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Передмова. 
Мета навчального посібника, що лежить перед Вами, 

визначена у його назві – навчити демократії. Що означає 

навчання демократії і навіщо воно потрібно?  

Демократія - це такий політичний устрій суспільства, 

який забезпечує участь народу в управлінні державою. Кожний 

громадянин демократичної країни, на відміну від громадян 

недемократичних країн, має можливість приймати участь в 

управлінні державою, впливати на напрямок її політики.  

Коли ми приймаємо участь у виборах і референдумах, 

коли на зборах і в засобах масової інформації ми висловлюємо 

свою думку з приводу тих або інших економічних і суспільно-

політичних проблем, коли ми вимагаємо від влади дій, 

спрямованих на вирішення тих проблем, що нас турбують – ми 

приймаємо участь в управлінні державою і нашим суспільством.  

У нашій країні розпочалася розбудова демократичної 

правової держави, з’являються інститути громадянського 

суспільства, поступово у суспільній свідомості закріплюються 

демократичні норми і цінності. Все це створює нові 

можливості для діяльності громадян, скористатися якими вони 

будуть здатні, якщо будуть знати закони та норми сучасної 

демократії. У цьому підручнику Ви знайдете знання про історію 

і закони сучасної демократії у тому обсязі, який потрібен 
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пересічному громадянину для виконання його громадянських 

обов’язків.  

У підручнику ми намагалися показати сучасну демократію 

такою, яка вона є насправді. Ми показуємо її переваги, 

достоїнства у порівнянні з іншими формами політичного 

устрою суспільства, але й не приховуємо її недоліків і певних 

вад. Демократія – не ідеальний політичний устрій, але єдиний 

серед існуючих, який надає людині можливість тримати свою 

долю у власних руках. Серйозне і відверте обговорення 

проблем демократії потрібно для освіти і виховання 

переконаних прихильників демократії, які здатні знаходити 

демократичне розв’язання суспільно-політичних проблем, а не 

просто завчили і повторюють демократичні гасла.  

Для кращого засвоєння матеріалу підручника, після того 

як Ви уважно прочитаєте відповідний розділ, ми рекомендуємо 

звернутися до “Практикуму з громадянської освіти”. 

“Практикум” містить контрольні запитання і завдання до 

кожного з параграфів підручника. Робота з ними допоможе Вам 

перевірити те, наскільки Ви засвоїли матеріал відповідного 

параграфу підручника, а також організувати його обговорення 

у класі. Друге видання цього підручника ми переглянули і 

доповнили новими матеріалами, які відображають політичний 

розвиток нашої країни і сучасного світу.  
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� �� Yd \bgbdeZ � jha\b\ZeZky ^_fhdjZl�y�

>_fhdjZl�y �m i_j_deZ^� a ^Z\gvh]j_pvdh�

gZjh^h\eZ^^y, \eZ^Z gZjh^m� \�^ demos � gZjh^ � kratos
- \eZ^Z� ± h^gZ a gZcklZj�rbo nhjf hj]Zg�aZp�� lZ

