ро-
зуміти,	що	постійне	продукування	інформаційного	сміття	
є	однією	з	найактуальніших	проблем	суспільної	екології,	
що	породжується	в	процесі	використання	надуманої,	не-
достовірної	чи	оманливої	інформації	або	під	час	підміни	
сенсу	традиційних	понять.	Як	наслідок,	глобальний	світ	
почав	підвищувати	вимоги	до	культури	комунікації,	без-
пеки	 і	 конфіденційності	 інформації,	утвердження	прав	
авторів	на	інтелектуальну	власність	та	інших	аспектів	су-
часної	інформаційно-комунікаційної	сфери.	Уряди	дер-
жав	і	приватні	особи,	у	свою	чергу,	почали	брати	актив-
ну	участь	у	створенні	підприємств,	що	сприяють	розвитку	
інформаційної	сфери.

Відповідно,	 маємо	 торкнутися	 й	 такого	 важливого	
питання,	як	конспірологія	в	технологіях	комунікації,	бо	
вона	безпосередньо	стосується	всіх	аспектів	інформацій-
ної	та	інноваційної	політики	на	різних	рівнях.	Конспіро-
логія	активно	застосовується	для	формування	світогля-
ду	нації,	включаючи	вибудовування	громадської	думки	
щодо	базових	соціально-політичних	процесів	сучасності.	
Ускладнення,	що	можуть	виникнути	в	певній	зовнішньо-
політичній	чи	безпековій	ситуації,	часто	змушують	уря-
ди	держав	діяти	всупереч	набутому	досвіду	й	знанням	
(а	іноді	навіть	усупереч	власним	інтересам),	адже	новіт-
ні	ІКТ	знищують	усталені	суспільно-політичні	орієнтири,	
а	шалений	інформаційний	вплив	трансформує	стратегії	
їхнього	розвитку.	Використовуючи	технічні	можливос-
ті	сучасних	ІКТ,	розвиненіші	країни	здатні	на	свій	розсуд	
змінювати	сенс	і	навіть	зміст	владних	повідомлень,	ак-
тивно	впливаючи	на	процес	прийняття	рішень	об’єктами	
спостереження.	Здійснення	безпосереднього	впливу	на	
процес	прийняття	рішення	об’єктом	спостереження	або	
окремою	особою,	котра	виконує	таку	функцію	є,	безпе-
речно,	доволі	складною	технікою.	Однак	сьогодні	вона	
набуває	дедалі	більшого	поширення,	відсуваючи	на	дру-
гий	план	методи	класичної	дипломатії,	котра	скоріше	на-
гадує	карколомні	детективи	із	закрученими	сюжетами.

Розвиток	новітніх	ідей	та	практичне	застосування	су-
часних	засобів	комунікації	в	людському	суспільстві	від-
буваються	під	впливом	економічної	глобалізації	людства,	
паралельно	скеровуючись	у	необхідному	напрямі	завдя-
ки	потребам	інтегрованого	капіталу.	Достеменно	відомо,	
що	міжнародні	організації	і	транснаціональні	корпорації	
(ТНК)	мають	достатньо	економічних	і	політичних	важелів	
впливу,	а	також	чималий	досвід	володіння	інформацією,	
котра	може	відігравати	роль	ресурсу	розвитку	й	водночас	
дієвої	зброї.	Розробляючи	ІКТ,	ці	актори	змінюють	світ,	
поступово	набуваючи	ознак	глобальних	центрів	впливу.	
Вони	можуть	вважатися	й	неабиякою	загрозою,	бо	час-
то	нав’язують	власну	інформаційну	продукцію	та	послу-
ги	народам	різних	культурних	груп	усупереч	їхнім	звича-
ям	і	традиціям.	Проблематика	взаємодії	різних	культур	
має	розглядатися	з	урахуванням	максимальної	делікат-
ності,	коректності	й	толерантності	до	їхніх	національних	
відмінностей,	проте	в	будь-якому	разі	істотним	позитив-
ним	моментом	процесу	інформатизації	є	те,	що	завдяки	
ІКТ	усі	країни	світу	здобувають	новітні	знання,	технології	
і	послуги	транснаціонального	бізнесу,	а	також	уявлення	
про	передові	стандарти	життєдіяльності.	Це	сприяє	інте-
грації	 ідей	 і	досліджень	у	сфері	організації	 та	підтрим-
ки	комунікації	задля	взаєморозуміння	народів	і	їхніх	еліт		
(особливо	в	науковому	середовищі),	що,	у	свою	чергу,	
стимулює	встановлення	гармонійних	відносин	у	суспіль-
стві	глобального	оновлення.

Зважаючи	на	те,	що	під	дією	законів	глобальної	вза-
ємодії	процеси	дестабілізації,	котрі	відбуваються	в	най-

бідніших	країнах,	можуть	чи	не	миттєво	позначитися	на	
життєдіяльності	 розвинених	 держав,	 останні	 намага-
ються	діяти	обережно	й	виважено,	розробляючи	засоби	
власної	безпеки	та	охорони	чи	відпрацьовуючи	новітні	
стандарти	поводження	з	інформацією.	Це,	власне,	й	дає	
їм	змогу	впевнено	реалізовувати	довгострокові	науко-
во-технічні,	соціально-економічні	й	політичні	програми	
розвитку	в	глобальному	вимірі.	Однак	на	тлі	руйнації	на-
уково-освітньої	сфери	України	важливо	зазначити,	що	
стратегічною	 метою	 ТНК,	 які	 перетворилися	 на	 «локо-
мотиви»	світового	розвитку,	стало	поповнення	їхніх	до-
слідних	 центрів	 новим	 інформаційним	 ресурсом	 (уче-
ними,	здатними	до	вироблення	креативних	ідей,	новіт-
німи	знаннями	зі	світових	бібліотек	тощо).	Задля	цього,	
об’єднуючи	свої	фінансові	та	кадрові	можливості,	вони	
ведуть	активну	аналітичну	й	конкурентну	розвідку	щодо	
інших	країн,	фокусуючись	на	широкому	спектрі	науко-
во-технічної	і	технологічної	діяльності	останніх.	Так	само	
діють	 і	держави	(Іран,	Китай,	КНДР),	концентруючись,	
приміром,	на	науково-технічному	потенціалі	України.

	 Сьогодні	 всі	 держави	 існують	 у	 межах	 нового	 гло-
бального	 інформаційно-комунікаційного	 середовища,	
котре	 стимулює	 міжнародне	 суперництво	 за	 володіння	
інформацією	й	засобами	ІКТ	та,	як	наслідок,	створює	пе-
редумови	для	виникнення	між	ними	 інформаційного	й		
кадрового	 дисбалансу.	 Спостерігається	 жорстке	 про-
тистояння	 країн,	 котрі	 намагаються	 нав’язати	 одна	 од-
ній	спосіб	мислення,	світоглядні	цінності	чи	навіть	мову,	
прагнучи	позбавити	суперників	можливості	формулюва-
ти	їхні	життєві	та	національні	інтереси.	Відтак	у	світі	вже	
розв’язано	нову,	глобальну	інформаційно-комунікацій-
ну	війну,	в	якій	усі	держави	протистоять	одна	одній	задля	
усунення	загрози	руйнації	 їхніх	національних	 інтересів.	
Безперечно,	 перемогу	 в	цьому	 протистоянні	 здобудуть	
країни,	здатні	вчасно	реагувати	на	загрози	й	опановувати	
методи	захисту	інформації	у	процесі	впровадження	но-
вітніх	ІКТ,	швидко	адаптуючи	їх	до	конкретних	умов	шля-
хом	своєчасного	 внесення	 корективів	 і	 змін	до	власної	
матриці	 інформаційних	функцій.	До	того	ж	 їхні	 грома-
дяни,	володіючи	знаннями,	мають	створювати	такі	умо-
ви	розвитку	суспільства,	за	яких	найвищі	посади	в	рам-
ках	управлінської	 ієрархії	обійматимуть	високоосвічені	
люди	з	чіткою	громадянською	позицією	та	незаплямова-
ною	біографією.	У	нашій	державі	ці	особистості	повинні	
перетворитися	на	нову	еліту	нації,	яка	матиме	найвищі	
морально-вольові	якості	 та	вестиме	постійну	боротьбу	
проти	насаджування	шкідливих	для	суспільства	ідеологій	
у	науковій,	освітній	та	управлінській	сферах	тощо.

Оскільки	сьогодні	відбувається	становлення	глобаль-
ного	 мережевого	 суспільства,	 управління	 котрим	 здій-
снюється	на	засадах	нетократії*,	представники	владних	
структур	починають	діяти	публічно,	проводячи	держав-
не	адміністрування	з	використанням	новітніх	ІКТ	[4,	c.	10–
13].	Тому		пріоритетним	напрямом	стратегічного	рефор-
мування	 соціально-економічного	 сектору	 України	 має	
стати	вибудовування	демократичніших	засад	діяльності	
НАН	та	освітніх	установ,	що	допоможе	уникнути	випадків	
привілеювання	окремих	інституцій/осіб	під	час	надання	
іноземних	грантів	та,	як	наслідок,	не	допустити	знищен-
ня	перспективних	починань	національної	науково-тех-
нічної	діяльності.	Українська	держава	повинна	створити	
умови	для	налагодження	співпраці	з	ТНК,	котрі	можуть	
брати	 участь	 у	 заснуванні	 інформаційно-аналітичних	 і	
дослідних	 центрів,	 які	 пришвидшать	 процес	 інтеграції		
вітчизняного	інноваційного	науково-технічного	потенціа-
лу	до	світової	економіки	високих	технологій.	Саме	схиль-
ність	української	нації	до	інтелектуальної	праці,	а	також	
стратегічно	вигідне	регіональне	розташування	нашої	дер-
жави	(на	перехресті	віковічних	торговельних	шляхів,	у		

*			Нетократія	(англ.:	netocracy)	–	нова	форма	управління	суспільством,	у	рамках	якої	основною	цінністю	є	не	матеріальні	предмети	(гроші,	
нерухомість	тощо),	а	інформація.
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центрі	 зіткнення	 геополітичних	 інтересів	 народів	 Євра-
зії	та	в	безпосередній	близькості	до	північної	межі	«стра-
тегічного	енергетичного	еліпса»,	що	включає	Каспійське	
море	та	Перську	затоку	як	два	найбільші	вуглеводневі	ре-
зервуари)		надають	їй	надзвичайно	високі	шанси	набли-
зитися	до	когорти	постіндустріальних	країн,	приєднав-
шись	до	реалізації	їхніх	науково-технічних	проектів.

Шлях,	 на	 який	 ступила	 Україна,	 надзвичайно	 важ-
кий,	тому	ключові	пріоритети	її	розвитку	має	бути	під-
порядковано	глобальним	завданням	розбудови	держа-
ви.	Для	цього	вітчизняному	суспільству	конче	необхідно	
чесно	 й	 виважено	 відповісти	 на	 низку	 запитань.	 Чому		
національний	інтелект	не	перетворився	на	генерувальну	
силу	діяльності	української	влади?	Як	зробити	так,	щоб	
інноваційний	потенціал	нації,	який	сконцентровано	в	на-
уково-технічному	й	освітньому	секторах	економіки,	став	
затребуваним	та	ефективно	використовувався	на	прак-
тиці	в	процесі	розбудови	держави?	Як	досягти	узгодже-
ності	в	діяльності	національної	еліти,	бо	маніпулювання	
індивідуальними	й	масовими	настроями	з	її	боку	тільки	
дестабілізуватиме	процеси	розвитку	країни?

Публічне	обговорення	цих	питань	сприятиме	іннова-
ційному	оновленню	державного	апарату,	промисловос-
ті,	ОПК	та	армії,	а	також	допомагатиме	нашій	державі	в	
умовах	національної	соціально-політичної	та	військової	
кризи	віднайти	власне	місце	в	системі	міжнародних	від-
носин.	Проблематика	формування	демократичних	засад	
інноваційної	політики	держави	та	вироблення	 її	нової	
інформаційної	функції	має	вноситися	до	порядку	ден-
ного	всіх	громадських	зібрань	та	перетворитися	на	акту-
альне	завдання	державницького	розвитку.	

Приміром,	 нині	 ведеться	 багато	 розмов	 про	 необ-
хідність	забезпечення	армії	високоточною	зброєю	(ВТЗ),	
адже	 без	 її	 застосування	 неможливе	 ведення	 ефек-
тивних	бойових	дій.	Поява	і	стрімкий	розвиток	ВТЗ	на-
пряму	 пов’язані	 з	 винайденням	 малогабаритних	 лазе-
рів	 та	 фоточутливих	 матриць,	 ідея	 застосування	 яких		
виникла	майже	воднчас		у	США,	Росії	та	Україні	наприкінці		
70-х	років	минулого	століття.	Тоді	в	Україні	стрімко	роз-
вивалася	оптико-електронна	промисловість,	а	в	Чернів-
цях	було	збудовано	унікальне	виробництво	фотоприй-
мачів.	На	жаль,	сьогодні	така	продукція	на	українській	
території	майже	не	виробляється.

Торік	в	Україні	та	РФ	майже	одночасно	пішли	з	життя	
творці	ВТЗ	–	директор	Державного	науково-виробничо-
го	комплексу	«Прогрес»	М.	Шкарлет	(розробник	керова-
ного	артилерійського	снаряда	«Квітник»,	що	за	ефектив-
ністю	не	поступається	світовим	аналогам	і	повністю	від-
повідає	стандартам	НАТО)	й	академік	РАН	А.	Шипунов.

А.	Шипунов	із	повоєнних	часів	створював	озброєння	
з	маркуванням	«ГШ»	(«Грязев	–	Шипунов»),	залишивши	
величезну	науково-технічну	спадщину.	До	речі,	він	є	ав-
тором	терміна	«високоточна	зброя».	

Вихованець	Новосибірського	державного	технічно-
го	університету	М.	Шкарлет,	маючи	неабиякий	власний	
творчий	доробок,	зробив	чималий	внесок	у	практичну	
реалізацію	ідей	ВТЗ	в	Україні.	Ще	2001	року	він	довів	її	
спроможність	бути	третьою	в	рейтингу	світових	вироб-
ників	високоточної	зброї.	На	превеликий	жаль,	заслу-
ги	Миколи	Івановича	(на	відміну	від	А.	Шипунова	в	РФ)	
досі	належно	не	відзначені	на	національному	рівні.	Цей	
факт	частково	можна	вважати	відповіддю	на	запитання	
щодо	відсутності	промислових	потужностей	з	виробни-
цтва	ВТЗ	в	Україні,	котра,	натомість,	активно	шукає	від-
повідної	підтримки	з	боку	держав	Заходу.

Методи	 розв’язання	 багатьох	 проблем	 оновлен-
ня	в	епоху	становлення	постіндустріального	світу,	без-
перечно,	можуть	не	сприйматися	окремими	представ-

никами	українського	суспільства,	котрі	обстоюватимуть	
інші	 погляди	 чи	 підтримуватимуть	 відмінні	 ідеологічні	
конструкції.	Однак	на	практиці	вони	не	матимуть	змо-
ги	істотно	вплинути	на	розуміння	реальних	стратегій	су-
часного	цивілізаційного	розвитку,	адже	перехід	людства	
від	індустріальної	до	постіндустріальної	фази	становлен-
ня	економічних	формацій	характеризується	докорінною	
зміною	уявлень	про	значення	інформації	у	виробничих,	
організаційних	та	освітніх	технологіях	(тобто	декласуван-
ня	індустріальних	виробників	і	перехід	їх	до	консюмеріа-
ту*)	в	усіх	країнах.

Оцінювання	інформації	як	ресурсу	для	національно-
го	розвитку	має	проводитися	насамперед	у	системі	ко-
ординат	державних	інтересів	і	безпекових	стратегій.	При	
цьому	 функціонування	 інформаційної	 інфраструктури	
держави	повинно	підпорядковуватися	проблематиці	за-
безпечення	сталого	розвитку	суспільства	за	конкретних	
історичних	 умов.	 Науковці	 намагаються	 розглядати	 ці	
питання	на	міждисциплінарному	рівні,	передовсім	ви-
значаючи	 сукупність	 соціальних	 інтересів	 особистості,	
суспільства	й	держави,	які	комплексно	реалізуються	в	ін-
формаційній	сфері	(включаючи	інтереси,	що	стосуються	
збереження	національної	ідентичності).

Упровадження	ідей	стратегічного	управління	іннова-
ційними	процесами	потребує	визначення	засад	їх	фор-
мування	та	максимально	точного	моделювання	організа-
ційно-правових	механізмів	тактичної	розбудови	постін-
дустріального	суспільства	в	Україні.	Має	бути	окреслено	
правове	 поле	 впровадження	 нормативного	 та	 інститу-
ційного	 підґрунтя	 адміністративного,	 теоретико-мето-
дичного	й	технологічного	забезпечення	інноваційної	ді-
яльності;	 виокремлено	 організаційні	 засоби,	 правові	
норми	та	принципи	регулювання	інформаційних	право-
відносин;	а	також	визначено	науково-інституційні	форми		
метрологічної	 підтримки	 зазначених	 сфер	 життєдіяль-
ності.	Основним	об’єктом	у	цьому	разі	виступатимуть	сус-
пільні	відносини,	що	виникатимуть	у	процесі	інновацій-
ної	діяльності	громадян.	Вони	спиратимуться	на	нову	фі-
лософсько-світоглядну	основу,	навіть	на	нову	парадигму	
людиноцентризму,	вироблену	українським	соціумом.	Її	
концептуальні	положення,	у	свою	чергу,	мають	усебічно	
обговорюватися	фахівцями	в	різних	галузях	знань,	адже	
їхній	науково-освітній	вишкіл	та	точка	зору	під	час	здій-
снення	управління	державою	може,	без	перебільшення,	
ототожнюватися	з	найважливішим	ресурсом,	від	засто-
сування	якого	залежить	виживання	України	в	сучасному	
світі.	Більше	того,	їхні	знання	й	досвід	повинні	застосо-
вуватися	під	час	вироблення	програми	розвитку	держа-
ви	та	надійно	захищатися	і	владою,	і	суспільством	зага-
лом.	 Адже,	 як	 свого	 часу	 наголосив	 фундатор	 Україн-
ської	академії	наук,	Гетьман	Української	держави	Павло	
Скоропадський,	«бережіть	розумних,	освічених,	здібних	
до	роботи	людей,	у	нас	їх	можна	перелічити	на	пальцях»		
[2,	с.	150].
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*	Консюмеризм	(англ.:	consumerism)	–	сукупність	суспільних	відносин,	у	рамках	яких	економічна	діяльність	повинна	бути	організована	
відповідно	до	інтересів	споживачів,	а	не	виробників.
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Нині	 стрімкий	 розвиток	 інформаційного	 суспіль-
ства	 сприяє	 постійному	 накопиченню	 наукових		
розробок,	що	стосуються	детального	розгляду	та	вирі-
шення	питання	захисту	інформації	в	усіх	сферах	її	ви-
користання.

У	цьому	сенсі	важливою	віхою	в	історії	людства	ста-
ло	 ухвалення	 Загальної	 декларації	 прав	 людини	 (да-
лі	–	Декларація),	котра	має	неабияке	значення	на	між-
народному	й	наднаціональному	рівнях	 [6,	с.	 171–175].	
Зокрема,	ст.	12	документа	містить	положення,	які	ство-
рюють	 своєрідний	 міжнародно-правовий	 баланс	 ін-
формаційних	свобод	людини,	захищаючи	її	від	непра-
вомірного	 інформаційного	втручання:	«ніхто	не	може	
зазнавати	безпідставного	втручання	в	його	особисте	й	
сімейне	 життя,	 безпідставного	 посягання	 на	недотор-
канність	 його	 житла,	 таємницю	 його	 кореспонденції	
або	на	його	честь	і	репутацію».	Згідно	з	текстом	Декла-
рації,	кожну	людину	захищає	від	такого	втручання	чи	
посягань	закон	[6,	с.	171–175].

Значне	 зростання	 ролі	 інформації	 в	 процесі	 нала-
годження	суспільних	відносин,	а	також	активізація	ви-
користання	 сучасних	 інформаційних	 технологій	 істот-
но	впливають	як	на	діяльність	державного	апарату	за-
галом,	так	і	на	роботу	системи	правоохоронних	органів	
зокрема.	Адже	інформатизація	може	не	тільки	завдати	
прямих	збитків	конкретній	особі	в	разі	несанкціонова-
ного	доступу	до	її	даних,	їхнього	використання,	моди-

фікації	 або	 знищення,	 а	 й	 перетворитися	 на	 джерело	
серйозних	загроз	розвитку	держави.

Інформація	 є	 найціннішим	 глобальним	 ресурсом,	
оскільки	економічний	потенціал	суспільства	переважно	
облічують	за	обсягом	його	 інформаційних	ресурсів	та	
рівнем	розвитку	інформаційної	інфраструктури.	Проте	
інформація	як	така	є	динамічним	феноменом,	постійні	
зміни	котрого	призводять	до	трансформації	його	якос-
ті,	збільшення	кількості	інформаційних	джерел	і	спожи-
вачів.	Відтак,	сучасне	інформаційне	суспільство	перебу-
ває	під	постійною	загрозою	отримання	недостовірної,	
а	 подеколи	 –	 шкідливої	 інформації,	 її	 несвоєчасного	
надходження,	промислового	шпигунства,	комп’ютерної	
злочинності	тощо.

Основний	Закон	нашої	держави	гарантує	захист	су-
веренітету	і	територіальної	цілісності	України,	забезпе-
чення	її	економічної	та	інформаційної	безпеки.	Згідно	зі	
ст.	17	Конституції	України,	ці	завдання	є	найважливіши-
ми	функціями	держави,	справою	всього	Українського	
народу	[1].	Однак	інформаційна	безпека	має	свою	спе-
цифіку	в	різних	сферах	суспільного	життя.	Так,	питан-
ня	 інформаційної	безпеки	в	політичній	сфері	охоплю-
ють	 інформаційно-аналітичну	діяльність	дипломатич-
них	представництв	і	зовнішньоекономічних	відомств,	в	
економічній	–	стосуються	захисту	інформації	у	банків-
ських	системах	та	мережах	зв’язку,	у	сфері	правоохо-
ронної	діяльності	–	захисту	таємної	інформації	і	доку-
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ментів	службового	користування	від	несанкціонованого	
доступу	та	подальшого	неправомірного	використання.

Нині	є	необхідність	у	формуванні	нової,	цілісної,	на-
уково	 обґрунтованої	 системи	 гарантування	 інформа-
ційної	безпеки,	котра	має	діяти	не	тільки	на	загально-
державному	рівні,	а	й	забезпечувати	функціонування	
корпоративних	 організацій,	 окремих	 юридичних	 осіб	
та	 правоохоронних	 органів.	 Протягом	 останніх	 років	
в	 Україні	 мали	 місце	 неодноразові	 спроби	 реалізації	
комплексу	заходів,	спрямованих	на	вдосконалення	ме-
ханізмів	гарантування	 інформаційної	безпеки.	Однак,	
як	свідчать	статистичні	дані,	їхнє	впровадження	не	лік-
відувало	загроз	 інформаційній	безпеці	(зокрема,	й	на	
рівні	правоохоронних	органів),	тому	її	система	потре-
бує	нагального	перегляду	та	вдосконалення.	Ці	процеси	
безпосередньо	пов’язані	з	переглядом	чинної	політики	
держави	щодо	гарантування	інформаційної	безпеки	і,	
відтак,	з	докорінним	реформуванням	її	системи.

Окремі	 твердження,	 що	 стосуються	 цієї	 пробле-
матики,	 та	 відповідні	 цілісні	 наукові	 розробки	 пода-
мо	у	працях	І.	Березовської,	К.	Бєлякова,	О.	Бойченка,		
В.	Брижкова,	В.	Вехова,	В.	Гавловського,	В.	Гурковсько-
го,	М.	Гуцалюка,	В.	Голубєва,	Р.	Калюжного,	Д.	Красіко-
ва	та	інших	відомих	правників.

Комплексні	дослідження	забезпечення	інформацій-
ної	 безпеки	 правоохоронних	 органів	 допоки	 не	 про-
водилися.	 Повноцінне	 наукове	 вивчення	 цієї	 темати-
ки	зумовлено	стрімким	розвитком	науково-технічного	
прогресу,	оскільки	він	актуалізує	питання	створення	на-
лежних	 гарантій	 захисту	 інформації	 під	 час	 діяльнос-
ті	правоохоронних	органів	та	формулювання	відповід-
них	науково	обґрунтованих	пропозицій	щодо	 їхнього		
вдосконалення.	Тому	такі	дослідження	є	актуальним	та	
містять	елементи	наукової	новизни.