mijZ\e�ggy kmki�evgbf � ihe�lbqgbf `bllyf� ydZ

aZ[_ai_qm} mqZklv gZjh^m \ mijZ\e�gg� ^_j`Z\hx �

\bj�r_gg� kmki�evgbo ijh[e_f� L�evdb ibkZgZ �klhj�y

^_fhdjZl��� dheb \hgZ klZ} h^g�}x a nhjf ^_j`Z\gh]h

ijZ\e�ggy� gZjZoh\m} [�ey ��� lbkyqhe�lv�

< �klhj�� ^_fhdjZl�� ijbcgylh jhaj�agylb ljb \_ebd�

_ihob �� jha\bldm�

- ^_fhdjZl�x ^Z\gvh]h� Zglbqgh]h k\�lm ± ^_fhdjZl�x

g_\_ebqdbo f�kl�^_j`Z\ =j_p�� � ^Z\gvhjbfkvdh�

j_kim[e�db�

- ^_fhdjZl�x i�agvh]h k_j_^gvh\�qqy � <�^jh^`_ggy ±

^_fhdjZl�x lhj]�\_evgbo f�kl�^_j`Z\ �=_gpy�

Gh\]hjh^Z� Emddb� lZ ZjbklhdjZlbqgbo j_kim[e�d

�<_g_p��� Nehj_gp����

- ij_^klZ\gbpvdm ^_fhdjZl�x gZp�hgZevgbo ^_j`Z\

Gh\bo qZk�\�

<bgbdg_ggy ^Z\gvh]j_pvdh� ^_fhdjZl�� ih\¶yamxlv a

ihe�lbqgbfb j_nhjfZfb KhehgZ� ydbc [m\

ijbagZq_gbc i_jrbf Zjohglhf m ��� j� ^h g�_� i�^ qZk

]hkljh� khp�Zevgh� djbab \ :n�gZo� Ijhlbj�qqy [Z]Zlbo

� [�^gbo� agZlgbo � ijhklh]h gZjh^m \`_ g_ fh]eb [mlb

ijbfbj_gbfb aZklhkm\Zggyf ljZ^bp�cgbo �gklblml�\

jh^h\h� � \�ckvdh\h� ^_fhdjZl��� Khehg gZ^Z\ ijhklhfm

gZjh^m fh`eb\�klv [jZlb mqZklv m gZjh^ghfm a�[jZgg� �

km^� ijbky`gbo �]_e�_}�� Ze_� jZahf a lbf� ebr_ [Z]Zl�

fZeb ijZ\h [mlb h[jZgbfb gZ ^_j`Z\g� ihkZ^b�

aZk�^Zlb m JZ^� qhlbjvhokhl � :j_hiZa��

>_fhdjZl�y ± h^gZ a nhjf

hj]Zg�aZp�� lZ mijZ\e�ggy

kmki�evgbf � ihe�lbqgbf

`bllyf� ydZ aZ[_ai_qm}

mqZklv gZjh^m \ mijZ\e�gg�

^_j`Z\hx � \bj�r_gg� km�

ki�evgbo ijh[e_f�

Khehg

�[� ������� jj� ^h g�_��
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I_jbde