Закон	України	«Про	Основні	засади	розвитку	інфор-
маційного	суспільства	в	Україні	на	2007–2015	роки»	ви-
значає	інформаційну	безпеку	як	стан	захищеності	жит-
тєво	важливих	інтересів	людини,	суспільства	і	держави,	
за	якого	запобігають	завдання	шкоди	через:	неповноту,	
несвоєчасність	та	невірогідність	 інформації,	яку	вико-
ристовують;	негативний	інформаційний	вплив;	наслід-
ки	 застосування	 інформаційних	 технологій;	 несанкці-
оноване	 поширення,	 використання	 інформації,	 пору-
шення	її	цілісності,	конфіденційності	та	доступності	[3].

Однак	 формування	 інформаційного	 суспільства	 в	
Україні	 потребує	 створення	 досконалої,	 злагодженої	
системи	захисту	інформації.	Тому	однією	зі	складових	
забезпечення	загальної	безпеки	 інформації	у	державі	
має	бути	належне	гарантування	інформаційної	безпе-
ки	діяльності	правоохоронних	органів.	Це	дасть	змогу	
підвищити	рівень	їхньої	результативності,	забезпечити	
належне	зберігання	документів,	доступ	до	яких	обме-
жений,	та	використовувати	наявну	інформацію	безпо-
середньо	за	призначенням.

Досліджуючи	це	питання,	В.	Петрик	виокремив	такі	
різновиди	інформаційної	безпеки:

–	інформаційна	безпека	особи;
–	інформаційна	безпека	суспільства;
–	інформаційна	безпека	держави	[5,	с.	128–131].
Теоретичний	та	аналітичний	матеріал,	а	також	ана-

ліз	практичної	складової	розвитку	цієї	сфери	дали	ав-
тору	 можливість	 зробити	 висновок	 щодо	 доцільності	
виокремлення	 інформаційної	 безпеки	 правоохорон-
них	органів	як	різновиду	інформаційної	безпеки.	Тому	
її	вивчення	потребує	надалі	детальнішого	розгляду,	ви-
роблення	необхідних	нормативно-правових	докумен-
тів,	координації	процесів	належного	використання		ін-
формації	у	діяльності	правоохоронних	органів.

На	 думку	 І.	 Чижа,	 давно	 постала	 потреба	 в	 ухва-
ленні	комплексного	Закону	України	«Про	інформацій-

ний	 суверенітет	 та	 інформаційну	 безпеку	 особи,	 сус-
пільства,	держави»,	котрий	має	вибудовувати	правову	
основу	взаємодії	та	взаємозалежностей	 інтересів	гро-
мадянина	(як	пріоритетний	чинник),	суспільства	й	дер-
жави	за	умов	глобалізації	і	формування	інформаційно-
го	суспільства	[7,	с.	28–30].

Норми	 вітчизняного	 законодавства	 не	 визначають	
цілком	вимоги	і	стандарти,	заходи	та	способи	забезпе-
чення	інформаційної	безпеки,	зокрема	й	гарантування	
інформаційної	безпеки	діяльності	правоохоронних	ор-
ганів.	З	огляду	на	це,	необхідно	розробити	проект	зако-
ну	«Про	інформаційну	безпеку	правоохоронних	органів	
України»	та,	відповідно,	переглянути	нормативно-пра-
вову	базу	цієї	сфери.

Інформаційна	безпека	правоохоронних	органів	по-
лягає	у	спроможності	 їхніх	працівників	убезпечити	 ін-
формаційні	ресурси	від	несанкціонованого	доступу	до	
них.	 Обсяг	 прав	 і	 обов’язків	 правоохоронних	 органів	
щодо	здійснення	діяльності,	спрямованої	на	охорону	і	
захист	життєво	важливих	інтересів	особи,	суспільства	і	
держави	від	загроз	в	інформаційній	сфері,	встановлено	
Конституцією,	законами	та	підзаконними	нормативно-
правовими	актами	України.

Поряд	 із	 цим,	 специфіка	 діяльності	 правоохорон-
них	органів	за	сучасних	умов,	а	також	неординарність	
завдань,	виконання	яких	покладають	на	ці	органи,	обу-
мовлюють	особливі	вимоги	до	їхнього	інформаційно-
го	забезпечення	і	системи	захисту	інформації.	Інформа-
ційна	безпека	правоохоронних	органів	відображає	стан	
захищеності	 прав	 та	 інтересів	 держави,	 суспільства,	
окремих	 фізичних	 і	 юридичних	 осіб,	 що	 стосуються	
збирання,	обробки,	зберігання,	поширення	інформації	
та	доступу	до	неї.

Однак	захист	інформації	не	належить	до	основних	
функцій	правоохоронних	органів	України,	тому	їхню	ді-
яльність	не	сконцентровано	на	забезпеченні	власної	ін-
формаційної	безпеки.	Такий	стан	зумовлений	відсутніс-
тю	єдиної	системи	служб	і	підрозділів,	робота	яких	ба-
зувалася	б	на	забезпеченні	захисту	інформації	на	різних	
рівнях.	 Адже	 важливість	 інформації,	 котра	 потребує		
належного	 убезпечення	 під	 час	 роботи	 правоохорон-
них	 органів,	 вимірюється	 за	 шкалою	 «від	 особи	 –	 до		
держави».

Кримінальний	 кодекс	 України	 передбачає	 відпо-
відальність	 за	 несанкціоноване	 втручання	 в	 роботу		
електронно-обчислювальних	 машин	 (комп’ютерів),	
автоматизованих	систем,	комп’ютерних	мереж	чи	ме-
реж	 електрозв’язку,	 що	 призвело	 до	 витоку,	 втрати,	
підробки,	блокування	інформації,	спотворення	проце-
су	її	обробки	чи	порушення	встановленого	порядку	її	
маршрутизації	[2].	Так,	згідно	зі	статистичними	даними	
Державної	судової	адміністрації	України,	на	розгляді	
в	місцевих	та	апеляційних	судах	2013	року	перебувало	
156	кримінальних	проваджень	стосовно	злочинів,	від-
повідальність	за	які	передбачено	ст.	361–3631	ККУ,	що	
на	13%	більше,	ніж	2012-го.	Загалом	протягом	2013	року	
було	розглянуто	112	кримінальних	проваджень	(серед	
них	із	винесенням	вироку	–	60	проваджень,	або	53,6%	
від	загальної	кількості	розглянутих),	що	на	1,8%	мен-
ше,	ніж	2012-го.	Найчастіше	ці	злочини	вчиняли	особи	
віком	від	30	до	50	років	–	40,4%;	від	25	до	30	років	–	
19,3%;	від	50	до	65	років	–	8,8%;	від	18	до	25	років	–	
1,6%	від	загальної	кількості	засуджених.	З	огляду	на	це,	
можна	стверджувати,	що	кількість	посягань	на	інфор-
маційну	безпеку	в	нашій	державі	сягнула	загрозливих	
масштабів.	Це	свідчить	насамперед	про	низький	рівень	
заходів,	які	вживають	задля	забезпечення	інформацій-
ної	 безпеки,	 неналежний	 контроль	 за	 інформацією	 з	
боку	її	власників	та	невміння	правильно	імплементува-
ти	норми	права,	спрямовані	на	захист	інформації.
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На	думку	О.	Красікова,	забезпечення	інформаційної	
безпеки	правоохоронних	органів	України	здійснюють	
за	двома	формами:

–	організаційною	(організація	роботи	правоохорон-
них	 органів,	роботи,	пов’язаної	з	 обігом,	збиранням,	
обробкою,	зберіганням	та	використанням	інформації,	
взаємодія	 працівників	 правоохоронних	 органів	 щодо	
забезпечення	інформаційної	безпеки);

–	 правовою	 (видання	 наказів	 та	 розпоряджень,	
розроблення	 положень,	 інструкцій,	 складання	 планів	
тощо)	[4,	с.	11–15].

Проаналізувавши	 практичну	 діяльність	 правоохо-
ронних	 органів,	 уважаємо	 за	 доцільне	 розмежувати	
форми	гарантування	їхньої	інформаційної	безпеки	на:

–	 законодавчу	–	 ухвалення	нормативно-правових	
актів,	 які	 встановлюють	 правила	 використання	 й	 об-
робки	інформації,	доступ	до	якої	обмежено,	та	визна-
чають	ступінь	відповідальності	за	порушення	цих	пра-
вил;

–	технічну	–	регулювання	доступу	до	всіх	ресурсів	
інформаційної	 системи	 (технічних,	 програмних,	 еле-
ментів	баз	даних),	регламентація	порядку	роботи	ко-
ристувачів	 і	 персоналу,	 обмеження	 права	 доступу	 до	
окремих	файлів	тощо.

Водночас	 процедура	 застосування	 механізмів	 за-
безпечення	 інформаційної	 безпеки	 діяльності	 право-	
охоронних	органів	України	не	може	обмежувати	права	
і	свободи	людини	та	громадянина	в	інформаційні	сфе-
рі.	Ці	питання	має	бути	збалансовано	на	основі	прийнят-
тя	нормативно-правових	актів,	де	чітко	було	б	визначе-
но	обов’язки	та	повноваження	правоохоронних	органів	
України	щодо	застосування	заходів	інформаційної	без-
пеки	та	надання	доступу	до	певних	видів	інформації	(або	
відмови	в	ньому)	фізичним	і	юридичним	особам.

Досвід	роботи	поліції	зарубіжних	країн	стосовно	за-
безпечення	 інформаційної	безпеки	дає	змогу	виокре-
мити	 два	 напрями	 діяльності	 вітчизняних	 правоохо-
ронних	органів.	Перший	–	полягає	в	удосконаленні	ді-
яльності	 правоохоронних	 органів	 щодо	 гарантування	
власної	 інформаційної	безпеки	зсередини,	тобто,	 так	
званої	 внутрішньої	 реформи.	 Другий	 –	 у	 поліпшен-
ні	правового	 забезпечення	 інформаційної	 безпеки	на	
державному	 рівні,	 тобто	 в	 імплементації	 своєрідної		
зовнішньої	реформи.

Задіюючи	такі	механізми	вдосконалення	процесу	за-
безпечення	інформаційної	безпеки,	слід	пам’ятати	про	
їхній	 взаємозв’язок.	 Адже	 задля	 досягнення	 вищого	
рівня	забезпечення	 інформаційної	безпеки	правоохо-
ронних	органів	необхідна	не	тільки	трансформація	чин-
ного	законодавства,	а	й	навички	його	реалізації.	Такий	
комплекс	заходів	спроможний,	на	нашу	думку,	активі-
зувати	всі	чинники,	необхідні	для	гарантування	інфор-
маційної	безпеки	нашої	держави.

На	 жаль,	 на	 сучасному	 етапі	 розвитку	 країни		
значних	позитивних	зрушень	у	сфері	захисту	інформа-
ційної	безпеки	діяльності	правоохоронних	органів	не-
має.	Запроваджуючи	таку	інституцію,	маємо	задіяти	ме-
ханізм	її	чіткого	регулювання,	що	ґрунтуватиметься	на	
пропонованих	у	статті	твердженнях.
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Права	та	свободи	людини,	утвердження	демократії	
та	верховенства	права	залишаються	основоположними	
й	 універсальними	 цивілізаційними	 цінностями	 впро-
довж	останніх	століть	 і	виступають	аксіологічним	під-
ґрунтям	сучасного	конституціоналізму	та	конституцій	у	

державах–членах	ЄС,	а	також	у	США,	Австралії,	Кана-
ді,	Японії	та	в	окремих	пострадянських	державах,	на-
самперед	в	Україні.	Утім,	теорія	та	практика	демократії	
як	в	Україні,	так	і	за	кордоном,	є	складними,	а	їх	розви-
ток	–	неоднозначним	і	суперечливим.	