���� � ��� jj� ^h g� _��

IeZlhg

���� � ��� jj� ^h g�_��

De�kn_g ijh^h\`b\ j_nhjfb KhehgZ� <�g \�^f�gb\

jhaih^�e ]jhfZ^yg aZ fZcgh\bfb � jh^h\bfb hagZdZfb�

L_i_j ml\hjx}lvky JZ^Z i¶ylbkhl �[me_�� ^h kdeZ^m ydh�

ijbagZqZ}lvky aZ `_j_[dm\Zggyf ih �� ij_^klZ\gbd�\

\�^ dh`gh]h a �� Z^f�g�kljZlb\gbo hdjm]�\ �n�e� :n�g�

;me_ mijZ\eyeh Zn�gkvdbf kmki�evkl\hf f�`

aZk�^Zggyfb gZjh^gbo a[hj�\ �_dde_a�yfb�� ]hlm\Zeh

aZdhgb� \�^Zeh ^_j`Z\ghx dZaghx � ah\g�rg�fb

aghkbgZfb� I�ag�r_ [m\ ml\hj_gbc \bdhgZ\qbc hj]Zg ±

dhe_]�y �� kljZl_]�\�

K\h]h jhad\�lm ]j_pvdZ ^_fhdjZl�y ^hky]eZ aZ I_jbdeZ

���� ± ��� jj� ^h g�_��� GZjh^g_ a�[jZggy klZ}

aZdhgh^Z\qbf hj]Zghf� [me_ � fZ]�kljZlmjZ klZxlv

hj]ZgZfb \bdhgZ\qh� \eZ^b� Z ]_e�_} ± km^h\h�� >ey

lh]h� sh[ g_aZfh`g� Zn�gygb fh]eb ijbcfZlb mqZklv m

^_j`Z\ghfm mijZ\e�gg�� I_jbde m\h^blv ieZlm aZ

mqZklv m gZjh^gbo a[hjZo � \bdhgZggy h[h\¶yad�\ qe_g�\

[me_� km^^�\ � l� �g� M p_c qZk Zn�gkvdZ ^_fhdjZl�y

\�^djb\Z} fh`eb\hkl� \�evgh]h jha\bldm n�ehkhn���

gZmdb� fbkl_pl\Z� ^hky]g_ggy ydbo klZeb hkgh\hx

gZrh� pb\�e�aZp�� � dmevlmjb� hljbfm} ihe�lbqg� c

\�ckvdh\� i_j_fh]b�

De�kn_g ^ey aZobklm ^_fhdjZl�� \�^ kijh[ ZjbklhdjZl�\

ihkbeblb k\�c \ieb\ gZ gZjh^g_ a�[jZggy � aZohiblb

\eZ^m \\�\ �gklblml hkljZd�afm �]hehkm\Zggy

q_j_idZfb�� aZ ^hihfh]hx ydh]h fh`gZ [meh

a\bgm\Zq_gbo ihkeZlb m \b]gZggy �gZ ��� Z i�ag�r_ gZ �

jhd�\� a djZ�gb� 1gklblml hkljZd�afm \by\b\ky ^m`_

g_[_ai_qgbf� A¶y\eyxlvky ex^b� yd� m gZjh^ghfm

a�[jZgg�� ]jZxqb gZkljhyfb � ijbkljZklyfb gZlh\im�

g_kijZ\_^eb\h a\bgm\Zqmxlv ex^_c � ^h[b\Zxlvky �o

\b]gZggy a :n�g� IjZ\Z hdj_fh� ex^bgb \by\bebky

g_aZobs_gbfb i_j_^ [�evr�klx� >hklh�gkl\Z � \Z^b

]j_pvdh� ^_fhdjZl�� klZxlv ij_^f_lhf ihe�lbqgbo

jha^mf�\ �� kmqZkgbd�\� <`_ m l\hjZo IeZlhgZ
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� :jbklhl_ey rbjhdh \bdhjbklh\m}lvky ihgylly

³^_fhdjZl�y�� >_fhdjZl�� ^Zxlvky j�ag� \bagZq_ggy� yd��

a h^gh]h [hdm� \�^h[jZ`Zxlv ihe�lbqgm ijZdlbdm

^Z\gvh]j_pvdbo ^_j`Z\� Z a �grh]h � } \bjZ`_ggyf

my\e_gv pbo fbkebl_e�\ ijh gZcdjZsbc mklj�c

^_j`Z\b�

IeZlhg � :jbklhl_ev agZq_ggy ^_fhdjZl�� yd nhjfb

^_j`Z\gh]h ijZ\e�ggy hp�gxxlv� \boh^yqb a j_Zevgbo

ihe�lbqgbo ^hky]g_gv pvh]h ^_j`Z\gh]h mkljhx,
a�klZ\eyxqb ch]h a �grbfb \�^hfbfb �f ^_j`Z\Zfb�

LZd� IeZlhg jhaih^�ey} \k� \�^hf� chfm ^_j`Z\b gZ

\b^b� yd� \�^j�agyxlvky 1) aZ d�evd�klx lbo, olh [_j_

mqZklv \ mijZ\e�gg�: ^_j`Z\b� ^_ mijZ\ey} h^bg,
^_d�evdZ� mk�� 2) aZ aZkh[Zfb mijZ\e�ggy� lh[lh gZ sh
kibjZ}lvky mijZ\e�ggy � gZ gZkbevkl\h qb ^h[jm

\hex�3) m qb�o �gl_j_kZo \hgh a^�ckgx}lvky � [Z]Zlbo�
[�^gbo Z[h � lbo � �grbo� 4) aZ ghjfZfb mijZ\e�ggy� a