Исследуетсяпроблематикапроцессовобновлениядействующегозаконодательстваовыборах
народныхдепутатовУкраины,которыепроисходилив2014году.Изучаютсяаксиологические
аспектывыборовкакосновополагающейформыпрямогонародовластия.Раскрываются
традиционныеиновыеподходыкопределениюсущностиисодержаниявыборов,
избирательныхсистем,избирательногопроцессаиегоотдельныхпроцедур.
Анализируютсяисистематизируютсязаконодательныеинициативы,направленныена
совершенствованиедействующегоЗаконаУкраины«ОвыборахнародныхдепутатовУкраины»,
которыеподавалисьнарассмотрениеВерховнойРадыУкраинывиюне-августе2014года.
Определяютсяключевыеаспектызаконопроектов,касающихсянормативно-правовых
положений,которыенуждаютсявпервоочереднойтрансформации,принимаявовнимание
имеющиесяобщественно-политическиетенденции.Выделяютсязаконодательныеновации,
которыедолжныбытьучтеныновоизбраннымпарламентомприобновлениидействующего
избирательногозаконодательстваУкраины.
Ключевыеслова:выборы,избирательнаясистема,избирательныйпроцесс,избирательное
законодательство,выборынародныхдепутатовУкраины.

Problemsofreformofthecurrentlegislationonelectionsofthepeople’sdeputiesofUkrainetohave
takenplacein2014areexplored.Axiologicalaspectsofelectionsasafundamentalformofdirect
popularrulearestudied.Traditionalandnewapproachestodeterminationofnatureandcontentof
theelections,electoralsystems,electoralprocessanditsspecificproceduresarediscovered.
LegislativeinitiativeswhichareaimedatimprovingthecurrentLawofUkraine‘OnElectionsofthe
People’sDeputiesofUkraine’andwereproposedtotheVerkhovnaRadaofUkrainefromJuneuntil
August2014areanalyzedandsystematized.Keyaspectsofthedraftlawsconcerningregulatorylegal
provisionsthatneedtobeimmediatalytransformedtakingintoconsiderationcurrentsocialand
politicaltrendsaredetermined.Legislativeinnovationstobeconsideredbythenewlyelected
ParliamentwhilereformingcurrentelectorallawsofUkrainearedistinguished.
Keywords:elections,electoralsystem,electoralprocess,electorallegislation,electionsofthepeople’s
deputiesofUkraine.
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У	передмові	до	третього	видання	своєї	роботи	«Мо-
делі	демократії»	(2006	рік)	відомий	британський	уче-
ний	Девід	Хелд	писав:	«Історія	 ідеї	демократії	цікава;	
історія	 самої	 демократії	 турбує.	 По-перше,	 політичні	
лідери	найрізноманітніших	поглядів	заявляють,	що	во-
ни	демократи.	Політичні	режими	різних	типів	вважають	
себе	демократичними.	…	З	часів	Давньої	Греції	і	донині	
більшість	політичних	мислителів	доволі	критично	став-
ляться	до	теорії	та	практики	демократії.	Загальна	при-
хильність	до	неї	–	зовсім	недавній	феномен.

По-друге,	оскільки	сьогодні	багато	держав	можуть	
бути	 демократичними,	 історія	 їх	 політичних	 інститу-
тів	демонструє	крихкість	 і	вразливість	демократичних	
принципів.	Одна	лише	історія	Європи	XXI	століття	свід-
чить,	що	створити	і	підтримувати	демократію	як	форму	
правління	надзвичайно	складно:	фашизм,	нацизм	і	ста-
лінізм	підійшли	надзвичайно	близько	до	її	повного	ви-
корінення.	Демократія	розвивалася	в	гострій	соціальній	
боротьбі	й	часто	в	цій	боротьбі	приносилася	в	жертву»	
[8,	с.	15].	

Перебіг	 політико-правових	 процесів	 в	 Україні	 в	
2013–2014	роках	переконливо	доводить	справедливість	
занепокоєння	Девіда	Хелда.	Євромайдан	2013	року,	що	
переріс	у	Революцію	Гідності	в	2014	році,	відновлення	
окремих	положень	Конституції	України	зі	змінами,	вне-
сеними	законами	України	№	2222-IV	від	8	грудня	2004	
року,	№	2952-VI	від	1	лютого	2011	року,	№	586-VII	від	19	
вересня	2013	року	та	відповідно	повернення	до	парла-
ментсько-президентської	форми	державного	правлін-
ня,	анексія	сусідньою	державою	АР	Крим,	перемога	в	
першому	турі	президентських	виборів	Петра	Порошен-
ка,	 оборона	Сходу	України	від	 терористів,	а	 з	 серпня	
2014	року	й	від	російських	військ,	із	застосуванням	усіх	
видів	озброєння	в	режимі	антитерористичної	операції	
(АТО),	проведення	дострокових	виборів	народних	де-
путатів	України,	проголошення	главою	держави	«Стра-
тегії–2020»,	що	має	започаткувати	низку	системних	ре-
форм	в	країні,	та	 інші	події	утвердили	нові	для	Украї-
ни	політико-правові	реалії.	Але	навіть	за	цих	складних	
умов	прагнення	українців	до	утвердження	демократії	та	
верховенства	права	є	очевидними	як	у	середині	держа-
ви,	так	і	на	міжнародній	арені.		

Відомий	американський	учений-футуролог	Френсіс	
Фукуяма	в	одному	зі	своїх	останніх	 інтерв’ю	вітчизня-
ним	ЗМІ	відзначив:	«Українці	один	раз	здивували	світ	
своїм	прагненням	до	змін	у	2004	році,	а	коли	трапився	
провал,	вони	здивували	світ	іще	раз	в	2014	році.	Це	по-
тужний	потенціал,	який	нині	слід	спрямувати	на	те,	щоб	
примусити	чиновни	ків	і	політиків	працювати	як	єдина	
система»	 [7].	 Важливим	 шляхом	 для	 реалізації	 цього	
потенціалу	є	забезпечення	здійснення	реального	наро-
довладдя.

На	 думку	 Френсіса	 Фукуями,	 висловлену	 в	 цьому	
самому	інтерв’ю,	для	цього	необхідні	три	базові	умови:	
по-перше,	має	бути	держава,	що	може	застосовувати	
владу,	зберігати	мир	 і	забезпечувати	виконання	зако-
нів.	Але	ця	влада	має	бути	обмежена,	по-друге,	інсти-
тутом	верховенства	закону,	котрий	визначає	правила	її	
застосування.	І,	по-третє,	має	існувати	дієвий	механізм	
підзвітності,	який	дасть	змогу	переконатися,	що	влада	і	
держава	діють	в	інтересах	усього	суспільства,	а	не	окре-
мих	зацікавлених	керівників.	Ці	умови	буття	демократії	
дають	можливість	розвивати	різні	форми	її	реалізації.		

Зрозуміло,	у	XXI	столітті	демократизм	держави	ви-
значається	не	чисельністю	форм	прямого	народовлад-
дя,	 а	 ефективністю	 їх	 використання	 для	 формування	
народного	представництва,	безпосереднього	вирішен-
ня	 найважливіших	 питань	 у	 державі	 та	 на	 місцевому	
рівні,	відтворення	ініціативи	громадян	й	інститутів	гро-

мадянського	суспільства	в	рішеннях	органів	державної	
влади	й	органів	місцевого	самоврядування	в	міжелек-
торальний	період.	За	дієвості	інституту	виборів	і	рефе-
рендумів	у	державі,	усі	 інші	форми	народовладдя	ма-
ють	додатковий,	доповнювальний	характер.	При	цьому	
народні	 законодавчі	 ініціативи,	 народні	 вето,	 народ-
ні	розпуски	представницького	органу	тощо	не	можуть	
ефективно	підмінити	чи	замістити	собою	вибори	 і	ре-
ферендуми.

Вибори,	на	відміну	від	референдумів,	є	найпошире-
нішою	та	найсистемнішою	формою	здійснення	народо-
владдя	з	метою	формування	та	легітимізації	народного	
представництва.	Хоча	вибори	в	їх	сучасному	конститу-
ційному	значенні	утвердилися	пізніше	від	референду-
мів,	але	практика	їх	конституювання	та	проведення	від-
значається	своєю	повсюдністю.	У	XXI	столітті	 залиша-
ється	небагато	держав,	де	вибори	не	проводять.			

Давні	 традиції	проведення	виборів	в	Україні	 та	за	
кордоном	зумовили	множинність	значень	і	сенсів	від-
повідної	категорії.	Під	виборами	розуміють:	1)	найдав-
нішу	форму	народовладдя,	що	зародилася	ще	за	часів	
античності	та	раннього	середньовіччя	в	Західній	Євро-
пі	та	утвердилася	в	сучасному	значенні	в	XVIII–XIX	сто-
літтях	 у	 конституціях	 і	 конституційних	 актах	 у	 процесі	
становлення	загальнодержавних	 і	місцевих	представ-
ницьких	органів	влади;	2)	самостійний	полісуб’єктний	
вид	правовідносин,	пов’язаних	із	реалізацією	виборчих	
прав	громадян;	3)	політичне	право	громадян	обирати	
і	 бути	 обраними	 до	 представницьких	 органів	 держа-
ви,	місцевого	самоврядування	і	Автономної	Республі-
ки	Крим,	закріплене	та	гарантоване	ст.	38	Конституції	
України,	 або	 ж	 виборче	 право	 в	 його	 суб’єктивному	
значенні;	 4)	 найпоширенішу	 конституційну	 форму		
(інститут)	безпосередньої	демократії;	5)	підгалузь	кон-
ституційного	права	(виборче	право),	що	є	системою	ін-
ститутів	і	норм,	які	визначають	механізм	реалізації	кон-
ституційного	права	громадян	на	участь	у	виборах,	ви-
борчу	систему	та	виборчий	процес;	6)	самостійний	вид	
юридичного	 процесу	 –	 виборчого	 процесу;	 7)	 засад-
ничий	інститут	конституційного	ладу,	через	який	лега-
лізується	 та	 легітимізується	 публічна	 влада	 представ-
ницьких	органів	держави	й	місцевого	самоврядуван-
ня;	 8)	 форму	 легітимної	 боротьби	 політичних	 партій	
і	політиків	за	публічну	владу	в	суспільстві	 та	державі;		
9)	 легальний	 спосіб	 утвердження	 та	 реалізації	 полі-
тичних	ідеологій	і	програм	через	делегування	їх	носіїв	
у	представницькі	органи	державної	влади	та	місцево-
го	самоврядування;	10)	спосіб	мобілізації	та	легітимної		
ротації	 політичних	 еліт	 у	 суспільстві	 та	 державі,	 соці-
альний	ліфт	для	найперспективніших	політиків	і	управ-
лінців	тощо.

При	 цьому	 політико-правові	 реалії	 сьогодення	
сприяють	виявленню	й	нових	значень	виборів.	У	цьо-
му	сенсі	заслуговує	на	увагу	й	підтримку	позиція	Пре-
зидента	України	Петра	Порошенка,	який	вбачає	в	про-
веденні	 виборів	 народних	 депутатів	 України	 26	 жов-
тня	2014	році	спосіб	всенародної,	а	відтак	–	відкритої	
та	легітимної,	люстрації	вітчизняного	парламенту.	Така	
демократична	люстрація	здатна	раз	 і	назавжди	у	спо-
сіб,	передбачений	Конституцією	України,	очистити	за-
конодавчий	орган	держави	від	представників	так	зва-
ної	п’ятої	колони,	а	 також	від	парламентаріїв,	котрі	з	
різних	причин	втратили	довіру	та	підтримку	народу	й	
нині	фактично	репрезентують	у	Верховній	Раді	Украї-
ни	лише	власні	 інтереси.	Схожа	позиція	стосовно	час-
тини	суб’єктів,	що	підлягають	люстрації,	відображена	й	
у	прийнятому	парламентом	16	вересня	2014	року	та	10	
жовтня	 підписаному	 Главою	 держави	 Законі	 України	
«Про	очищення	влади»	[3].	
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Результати	виборів,	а	також	їх	демократичний	ха-
рактер	 залежать	 від	 багатьох	 чинників,	 важливе	 міс-
це	серед	яких	займає	вибір	виборчої	системи	й	доско-
налість	 виборчих	 процедур.	 Щодо	 першого	 чинника,		
то,	 як	 зазначено	 в	 пояснювальній	доповіді	 до	 Кодек-
су	 належної	 практики	 у	 виборчих	 справах,	 ухваленої		
Європейською	 Комісією	 «За	 демократію	 через	 пра-
во»	(Венеціанською	комісією)	на	52-й	сесії	18–19	жов-
тня	 2002	 року,	 вибори	 проводяться	 не	 у	 вакуумі,	 а	 в		
умовах	 конкретної	 дієвості	 конкретної	 виборчої		
системи	[5].

Конституція	України	не	визначає	типу	виборчої	сис-
теми	[1].	Остання	залишається	теоретико-методологіч-
ною	категорією,	розвиненою	у	виборчих	законах	і	від-
повідній	правозастосовній	практиці.	У	цьому	сенсі	слід	
відзначити	 копітку	 та	 системну	 роботу	 Міжнародної	
фундації	виборчих	систем	(International	Foundation	for	
Electoral	Systems	–	 IFES)	 в	 Україні	щодо	узагальнення	
знань	про	виборчі	системи	та	належні	практики	їх	за-
стосування.

На	наш	погляд,	виборча	система	–	це	насамперед	
суспільні	відносини,	урегульовані	нормами	Конституції	
та	законів	України,	які	виникають,	змінюються	та	при-
пиняються	у	зв’язку	з	голосуванням	громадян	за	канди-
датів	на	виборні	посади	та	при	розподілі	виборних	по-
сад	за	результатами	виборів.	Нині	у	світі	є	багато	різних	
типів	і	видів	виборчих	систем,	і	кожна	з	них	є	унікаль-
ною	для	конкретної	держави.	Водночас	жодна	з	наяв-
них	у	світі	виборчих	систем	не	може	вважатися	універ-
сальною	чи	бездоганною.	Їхні	переваги	і	вади	визначає	
правотворча	і	правозастосовна	практика.		

Вибір	виборчої	системи	є	однією	з	найгостріших	по-
літико-правових	 парадигм	 сьогодення.	 Слід	 погоди-
тися	 з	 президентом	 Інституту	 виборчого	 права	 Юрієм	
Ключковським,	що	вибір	типу	й	конкретного	виду	ви-
борчої	системи	належить	до	визначальних	у	конститу-
ційному	плані.	Вид	виборчої	системи	має	безпосереднє	
відношення	до	розвитку	партійної	системи,	засад	фор-
мування	виконавчої	влади,	відносин	між	виконавчою	
та	законодавчою	владами	та	форми	держави.	Вдалий	
вибір	виборчої	системи	може	забезпечити	формування	
парламенту,	що	відбиває	основні	напрями	громадської	
думки,	утворення	уряду,	діяльність	якого	відповідатиме	
волі	більшості	виборців,	обрання	представників,	осо-
бисті	якості	котрих	найкраще	підходять	до	виконання	
владних	функцій	[6,	с.	8].

Однією	з	важливих	і	нині	реалізованих	вимог	Май-
дану	стало	утвердження	в	Україні	парламентсько-пре-
зидентської	 республіки.	 За	 цієї	 форми	 державного	
правління	надзвичайно	важлива	роль	у	суспільстві	 та	
державі	 належить	 парламентові,	 який	 забезпечує	 ді-
єве	народне	представництво	та	виступає	основним	ар-
хітектором	національного	право-	та	державотворення.	
До	того	ж	у	парламентсько-президентській	республіці	
саме	парламент	(насамперед	парламентська	більшість,	
коаліція)	формує	уряд,	затверджує	програму	його	ді-
яльності	та	здійснює	контроль	за	її	реалізацією.

Після	того,	як	у	Верховній	Раді	України	VII	скликан-
ня	24	липня	2014	року	УДАР	і	«Свобода»	оголосили	про	
вихід	 із	парламентської	коаліції,	 	зважаючи	на	контр-
продуктивність	її	діяльності	в	останні	місяці,	що	отри-
мала	 загалом	 негативну	 оцінку	 народу	 України,	 Пре-
зидент	 України,	 керуючись	 положеннями	 Конституції	
України,	своїм	Указом	№	690/2014	від	27	серпня	2014	
року	 достроково	 припинив	 повноваження	 парламен-
ту	та	призначив	позачергові	вибори	народних	депута-
тів	України	на	26	жовтня	2014	року.	Тож	очевидними	є	
очікування	громадян	на	істотне	оновлення	парламенту,	
обумовлене	прагненням	виборців	побачити	в	законо-

давчому	органі	нові	обличчя	професіоналів,	патріотів,	
людей	високих	моральних	якостей.

Закономірно,	 що	 проведення	 нових	 парламент-
ських	 виборів	 у	 державі,	 яка	 обрала	 парламентсько-
президентську	 форму	 правління,	 передбачає	 й	 закрі-
плення	нової	виборчої	системи.	У	парламентсько-пре-
зидентських	республіках	традиційно	використовується	
пропорційна	виборча	система	в	усіх	її	різновидах.	На-
томість	 наявна	 нині	 в	 Україні	 система	 обрання	 зако-
нодавчого	органу	залишається	не	актуальною	з	огляду	
на	її	невідповідність	конституційним	механізмам	фор-
мування	парламентської	коаліції,	уряду,	інших	органів	
державної	влади.							

За	влучною	оцінкою	заступника	голови	Центральної	
виборчої	комісії	Андрія	Магери,	навіть	у	2014	році	сис-
тема	 формування	 парламенту	 залишається	 не	 зміша-
ною,	схожою	з	тою,	котра	діє	нині	в	Німеччині	й	перед-
бачає	участь	у	поділі	парламентських	мандатів	за	про-
порційною	системою	навіть	тих	партій,	що	не	подолали	
5-відсотковий	бар’єр,	але	отримали	3	і	більше	мандатів	
у	 мажоритарних	 округах,	 а	 фактично	 «паралельною»	
[4,	с.	9],	такою,	що	механічно	поєднує	в	собі	типи	і	ви-
ди	виборчих	систем,	котрі	не	взаємодіють	між	собою.	
Такий	стан	з	генезисом	вітчизняного	виборчого	законо-
давства	 залишається	 предметом	 традиційної	 критики	
поважних	міжнародних	інституцій	–	Венеціанської	ко-
місії,	ПАРЄ,	ОБСЄ/БДІПЛ,	IFES	тощо.

Виклик	сьогодення	щодо	нагального	оновлення	ви-
борчої	 системи	 під	 час	 позачергових	 виборів	 народ-
них	депутатів	України	був	гідно	сприйнятий	багатьма	
нинішніми	парламентаріями.	Протягом	червня-серпня	
2014	року	на	розгляд	Верховної	Ради	України	VII	скли-
кання	 вносилося	 понад	 10	 проектів	 виборчих	 зако-
нів.	Більшість	 із	них	передбачали	запровадження	вже	
на		парламентських	виборах	2014	року	різних	моделей	
пропорційної	виборчої	системи.	Коротко	охарактери-
зуємо	основні	з	них.	

Так,	проектом	закону	про	вибори	до	Верховної	Ра-
ди	України	(реєстр.	№	4906	від	19	травня	2014	року),	
поданим	народним	депутатом	Юрієм	Мірошниченком,	
передбачалося	 проведення	 виборів	 за	 пропорційною	
виборчою	системою	з	обранням	депутатів	у	багатоман-
датних	 територіальних	 та	 у	 загальнодержавному	 ви-
борчих	округах.	Законопроектом	пропонувалося,	щоб	
партія	висувала	складені	в	алфавітному	порядку	вибор-
чі	списки	кандидатів	у	багатомандатних	територіальних	
округах,	а	також	список	кандидатів	від	партії	у	загаль-
нодержавному	виборчому	окрузі,	до	якого	входять	усі	
кандидати	 в	 депутати,	 включені	 до	 списків	 цієї	 партії	
у	 територіальних	виборчих	округах,	у	 встановленому	
партією	порядку.	

При	 цьому	 виборець,	 голосуючи	 за	 висунутого	 у	
відповідному	територіальному	окрузі	кандидата	в	де-
путати,	 віддає	 свій	 голос	 і	 за	 партію,	 котра	 включила	
цього	 кандидата	 до	свого	 виборчого	 списку.	 При	ви-
значенні	результатів	виборів	пропонується	встановити	
2-відсотковий	виборчий	бар’єр.	Кількість	обраних	де-
путатів	від	партії	визначається	пропорційно	до	кількості	
голосів	виборців,	поданих	сумарно	за	всіх	кандидатів	у	
депутати,	включених	до	виборчого	списку	в	загально-
державному	виборчому	окрузі	від	партії.

Обраними	вважаються	кандидати	у	такій	черговос-
ті:	кандидати,	за	яких	було	подано	голосів	виборців	не	
менше,	ніж	становить	виборча	квота	у	відповідному	те-
риторіальному	 виборчому	 окрузі;	 перші	 п’ятеро	 кан-
дидатів,	включених	до	загальнодержавного	виборчого	
списку	(без	урахування	обраних	у	ТВО).	Черговість	ре-
шти	кандидатів	визначається	в	порядку	зростання	част-
ки	виборчої	квоти,	якої	не	вистачає	кожному	кандидату	
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в	депутати	до	цілої	квоти	відповідного	територіального	
виборчого	округу.	Тобто	за	такої	виборчої	системи	рі-
шення	політичної	партії	буде	визначальним	тільки	для	
обрання	 п’яти	 народних	 депутатів,	 включених	 до	 за-
гальнодержавного	виборчого	списку	відповідної	пар-
тії.	Обрання	решти	кандидатів	у	депутати	безпосеред-
ньо	 залежатиме	 від	 кількості	 голосів,	 поданих	 за	 них	
виборцями.

Наступним	 проектом	 закону	 про	 вибори	 народ-
них	депутатів	України	(реєстр.	№	4906–1	від	2	червня	
2014	року),	поданим	народним	депутатом	України	Ми-
колою	 Рудьковським,	 пропонувалося	 на	 парламент-
ських	виборах	застосовувати	пропорційну	систему	за	
загальнодержавними	 та	 регіональними	 виборчими	
списками	 кандидатів	 у	 депутати	 від	 політичних	 пар-
тій	з	3-відсотковим	прохідним	бар’єром.	Законопроек-
том	передбачалося,	що	партія	затверджуватиме	черго-
вість	кандидатів	у	загальнодержавному	списку,	а	також	
у	регіональних	списках,	які	складаються	з	кандидатів,	
включених	до	списку	загальнодержавного.

Виборець,	 голосуючи	 за	 партію,	 може	 також	 про-
голосувати	за	кандидата,	включеного	до	регіонального	
виборчого	списку	від	цієї	партії.	Черговість	кандидатів	
у	депутати	в	регіональному	виборчому	списку	зміню-
ється	 	 залежно	 від	 кількості	 голосів,	 поданих	 за	 кож-
ного	з	них.	При	цьому	кількість	депутатів,	обраних	за	
регіональним	 виборчим	 списком	 партії,	 залежить	 від	
кількості	 голосів,	відданих	виборцями	за	цю	партію	у	
відповідному	 регіоні,	 та	 визначається	 як	 ціла	 частина	
частки	від	ділення	кількості	голосів,	відданих	виборця-
ми	за	цю	партію,	на	загальнодержавну	виборчу	квоту.	
Невикористані	в	кожному	з	регіонів		голоси	(яких	недо-
статньо	для	отримання	одного	мандата	у	відповідному	
регіоні)	підсумовуються	та	є	визначальними	для	вста-
новлення	 обраних	 кандидатів	 від	 партії	 за	 загально-
державним	виборчим	списком.	Тож	кількість	обраних	
депутатів	за	загальнодержавним	списком	партії,	черго-
вість	кандидатів	у	якому	не	змінюється	після	дня	голо-
сування	і	не	залежить	від	волевиявлення	виборців,	бу-
де	пропорційною	до	суми	невикористаних	голосів,	що	
віддані	за	партію	в	усіх	регіонах.	

У	 проекті	 закону	 про	 вибори	 народних	 депутатів	
України	 (реєстр.	 №	 4906-2	 від	 3	 червня	 2014	 року),	
внесеному	 народними	 депутатами	 України	 Русланом	
Кошулинським,	Юрієм	Сиротюком	та	Юрієм	Михальчи-
шиним,	запропоновано	такий	самий	принцип	розподі-
лу	депутатських	мандатів	між	кандидатами,	включени-
ми	до	регіональних	та	загальнодержавного	списків	по-
літичної	партії,	котра	подолає	3-відсотковий	прохідний	
бар’єр,	як	і	в	законопроекті	з	реєстраційним	№	4906–1.	