^hljbfZggyf aZdhgm Z[h a �]ghjm\Zggyf ch]h� M

p�ehfm� \boh^yqb a pbo djbl_j��\� fh`gZ \b^�eblb lZd�

nhjfb ijZ\e�ggy�

FhgZjo�y - ijZ\e�ggy h^gh]h� yd_ kibjZ}lvky gZ ^h[jm
\hex d_jh\Zgbo� ^hljbfm}lvky aZdhgm lZ

a^�ckgx}lvky a mjZom\Zggyf kijZ\_^eb\bo �gl_j_k�\
[Z]Zlbo � [�^gbo�

LbjZg�y �^_kihl�y� - ijZ\e�ggy h^gh]h� yd_ kibjZ}lvky
gZ gZkbevkl\h� mjZoh\m} �gl_j_kb ijZ\bl_ey c �]ghjm}

aZdhgb�
:jbklhdjZl�y - ijZ\e�ggy g_qbke_ggbo� yd_

kibjZ}lvky gZ ^h[jm \hex d_jh\Zgbo� sh \bagZxlv
aZkem]b � ^hklh�gkl\Z ijZ\bl_e�\� a^�ckgx}lvky a
mjZom\Zggyf kijZ\_^eb\bo �gl_j_k�\ [Z]Zlbo � [�^gbo �

^hljbfm}lvky aZdhg�\�
He�]Zjo�y - ijZ\e�ggy g_qbke_ggbo� yd_ kibjZ}lvky gZ

kbem [Z]Zlkl\Z� a^�ckgx}lvky \ �gl_j_kZo [Z]Zlbo �
g_ jZom}lvky a aZdhgZfb�

:jbklhl_ev

���� � ��� jj� ^h g�_��

FhgZjo�y � ijZ\e�ggy h^�

gh]h� yd_ kibjZ}lvky gZ

^h[jm \hex d_jh\Zgbo�

^hljbfm}lvky aZdhgm lZ

a^�ckgx}lvky a mjZom\Zg�

gyf kijZ\_^eb\bo �gl_j_k�\

[Z]Zlbo � [�^gbo�

LbjZg�y �^_kihl�y� � ijZ\�

e�ggy h^gh]h� yd_ kibjZ�

}lvky gZ gZkbevkl\h� mjZ�

oh\m} �gl_j_kb ijZ\bl_ey

c �]ghjm} aZdhgb�

:jbklhdjZl�y � ijZ\e�ggy

g_qbke_ggbo� yd_ kibjZ}�

lvky gZ ^h[jm \hex d_jh�

\Zgbo� sh \bagZxlv aZkem�

]b � ^hklh�gkl\Z ijZ\bl_�

e�\� a^�ckgx}lvky a mjZom�

\Zggyf kijZ\_^eb\bo �gl_�

j_k�\ [Z]Zlbo � [�^gbo �

^hljbfm}lvky aZdhg�\�
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He�]Zjo�y � ijZ\e�ggy g_qb�
ke_ggbo� yd_ kibjZ}lvky gZ