Законопроектом	 про	 вибори	 народних	 депутатів	
України	(за	відкритими	партійними	списками)	(реєстр.	
№	4222а	від	2	липня	2014	року),	поданим	народними	
депутатами	України	Сергієм	Соболєвим,	Сергієм	Вла-
сенком,	 Олександром	 Чорноволенком,	 Андрієм	 Пав-
ловським,	також	передбачалася	пропорційна	виборча	
система,	яку	автори	назвали	пропорційною	виборчою	
системою	 з	 відкритими	 партійними	 списками	 –	 за-
гальнодержавним	виборчим	списком	 із	закріпленням	
кандидатів	у	депутати	за	територіальними	виборчими	
округами.	 При	 цьому	 передбачається,	 що	 кандидатів	
у	 депутати,	 включених	 до	 затвердженого	 політичною	
партією	виборчого	списку,	партія	має	закріпити	за	од-
ним	із	450	територіальних	виборчих	округів	(крім	пер-
ших	десяти	кандидатів).	При	встановленні	результатів	
виборів	та	розподілі	депутатських	мандатів	обраними	
вважаються	кандидати,	включені	до	уточнених	вибор-
чих	списків	партії,	яка	подолала	5-відсотковий	вибор-
чий	бар’єр,	пропорційно	до	кількості	голосів,	поданих	

виборцями	 за	 відповідну	 партію.	 Тож	 пропонувалося	
надати	партії	право	вносити	зміни	до	черговості	канди-
датів	у	виборчому	списку	(крім	перших	десяти)	уже	піс-
ля	дня	голосування	на	основі	результатів	протоколу	про	
попередні	результати	виборів,	не	встановлюючи	чітких	
критеріїв	 для	 такої	 зміни.	 Водночас	 пропозиціями	 до	
Закону	України	«Про	статус	народного	депутата	Укра-
їни»	передбачалася	автоматична	втрата	депутатського	
мандата	народним	депутатом,	який	вийшов	зі	 складу	
фракції	політичної	партії,	а	також	право	партії	прийня-
ти	рішення	про	позбавлення	депутатського	мандата	в	
разі	невиконання	або	неналежного	виконання	народ-
ним	депутатом	своїх	обов’язків	із	дотримання	партійної	
дисципліни,	основних	засад	діяльності	партії;	підтрим-
ки	політичного	курсу	партії,	голосування	відповідно	до	
проголошених	цією	партією	позицій	тощо.

Тож	 кожним	 із	 названих	 законопроектів	 пропону-
ється	запровадити	в	Україні	пропорційну	систему	з	від-
критими	партійними	списками	зі	своїми	особливостя-
ми.	Слід	прийняти	до	уваги	й	те,	що	запровадження	та-
кої	виборчої	 системи	 стало	програмним	 положенням	
більшості	парламентських	і	позапарламентських	полі-
тичних	сил,	які	взяли	участь	у	виборчих	перегонах.	Але	
її	 унормування	в	 чинному	законодавстві	виявилося	в	
рази	складнішим	завданням,	аніж	декларування.	Пар-
ламент	неодноразово	відмовлявся	вносити	ці	законо-
проекти	на	розгляд	(на	пленарних	засіданнях	17	червня	
і	12	серпня	поточного	року),	коли	парламентська	коалі-
ція	вже	розпалася	й	призначення	позачергових	парла-
ментських	виборів	стало	питанням	кількох	тижнів.

Ураховуючи	це,	а	також	позицію	Венеціанської	ко-
місії	 про	 те,	 що	 «основні	 елементи	 виборчого	 права,	
зокрема	власне	виборчу	систему,	склад	виборчих	ко-
місій	і	визначення	меж	виборчих	округів,	не	можна	пе-
реглядати	 менш	 як	 за	 рік	 до	 проведення	 виборів	 або	
ж	їх	треба	закріпити	в	конституції	чи	в	документі,	ко-
трий	має	вищий	статус,	аніж	звичайний	закон»	(Керів-
ні	принципи	щодо	виборів,	прийняті	Венеціанською	ко-
місією	на	51-й	пленарній	сесії,	Венеція,	5–6	липня	2002	
року)	[5,	с.	57],	народний	депутат	України	Руслан	Кня-
зевич	підготував	законопроект	з	реєстр.	№	4162а	від	24	
червня	2014	року,	яким	пропонувалося	внести	зміни	до	
чинного	закону	про	парламентські	вибори	та	передба-
чити	можливість	створення	та	повноцінної	участі	у	ви-
борчому	процесі	виборчих	блоків,	оскільки	Конститу-
цією	України	(зі	змінами,	внесеними	законами	Украї-
ни	№	2222-IV	від	8	грудня	2004	року,	№	2952-VI	від	1	
лютого	2011	року,	№	586-VII	від	19	вересня	2013	року,		
№	742-VII	від	21	лютого	2014	року)	передбачено	мож-
ливість	обрання	народними	депутатами	України	осіб,	
висунутих	виборчими	блоками.	

Водночас	 16	 червня	 2014	 року	 народний	 депутат	
Руслан	Князевич	подав	законопроект	з	реєстр.	№	2908	
(доопрацьований),	котрим	пропонувалося	повернення	
на	 парламентських	виборах	до	 вже	 знайомої	україн-
ським	виборцям	пропорційної	системи	за	виборчими	
списками	кандидатів	у	депутати	від	політичних	партій,	
виборчих	блоків,	за	якою	обиралася	Верховна	Рада	у	
2006	та	2007	роках.	Для	зменшення	ролі	керівного	ор-
гану	політичної	партії	(блоку)	у	формуванні	виборчо-
го	 списку	 передбачалося,	 щоб	 висування	 кандидатів,	
формування	та	 затвердження	виборчого	списку	 здій-
снювалися	партією	(блоком)	з	урахуванням	пропозицій	
регіональних	організацій	партій,	затверджених	відпо-
відними	регіональними	конференціями.

При	цьому	в	обох	зазначених	законопроектах	серед	
новел,	що	враховують	практику	застосування	виборчо-
го	 законодавства	 під	 час	 проведення	 останніх	 парла-
ментських,	президентських	та	місцевих	виборів,	запро-
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поновано	 встановити	 диференційований	 «виборчий	
бар’єр»:	 для	 політичних	 партій	 –	 5%,	 а	 для	 виборчих	
блоків	–	7%.	Це	загалом	узгоджується	з	позицією	Євро-
пейської	комісії	«За	демократію	через	право»	(Венеці-
анської	комісії)	щодо	виборчих	бар’єрів	[5,	с.	82–103].	

За	 суспільно-політичної	 ситуації,	 яка	 склалася	 в	
Україні	в	червні	–	липні	поточного	року,	призначення	
позачергових	 парламентських	 виборів	 було	 очікува-
ним.	Внесені	ж	до	парламенту	законопроекти,	що	пе-
редбачали	пропорційну	виборчу	систему	з	відкритими	
списками,	хоч	і	відповідали	суспільному	запиту,	однак	
перше	їх	застосування	в	стислі	строки	виборчої	кампа-
нії	позачергових	виборів	потребувало	б	надзвичайних	
зусиль.	 До	 сприйняття	механізмів	застосування	нової	
виборчої	системи	потрібно	було	б	підготувати	не	лише	
членів	виборчих	комісій	усіх	рівнів,	а	й	самих	виборців.	

Тож	зрозумілою	є	логіка	автора	двох	вищезазначе-
них	 законопроектів,	 котрі	 передбачають	 проведення	
виборів	за	системами,	що	неодноразово	застосовува-
лися	в	Україні	з	1998	року	(1998,	2002,	2012	роки	–	змі-
шана,	 2006	 та	 2007	 роки	 –	 пропорційна	 з	 жорсткими	
виборчими	списками).	Однак	пропонувалося	врахува-
ти	в	законі	про	парламентські	вибори	зауваження	між-
народних	фахівців	за	результатами	роботи	місій	спо-
стереження	від	іноземних	держав	та	міжнародних	ор-
ганізацій	за	виборчим	процесом	чергових	та	повторних	
виборів	народних	депутатів	України,	а	також	прогре-
сивні	зміни,	внесені	до	чинного	законодавства	про	ви-
бори	Президента	України	та	місцеві	вибори,	які	умож-
ливили	належну	організацію	та	проведення	25	травня	
2014	року	виборів	Президента	України	та	позачергових	
місцевих	виборів.	У	разі	неприйняття	парламентом	ви-
борчого	закону	за	відкритими	списками,	ухвалення	цих	
законопроектів	зробило	б	значний	крок	у	вдосконален-
ні	 процедур	 виборів	 народних	 депутатів	 України	 для	
гарантування	та	забезпечення	вільного	волевиявлення	
громадян,	про	що	й	зазначено	в	пояснювальній	записці	
до	законопроекту	з	реєстр.	№	2908.

Співзвучними	 стосовно	 двох	 попередніх	 законо-
проектів	виявилися	й	 інші	законопроекти,	в	яких	про-
понується	 проводити	 парламентські	 вибори	 за	 про-
порційною	 виборчою	 системою	 в	 загальнодержавно-
му	багатомандатному	виборчому	окрузі	за	виборчими	
списками	кандидатів	у	депутати	від	політичних	партій,	
виборчих	блоків	політичних	партій,	а	саме:

–	проект	закону	про	внесення	змін	до	Закону	Укра-
їни	«Про	вибори	народних	депутатів	України»	(щодо	
вдосконалення	окремих	положень)	(реєстр.	№	4470а),	
поданий	народним	депутатом	України	Сергієм	Соболє-
вим;

–	 проект	 закону	 про	 вибори	 народних	 депутатів	
України	 (реєстр.	 №	 4472а),	 поданий	 народними	 де-
путатами	 Лесею	 Оробець	 та	 Володимиром	 Полочані-
новим,	яким	пропонувалося	знизити	прохідний	бар’єр		
до	1%;

–	проект	закону	про	внесення	змін	до	Закону	Укра-
їни	«Про	вибори	народних	депутатів	України»	(щодо	
приведення	у	відповідність	до	норм	Конституції	Укра-
їни)	(реєстр.	№	4473а),	поданий	народним	депутатом	
України		Михайлом	Опанащенком,	котрим	передбача-
лося	знизити	прохідний	бар’єр	для	партій	до	2%,	зали-
шивши	його	5-відсотковим	для	виборчих	блоків;

–	 проект	 закону	 про	 внесення	 змін	 до	 деяких	 за-
конів	 України	 щодо	 вдосконалення	 законодавства	 з		
питань	 проведення	 виборів	 народних	 депутатів		
України	(реєстр.	№	4471а),	поданий	народними	депу-
татами	України	Андрієм	Іванчуком,	Анатолієм	Кінахом	
та	 Ігорем	 Єремеєвим,	 яким	 пропонувалося	 зберегти		
наявну	 змішану	 виборчу	 систему,	 включивши	 до	

суб’єктів	виборчого	процесу	виборчі	блоки	політичних	
партій.

У	серпні	2014	року	вкотре	у	вітчизняній	правотвор-
чій	практиці	була	реанімована	ідея	кодифікації	вибор-
чого	законодавства.	Так,	проектом	Виборчого	кодексу	
України	(реєстр.	№	4010а	від	4	червня	2014	року),	по-
даним	народними	депутатами	України	Ігорем	Мірош-
ниченком	 та	 Олександром	 Мирним,	 передбачалося	
шляхом	 систематизації	 норм	 законодавства	 України	
про	 вибори	 Президента	 України,	 народних	 депутатів	
України,	депутатів	Верховної	Ради	Автономної	Респу-
бліки	Крим,	місцевих	рад	та	сільських,	селищних,	місь-
ких	 голів	 створити	 єдиний	 кодифікований	 акт,	 який	
врегульовуватиме	суспільні	відносини	у	цій	сфері	та	за-
безпечуватиме	уніфіковані	підходи	до	проведення	ви-
борів	в	Україні.	При	цьому	на	виборах	народних	депу-
татів	України	пропонувалося	запровадити	пропорційну	
систему	з	відкритими	списками	та	знизити	прохідний	
бар’єр	до	3%.		Пропонувалося	також,	щоб	остаточні	ви-
борчі	списки	партій,	котрі	отримали	депутатські	манда-
ти,	формувала	Центральна	виборча	комісія,	включаючи	
до	них	перші	п’ять	кандидатів	з	виборчого	списку,	по-
даного	партією,	у	встановленій	нею	черговості,	а	всіх	ін-
ших	кандидатів	–	у	черговості,	що	визначається	залеж-
но	від	відсотка	голосів	виборців,	поданих	за	них	у	регі-
ональних	виборчих	округах.

Натомість	 проектом	 Виборчого	 кодексу	 України	
стосовно	виборів	народних	депутатів	України	(реєстр.		
№	 4010а-1	 від	 16	 червня	 2014	 року),	 поданим	 народ-
ним	 депутатом	 України	 Володимиром	 Литвином,	 пе-
редбачалося	повернення	на	виборах	до	Верховної	Ради	
України	до	мажоритарної	системи	відносної	більшос-
ті	в	450	одномандатних	виборчих	округах,	449	з	яких		
утворюються	на	території	України	Центральною	вибор-
чою	комісією	та	існують	на	постійній	основі,	а	одноман-
датний	 закордонний	 виборчий	 округ	 включає	 всі	 за-
кордонні	виборчі	дільниці.

Не	вдаючись	до	оцінок	згаданих	проектів	Виборчих	
кодексів,	відзначимо,	що	процес	кодифікації	виборчо-
го	 законодавства	 України	 є	 проблемою	 давньою,	 на-
зрілою	і	водночас	досить	складною.	Справді,	кодифіка-
ція	виборчого	законодавства	як	спосіб	посилення	його	
стабільності	 є	 помітним	 трендом	 у	 Європі.	 Нині	 май-
же	 20	 держав	 Європи	 застосовують	 виборчі	 кодекси	
чи	органічні	закони	(Іспанія,	Сан-Марино,	Франція	та		
інші).	Упродовж	лише	2010–2013	років	виборчі	кодек-
си	були	прийняті	в	Болгарії,	Вірменії,	Македонії,	Поль-
щі.	 До	 того	 ж	 у	 Європейському	 виборчому	 доробку		
(CDL-AD(2002)023	 від	 30	 жовтня	 2002	 року)	 слуш-
но	 зазначається:	 «стабільність	 закону	 є	 вирішальною		
для	 формування	 довіри	 до	 виборчого	 процесу,	 що		
само	собою	є	життєво	важливим	для	консолідації	де-
мократії».	 Виборчі	 кодекси,	 на	 наш	 погляд,	 нада-
ють	бажаної	стабільності	виборчому	праву,	виборчим		
системам	 і	 виборчому	 процесу	 та	 його	 окремим		
процедурам.

Україна	також	має	власний	досвід	кодифікації	ви-
борчого	 законодавства.	 У	 2008–2010	 роках	 Робочою	
групою	Верховної	Ради	України	під	керівництвом	Юрія	
Ключковського	(голова)	та	Сергія	Гриневецького	(за-
ступник	голови)	велося	системне	розроблення	проек-
ту	Виборчого	кодексу	України	(законопроект	із	реєстр.	
№	4234-1	від	23	березня	2010	року).	Цей	проект	отри-
мав	загалом	схвальну	оцінку	Ради	демократичних	ви-
борів	Європейської	комісії	«За	демократію	через	пра-
во»	(35-те	пленарне	засідання,	16	грудня	2010	року)	та	
безпосередньо	Венеціанської	комісії	 (85-те	пленарне	
засідання,	17–18	грудня	2010	року).	У	відповідному	Ви-
сновку	№	593/2010	від	20	грудня	2010	року	наводили-
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ся	конкретні	рекомендації	щодо	вдосконалення	окре-
мих	 положень	 Виборчого	 кодексу	 України,	 віталися	
«зобов’язання	української	влади	реформувати	виборче	
законодавство	та	прийняти	Виборчий	кодекс»,	а	також	
рекомендувалося	 створити	 Робочу	 групу	 з	 виборчого	
законодавства	під	егідою	Президента	України,	що	мала	
включити	представників	опозиційних	партій	та	грома-
дянського	суспільства.

Така	 Робоча	 група	 була	 створена	 Президентом	
України	в	2010	році,	але	проблема	кодифікації	вибор-
чого	законодавства	України	залишається	не	вирішеною	
з	різних	причин.	Натомість	напрацювання	законопроек-
ту	Виборчого	кодексу	(реєстр.	№	4234-1)	є,	на	наш	по-
гляд,	актуальними	й	нині.	Утім,	використання	його	як	
своєрідної	 «законопроектної	 оболонки»	 для	 презен-
тації	контраверсійних	або	малозначущих	новел	до	ви-
борчого	 законодавства	 вбачається	 сумнівною	 право-
творчою	практикою.	

Кодифікація	 –	 це	 насамперед	 цілеспрямований	
правотворчий	 процес,	 покликаний	 трансформувати	
кількісний	показник	норм	виборчого	законодавства	в	
якісний,	 уніфікувати	 і	 спростити	 виборчий	 закон,	 це	
спосіб	внести	у	суспільне	життя	нові	 та	динамічні	 ідеї	
демократії.	Кодифікація	виборчого	законодавства	має	
втілювати	сутнісні,	а	не	атрибутивні	зміни	відповідної	
сфери	правовідносин.	Тобто	виборчі	кодекси	система-
тизують	той	рівень	виборчого	законодавства	та	вибор-
чих	правовідносин,	що	об’єктивно	сформувався	в	пев-
ній	державі.						

Подавалися	на	розгляд	Верховної	Ради	VII	скликан-
ня	й	інші	законопроекти,	які	пропонували	точкові	змі-
ни	до	Закону	України	«Про	вибори	народних	депутатів	
України»,	не	зачіпаючи	при	цьому	чинної	виборчої	сис-
теми.

Особливої	актуальності	в	серпні	2014	року	набули	
ідеї	 люстрації	 публічно-владних	 інституцій	 в	 Україні.	
Окремі	з	них	були	відтворені	на	рівні	виборчих	зако-
нопроектів.	Так,	проектом	закону	про	внесення	змін	до	
ст.	9	Закону	України	«Про	вибори	народних	депутатів	
України»	(щодо	 уточнення	права	 бути	 обраним)	(ре-
єстр.	№	4429а	від	5	серпня	2014	року),	поданим	народ-
ним	депутатом	України	Сергієм	Матвієнковим,	пропо-
нувалося	встановити,	що	не	може	бути	висунутий	кан-
дидатом	 й	 обраний	 депутатом	 громадянин,	 який	 був	
обраний	народним	депутатом	України	І	–	VII	скликань.

Схожий	 підхід	 до	 унормування	 люстрації	 вико-
ристаний	 і	 в	 проекті	 закону	 про	 внесення	 змін	 до		
Закону	України	«Про	вибори	народних	депутатів	Укра-
їни»	 (щодо	 обмеження	 права	 бути	 обраним	 для	 дея-
ких	осіб)	(реєстр.	№	4429а-1	від	11	серпня	2014	року),		
поданому	 народними	 депутатами	 України	 Борисом	
Колесніковим	 і	 Дмитром	 Шпеновим.	 Авторами	 цьо-
го	 законопроекту	 передбачалося	 встановити,	 що	 не	
може	 бути	 висунутий	 кандидатом	 й	 обраний	 депута-
том	громадянин,	який	був	обраний	народним	депута-
том	до	складу	Верховної	Ради	України	одного	або	кіль-
кох	скликань	або	який	в	період	до	24	серпня	1991	року		
(та	на	час	проголошення	незалежності	України)	був	об-
раний	до	вищих	та	центральних	органів	Комуністичної	
партії,	Центрального	Комітету	ВЛКСМ	або	був	співро-
бітником	КДБ	СРСР,	КДБ	УРСР,	КДБ	інших	союзних	рес-
публік	СРСР.

Тобто	законопроектами	№	4429а	і	№	4429а-1	фак-
тично	 пропонувалося	 встановити	 на	 законодавчому	
рівні	обмеження	пасивного	виборчого	права	на	вибо-
рах	народних	депутатів	України.	

Попри	 привабливість	 і	 популярність	 такого	 лю-
страційного	 підходу	 в	 суспільстві,	 його	 відповідність		
Конституції	 України	 є	 сумнівною.	 Хоча	 це	 не	 завади-

ло	 багатьом	 учасникам	 парламентських	 перегонів		
у	 2014	 році	 використати	 схожі	 ідеї	 в	 передвиборній		
агітації.	

При	 всьому	 розмаїтті	 охарактеризованих	 законо-
проектів	про	вдосконалення	законодавчого	регулюван-
ня	 виборів	 народних	депутатів	України,	жоден	 із	 них	
Верховна	Рада	України	не	підтримала.	Отже,	нинішнім	
парламентаріям	так	і	не	вдалося	змінити	чи	принаймні	
істотно	вдосконалити	парламентську	виборчу	систему	
України.

Але	й	без	радикальних	змін	виборчої	системи,	на	
що	нині	парламенту	не	вистачає	політичної	волі,	чин-
ний	 Закон	 України	 «Про	 вибори	 народних	 депутатів	
України»	 [2]	 потребує	 вдосконалення.	 Адже	 він	 міс-
тить	низку	положень,	здатних	ускладнити	проведення	
виборів	 і	 переобтяжити	 Державний	 бюджет	 надмір-
ними	видатками.	Із	цією	метою	20	серпня	2014	року	на	
розгляд	Верховної	Ради	України	народним	депутатом	
України,	головою	Комітету	з	питань	державного	будів-
ництва	та	місцевого	самоврядування	Давидом	Жванією	
подано	проект	закону	про	внесення	змін	до	деяких	за-
конів	України	щодо	забезпечення	належної	організації	
та	проведення	виборів	народних	депутатів	України	(ре-
єстр.	№	4531а).

Переважна	частина	передбачених	законопроектом	
змін	спрямована	на	уточнення	та	деталізацію	приписів	
чинного	 закону,	 корегування	 строків	 перебігу	 вибор-
чого	 процесу,	 скорочення	 бюджетних	 витрат	 на	 про-
ведення	виборів,	а	також	забезпечення	дієвих	заходів	
безпеки	 членам	 виборчих	 комісій	 під	 час	 здійснення	
ними	повноважень,	охорони	виборчих	бюлетенів	та	ін-
шої	виборчої	документації.

Основні	новели	законопроекту	№	4531а	можна	по-
ділити	на	кілька	груп.	По-перше,	цей	законопроект	міс-
тить	положення,	що	посилюють	гарантії	виборчих	прав	
громадян,	а	також	запроваджують	новели,	пов’язані	з	
перспективами	 використання	 потенціалу	 глобальної	
мережі	 Internet	для	оптимізації	виборчого	процесу.	Ці	
положення	є	співзвучними	з	міжнародними	стандарта-
ми	виборчих	прав.		

Так,	законопроектом	пропонується	з	тексту	чинно-
го	 Закону	 «Про	 вибори	 народних	 депутатів	 України»	
вилучити	норми,	згідно	з	якими	закордонні	диплома-
тичні	установи	України,	при	яких	утворені	закордонні		
виборчі	 дільниці,	 опубліковують	 у	 місцевих	 засобах	
масової	 інформації	 відомості	 про	 час	 і	 місце	 голосу-
вання,	 про	 місцезнаходження	 відповідних	 виборчих	
дільниць,	про	порядок	та	строки	звернення	до	дільнич-
них	виборчих	комісій.	Натомість	відповідну	 інформа-
цію	передбачається	оприлюднювати	на	офіційних	веб-
сайтах	Міністерства	закордонних	справ	України	та	за-
кордонних	дипломатичних	установ	України.	Це	дасть	
змогу	забезпечити	сучасне	 і	 своєчасне	оприлюднення		
актуальної	 інформації	 про	 парламентські	 вибори,	 а		
також	 зекономити	 бюджетні	 	 кошти.	 Останній	 мо-
тив	 став	 визначальним	 для	 багатьох	 положень	 цього		
законопроекту.	