kbem [Z]Zlkl\Z� a^�ckgx}�

lvky \ �gl_j_kZo [Z]Zlbo �

g_ jZom}lvky a aZdhgZfb�

>_fhdjZl�y � ijZ\e�ggy [Z�

]Zlvho� yd_ kibjZ}lvky gZ

�o ^h[jm \hex� a^�ckgx}lv�

ky a mjZom\Zggyf kijZ\_^�

eb\bo �gl_j_k�\ [Z]Zlbo �

[�^gbo� ^hljbfm}lvky \k�
lZgh\e_gbo aZdhg�\�

HoehdjZl�y � ijZ\e�ggy [Z�

]Zlvho� yd_ kibjZ}lvky gZ

gZkbevkl\h, a^�ckgx}lvky
l�evdb \ �gl_j_kZo [�^gbo �

g_ jZom}lvky a aZdhgZfb�

;_aihk_j_^gy ^_fhdjZl�y �

p_ lZdZ nhjfZ hj]Zg�aZp��

kmki�evgh]h `blly� ydZ

aZ[_ai_qm} mqZklv dh`gh]h

]jhfZ^ygbgZ \ mijZ\e�gg�

^_j`Z\hx q_j_a mqZklv \

gZjh^gbo a�[jZggyo �

j_n_j_g^mfZo�

>_fhdjZl�y – ijZ\e�ggy [Z]Zlvho� yd_ kibjZ}lvky gZ

�o ^h[jm \hex� a^�ckgx}lvky a mjZom\Zggyf
kijZ\_^eb\bo �gl_j_k�\ [Z]Zlbo � [�^gbo�

^hljbfm}lvky \klZgh\e_gbo aZdhg�\�
HoehdjZl�y - ijZ\e�ggy [Z]Zlvho� yd_ kibjZ}lvky gZ

gZkbevkl\h, a^�ckgx}lvky l�evdb \ �gl_j_kZo [�^gbo �
g_ jZom}lvky a aZdhgZfb�
AZ]Zehf� py deZkbn�dZp�y nhjf ijZ\e�ggy� ydh� a

j�agbfb aZkl_j_`_ggyfb ^hljbfm\Zebky � IeZlhg �

:jbklhl_ev� ml\hjx} Za[mdm ihe�lbqgh� ^mfdb ^h

gZrh]h qZkm� Ihlj�[gh aZagZqblb� sh :jbklhl_ev

\\Z`Z\ fhgZjo�x� ZjbklhdjZl�x � ^_fhdjZl�x �\�g

gZab\Z\ �� ³ihe�l�}x´) ijZ\bevgbfb nhjfZfb

ijZ\e�ggy� Z ^_kihl�x� he�]Zjo�x � hoehdjZl�x -
a�ikh\Zgbfb nhjfZfb ijZ\e�ggy� Ijb pvhfm

:jbklhl_ev \\Z`Z\� sh ^_fhdjZl�y g_ gZcdjZsZ nhjfZ

ijZ\e�ggy k_j_^ ijZ\bevgbo� Ze_ lZdZ� sh gZcf_gr_

i�^^Z}lvky ikm\Zggx�

>Z\gvh]j_pvdZ ^_fhdjZl�y [meZ [_aihk_j_^gvhx� lh[lh

lZdhx� ydZ aZ[_ai_qm\ZeZ mqZklv dh`gh]h

]jhfZ^ygbgZ \ mijZ\e�gg� ^_j`Z\hx q_j_a mqZklv m

gZjh^gbo a�[jZggyo� q_j_a aZcgylly i_\gbo ^_j`Z\gbo

ihkZ^� gZ yd� \�g f�] [mlb h[jZgbf aZ dhgdmjkhf Z[h

ijbagZq_gbf aZ `_j_[dm\Zggyf� Py hkh[eb\�klv

]j_pvdh� ^_fhdjZl�� [meZ h^ghqZkgh ^`_j_ehf �� kbeb �

keZ[dhkl�� >ey lh]h� sh[ lZdZ nhjfZ ^_j`Z\gh]h

ijZ\e�ggy �kgm\ZeZ� lj_[Z [meh� sh[�

1) d�evd�klv ]jhfZ^yg m ^_j`Z\� g_ [meZ ^m`_ \_ebdhx�

[h �gZdr_ g_ fh`eb\h [meh ijh\_klb gZjh^g� a[hjb�

2) ]jhfZ^ygb fZeb ki�evgm fh\m� ihoh^`_ggy �

p�gghkl� �gZ lhc qZk � }^bgm j_e�]�x��

3) ]jhfZ^ygb agZxlv h^bg h^gh]h � lhfm fh`mlv \

gZjh^ghfm a�[jZgg� h[jZlb Z[h ijbagZqblb dh]h�

g_[m^v gZ ^_j`Z\gm ihkZ^m�

4) ]jhfZ^ygb g_ ^m`_ \�^j�agyebky k\h�f fZcgh\bf
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klZghf� sh[ [Z]Zl� g_ fZeb fh`eb\hkl� lbkgmlb gZ