Слушним	і	таким,	що	відповідає	вимогам	часу,	стало	
й	доповнення		внаслідок	прийнятого	рішення	народни-
ми	депутатами	України	–	членами	Комітету		законопро-
екту	 №	 4531а	 положеннями	щодо	 підвищення	прозо-
рості	 інформації	про	джерела	фінансування	передви-
борної	агітації	та	напрями	витрачання	коштів	виборчих	
фондів	політичних	партій	та	кандидатів	у	народні	депу-
тати	України.	Пропонувалося	встановити	жорсткі	стро-
ки	для	оприлюднення	цієї	інформації,	а	також	деклара-
цій	про	майно,	доходи,	витрати	й	зобов’язання	фінан-
сового	характеру	кандидатів	на	веб-сайті	Центральної	
виборчої	комісії.
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По-друге,	важливі	новели	законопроекту	з	реєстр.	
№	 4531а	 спрямовані	 на	 зменшення	 видатків	 з	 Держ-
бюджету	на	організацію	виборів,	а	також	оптимізацію	
процесу	фінансування	виборчої	кампанії.	Так,	з	метою	
скорочення	 витрат	 Державного	 бюджету	 України	 на	
організацію	та	проведення	виборів	із	закону	пропону-
валося	 вилучити	 приписи	 щодо	 державного	 фінансу-
вання	передвиборної	агітації	в	ЗМІ	та	оприлюднення	в	
друкованих	ЗМІ	 інформації	про	організацію	виборчо-
го	 процесу.	 Натомість	 законопроектом	 передбачало-
ся	розміщення	цієї	інформації	на	офіційних	веб-сайтах	
Центральної	виборчої	комісії,	Міністерства	закордон-
них	справ	України,	закордонних	дипломатичних	уста-
нов	 України	 або	 на	 стендах	 офіційних	 матеріалів	 ви-
борчих	комісій.

У	 першому	 випадку	 йшлося	 про	 економію	 коштів	
Державного	бюджету	в	розмірі	від	150	до	200	млн.	грн.	
на	фінансування	агітації	кандидатів	у	народні	депутати	
України	і	політичних	партій,	що	беруть	участь	у	вибор-
чих	перегонах.	У	другому	–	про	оптимізацію	видатків	на	
друк	у	ЗМІ	інформації	про	перебіг	виборчого	процесу,	
котрі	є	особливо	відчутними	для	закордонного	вибор-
чого	округу.			

По-третє,	 левова	 частина	 новел	 цього	 законопро-
екту	 присвячувалася	 положенням,	 метою	 яких	 є	 уне-
можливлення	фальсифікацій	та	оптимізація	виборчого	
процесу	на	рівні	Центральної	виборчої	комісії,	окруж-
них	і	дільничних	виборчих	комісій,	з	урахуванням	про-
рахунків	і	недоліків	парламентської	виборчої	кампанії	
2012	року	та	виборів	Президента	України	в	2014	році.	
Наприклад,	 передбачалося	 віднести	 до	 повноважень	
Центральної	 виборчої	 комісії	 забезпечення	 виготов-
лення	печаток	окружних	і	дільничних	виборчих	комісій,	
штампів	 «Вибув»,	 бланків	 протоколів	 виборчих	 комі-
сій	про	підрахунок	голосів,	іншої	виборчої	документа-
ції	та	інформаційних	плакатів,	що	роз’яснюють	порядок	
голосування	та	відповідальність	за	порушення	законо-
давства	про	вибори	депутатів.

Пропоноване	 законопроектом	 скорочення	 строків	
подання	 документів	 до	 Центральної	 виборчої	 комісії	
для	реєстрації	кандидатів	у	депутати	викликане	потре-
бою	 збільшити	 час,	 передбачений	 для	 виготовлення	
виборчих	 бюлетенів,	 оскільки	 у	 передбачені	 законом	
строки	здійснити	це	державним	поліграфічним	підпри-
ємствам	дуже	складно.

Знайшла	підтримку	в	законопроекті	і	пропозиція	на-
родних	депутатів	України	–	членів	Комітету	зазначати	у	
виборчому	бюлетені	для	голосування	в	одномандатно-
му	окрузі	порядковий	номер	кандидатів,	чиї	прізвища	
розміщаються	у	виборчому	бюлетені	в	алфавітному	по-
рядку.	Ця	пропозиція	покликана	протидіяти	клонуван-
ню	прізвищ	рейтингових	кандидатів	у	окрузі	для	відтя-
гування	голосів	виборців.

Надзвичайно	важливими	є	також	положення	зако-
нопроекту,	що	визначають	порядок	погашення	вибор-
чих	бюлетенів,	які	неможливо	передати	від	Централь-
ної	до	окружної	виборчої	комісії	або	від	окружної	до	
дільничної	виборчої	комісії,	оскільки	виборчі	бюлетені	
є	документами	суворої	звітності	та	підлягають	ретель-
ному	обліку	й	контролю.	

З	огляду	на	негативну	практику	саботування	окре-
мими	членами	виборчих	комісій	виконання	своїх	функ-
ціональних	повноважень	під	час	виборів	до	парламен-
ту	2012	року	та	Глави	держави	в	2014	році,	положення	
Закону	«Про	вибори	народних	депутатів	України»,	яки-
ми	визначається	порядок	складання	виборчими	комісі-
ями	протоколів	про	підрахунок	голосів	виборців,	вста-
новлення	підсумків	голосування	та	результатів	виборів,	
цілком	виправдано	пропонується	доповнити	приписом	

про	те,	що	непідписання	протоколу	окремими	членами	
комісії	не	має	правових	наслідків	для	дійсності	самого	
протоколу.	

У	частині	п’ятій	ст.	97	пропонується	чітко	встановити	
семиденний	строк,	у	який	Центральна	виборча	комісія	
має	здійснити	повноваження	окружної	виборчої	комі-
сії	щодо	встановлення	підсумків	голосування	в	загаль-
нодержавному	окрузі	в	межах	одномандатного	округу,	
підсумків	голосування	в	одномандатному	окрузі	у	разі	
ненадходження	до	Центральної	виборчої	комісії	відпо-
відного	протоколу	окружної	виборчої	комісії,	а	також	
передбачити	право	ЦВК	витребовувати	та	забезпечува-
ти	транспортування	від	ОВК	необхідних	для	цього	ви-
борчих	документів.

По-четверте,	значна	частина	положень,	запропоно-
ваних	у	виборчому	законопроекті	Д.	Жванії,	присвяче-
на	оптимізації	забезпечення	правопорядку	під	час	ви-
борчої	кампанії	та	безпеки	транспортування	виборчої	
документації.	 Зокрема,	 законопроектом	 №	 4531а	 пе-
редбачається	посилення	охорони	виборчих	комісій	за	
адресами	 їх	 місцезнаходження,	 у	 разі	 необхідності	 –	
охорони	виборчих	бюлетенів	та	 іншої	виборчої	доку-
ментації	під	час	 їх	транспортування	від	дільничних	та	
окружних	виборчих	комісій	до	виборчих	комісій	вищо-
го	рівня,	а	також	можливість	ЦВК	переносити	місцезна-
ходження	окружних	виборчих	комісій	за	межі	відповід-
них	виборчих	округів.

По-п’яте,	 важливим	 елементом	 законопроекту	
№4531а	стали	законодавчі	новації,	що	враховують	при	
організації	виборчого	процесу	військово-політичну	си-
туацію	на	Сході	України	й	сприяють	реалізації	прав	ви-
борців	–	учасників	АТО.	Так,	через	ситуацію,	яка	скла-
лася	в	Донецькій	та	Луганській	областях,	з	метою	за-
безпечення	належної	підготовки	та	проведення	виборів	
народних	депутатів	України	в	одномандатних	округах,	
утворених	у	межах	цих	областей,	законопроектом	за-
пропоновано	надати	Центральній	виборчій	комісії	пра-
во	у	15-денний	строк	від	дня	набрання	чинності	цим	за-
коном	переглянути	та	змінити	межі	та	центри	одноман-
датних	округів	у	цих	областях,	 за	пропозиціями	голів	
відповідних	 обласних	 державних	 адміністрацій.	 Крім	
того,	виборцям	з	числа	військовослужбовців	та	осіб	на-
чальницького	чи	рядового	складу,	котрі	перебувають	у	
зв’язку	з	виконанням	завдань	за	призначенням	на	тери-
торії	Донецької	та	Луганської	областей,	пропонувало-
ся	надати	можливість	проголосувати	у	місцях	тимчасо-
вого	перебування	шляхом	включення	їх	до	відповідних	
списків	виборців,	за	пред’явленням	паспорта	громадя-
нина	України,	службового	посвідчення	або	військового		
квитка.	

Важливими	 є	 також	 положення,	 якими	 запропо-
новано	 законодавчо	 врегулювати	 ситуацію,	 що	 може	
скластися	 у	 разі	 зриву	 голосування	 на	 всіх	 виборчих	
дільницях	в	одномандатному	окрузі	в	день	виборів.	За	
такої	ситуації	Центральна	виборча	комісія	мала	отри-
мати	право	призначати	в	окрузі	повторні	вибори.	

Незважаючи	на	важливість	та	актуальність	законо-
проекту,	підтримку	членів	Центральної	виборчої	комісії	
та	рекомендацію	профільного	Комітету	прийняти	його,	
проект	за	результатами	розгляду	так	і	не	набрав	необ-
хідної	кількості	голосів	депутатів.

Зрозуміло,	 що	 під	 час	 швидкоплинного	 виборчо-
го	 процесу	 позачергових	 виборів	 народних	 депутатів	
України,	призначених	на	26	жовтня	2014	року,	окремі	
положення	законопроекту	з	часом	поступово	втрачали	
актуальність.	

Однак,	враховуючи	нагальну	необхідність	вдоско-
налення	законодавчого	забезпечення	реалізації	вибор-
чих	прав	громадян,	захисту	комісій	та	виборчої	доку-
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ментації,	 встановлення	 результатів	 позачергових	 ви-
борів	 та	 обрання	 легітимної	 Верховної	 Ради	 за	 умов	
складної	 суспільно-політичної	 ситуації	 голова	 Комі-
тету	 Давид	 Жванія	 підготував	 і	 подав	 до	 парламен-
ту	проект	закону	про	внесення	змін	до	деяких	законів	
України	 щодо	 забезпечення	 належної	 організації	 ви-
борчого	процесу	виборів	народних	депутатів	України	
(реєстр.	№	5157	від	13	жовтня	2014	року),	більшість	по-
ложень	якого	повторювали	положення	проекту	з	реєстр.		
№	4351а,	–	за	винятком	тих,	що	втратили	актуальність	
на	час	його	реєстрації.	Водночас	прикінцеві	положення	
законопроекту	з	реєстр.	№	5157	доповнені	пунктами,	які	
визначали	особливості	складання	списків	виборців	та	
відкриття	поточних	рахунків	виборчих	фондів	кандида-
тів	по	одномандатних	округах,	утворених	на	території	
Донецької	та	Луганської	областей,	а	також	передбача-
ли	спрощений	порядок	зміни	місця	голосування	вибор-
ців	з	Автономної	Республіки	Крим,	Донецької	та	Луган-
ської	областей,	міста	Севастополя.

Слід	зауважити,	що	важливість	та	актуальність	цьо-
го	 законопроекту	 підтверджена	 Центральною	 вибор-
чою	 комісією,	 котра	 своєю	 постановою	 №	 1727	 від	 14	
жовтня	2014	року		звернулася	до	Верховної	Ради	Укра-
їни	щодо	невідкладного	розгляду	на	її	позачерговому	
пленарному	засіданні	законопроекту	з	реєстр.	№	5157.	

Однак	на	позачерговому	пленарному	засіданні	пар-
ламенту	 20	 жовтня	 2014	 року	 ні	 вказаний	 законопро-
ект,	 ні	 законопроект	 з	 реєстр.	 №	 5157-1,	 поданий	 на-
родним	депутатом	Леонідом	Ємцем,	виключно	для	за-
безпечення	реалізації	права	голосу	виборцям	з	числа	
військовослужбовців	та	осіб	начальницького	чи	рядо-
вого	складу,	які	виконують	завдання	за	призначенням	
у	 місцях	 тимчасового	 перебування	 їх	 підрозділів	 за		
межами	 пунктів	 постійної	 дислокації,	 так	 і	 не	 були		
підтримані.

Уважаємо,	 що	 після	 завершення	 виборчого	 про-
цесу	проаналізовані	законодавчі	напрацювання	не	по-
винні	залишитися	поза	увагою	новообраних	народних	
депутатів	України	VIII	скликання.	Адже	оновлення	чин-
ного	виборчого	законодавства	має	утвердитись	як	прі-
оритетний	напрям	діяльності	парламенту.	Нові	вибор-
чі	 закони	мають	не	лише	враховувати	 історичний	до-
свід	проведення	виборів	в	Україні	та	здобутки	чинного	
виборчого	 законодавства,	 відповідати	 міжнародним	
стандартам	виборчого	права	й	кращим	європейським	
виборчим	практикам,	а	й	повинні	прийматися	своєчас-
но,	щонайменше	за	рік	до	чергових	виборів.
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