[�^gbo�

Yd \�^agZqZ} \�^hfbc Zf_jbdZgkvdbc ^hke�^gbd

^_fhdjZl�� Jh[_jl >Zev� lZdbc kijbyleb\bc a[�]

h[klZ\bg [m\Z} g_qZklh � g_ fh`_ �kgm\Zlb gZ^lh ^h\]h�

Lhfm g_ ^b\gh� sh � ]j_pvdZ � ^Z\gvhjbfkvdZ ^_�

fhdjZl�� ijh�kgm\Zeb g_ ^m`_ [Z]Zlh qZkm� :e_ ih kh[�

\hgb aZebrbeb �^_x \eZ^b gZjh^m� ^_j`Z\b yd

gZjh^gh� kijZ\b� j_kim[e�db �\�^ eZlbgkvdh� res –
kijZ\Z� publikus ± gZjh^��
< _ihom k_j_^gvh\�qqy � <�^jh^`_ggy ^_fhdjZlbqg_

ijZ\e�ggy �kgm} Z[h m nhjfZo [_aihk_j_^gvh� ^_�

fhdjZl��� gZijbdeZ^ m \b]ey^� gZjh^gbo a[hj�\ m ^_ydbo

dZglhgZo R\_cpZj�� qb Gh\]hjh^kvdh]h \�qZ� yd_

h[bjZeh Zjo�}ibkdhiZ� ihkZ^gbdZ � lbkypvdh]h� Z[h m

\b]ey^� j_kim[e�d 1lZe�� � lhj]h\_evgbo f�kl� \eZ^m \

ydbo mljbfm\Zeb agZlv � [Z]Zl��� KZf_ �kgm\Zggy lZdbo

^_fhdjZlbqgbo Z[h ZjbklhdjZlbqgbo j_kim[e�d \

/\jhi�� ^_ [�evr�klx ^_j`Z\ d_jm\Zeb fhgZjob� \eZ^Z

ydbo \b\h^beZky ³a fbehkl� ;h`�c´� k\�^qbeh ijh

fh`eb\�klv �kgm\Zggy ^_j`Z\� ^_ \eZ^Z �kgm} a ³fbehkl�

gZjh^m´� M p_c qZk ^_fhdjZl�y ihqbgZ} ijb\_jlZlb

m\Z]m ihe�lbqgbo fbkebl_e�\ ^h iblZggy ijh gZjh^ yd

^`_j_eh ^_j`Z\gh� \eZ^b�

Dheb \ ��±�� klhe�llyo \ /\jhi� c :f_jbp� \�^�

[m\Zxlvky [mj`mZag�� ZglbfhgZjo�qg� lZ Zglbn_h^Zevg�

j_\hexp��� lh^� ^_fhdjZlbqgZ �^_y gZjh^gh]h

km\_j_g�l_lm� lh[lh \bagZggy gZjh^m ^`_j_ehf

\eZ^b \ ^_j`Z\�� klZ} i_jrhx� ^h ydh� a\_jlZxlvky

fbkebl_e� � ihe�lbqg� ^�yq� p�}� keZ\_lgh� _ihob� KZf_

�^_y gZjh^gh]h km\_j_g�l_lm klZ} h[�jmglm\Zggyf ijZ\Z

gZjh^m gZ \klZgh\e_ggy lZdh� nhjfb ijZ\e�ggy� ydZ

[m^_ kem`blb ch]h �gl_j_kZf� >_j`Z\gZ \eZ^Z }

aZdhgghx ebr_ lh^�� dheb gZjh^ ^Z\ k\hx a]h^m gZ ��

Hkgh\g� ijbgpbib ^_fhdjZ�

l���

99 km\_j_g�l_l gZjh^m�

99 i_j�h^bqg� \b[hjb hj]Z�

g�\ ^_j`Z\gh� \eZ^b�

99 ihe�lbqgbc� �^_heh]�q�

gbc � dmevlmjgbc iex�

jZe�af�

99 ijZ\Z � k\h[h^b ex^bgb�

99 dhgljhev gZ^ ^_j`Z\�

ghx \eZ^hx�

Km\_j_g�l_l gZjh^m � p_

\_joh\_gkl\h \eZ^b gZjh^m

� fh`eb\�klv \bj�rm\Zlb

`bll}\h \Z`eb\� ^ey

gvh]h iblZggy� \bagZggy

gZjh^m ^`_j_ehf \bsh�

ihe�lbqgh� \eZ^b \ ^_j`Z�

\��
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@Zg @Zd Jmkkh

����� ± ���� jj��

Ij_^klZ\gbpvdZ ^_fhdjZ�

l�y � p_ lZdZ nhjfZ hj]Z�

g�aZp�� kmki�evgh]h `blly�

aZ ydh� gZjh^ ^_e_]m} k\hx

\eZ^m ij_^klZ\gbdZf� \bkm�

gmlbf reyohf \b[hj�\� �

gZ^�ey} �o ih\gh\Z`_ggyfb

ijbcfZlb j�r_ggy�

�kgm\Zggy� M lhc qZk gZ[m\Z} rbjhdh]h

jhaih\kx^`_ggy dhgp_ip�y ³kmki�evgh]h ^h]h\hjm´�
GZc[�evr ihke�^h\g� aZobkgbdb gZjh^gh]h

km\_j_g�l_lm ± Jmkkh� Ehdd� I_cg ± \boh^ylv a lh]h� sh

\eZ^Z aZ\`^b gZe_`blv gZjh^m� \�g gZ^�ey} ^_j`Z\m

\eZ^hx � \�g `_ fZ} ijZ\h \�^�[jZlb �� m ^_j`Z\b� ydsh

\hgZ \bdhjbklh\m} \eZ^m g_ \ �gl_j_kZo gZjh^m�

:f_jbdZgkvdbc ij_ab^_gl :\jZZf E�gdhevg m k\h}fm

\bklmi� m ���� jhp� \b]hehkb\ keZ\gha\�kgm nhjfmem

^_fhdjZl�� yd ³ijZ\e�ggy gZjh^m� ^ey gZjh^m� q_j_a

gZjh^´�
:e_ ^_fhdjZl�y� ydZ \klZgh\ex}lvky \ px _ihom � p_

\`_ g_ [_aihk_j_^gy ^_fhdjZl�y g_\_ebqdbo ihe�k�\� p_

nhjfZ ^_j`Z\gh]h ijZ\e�ggy \_ebdbo djZ�g� gZk_e_ggy

ydbo kdeZ^Z}lvky a j�agbo deZk�\� kmki�evgbo \_jkl\�

qZklh�]mklh j�agblvky k\h�f _lg�qgbf �gZp�hgZevgbf�

ihoh^`_ggyf� fh\hx� kih\�^m} j�ag� j_e�]��� Lhfm \ p_c

qZk gZjh^`m}lvky gh\Z nhjfZ ^_fhdjZl�� ±

ij_^klZ\gbpvdZ ^_fhdjZl�y� P_ lZdZ nhjfZ

^_fhdjZl��� ^_ ijZ\blv g_ kZf gZjh^ [_aihk_j_^gvh� Z

ij_^klZ\gbdb ch]h �gl_j_k�\� ydbo \�g kZf h[bjZ} �

gZ^�ey} ih\gh\Z`_ggyfb ijbcfZlb j�r_ggy� IjZ\h

i_j�h^bqgh \b[bjZlb k\h�o ij_^klZ\gbd�\ ^h kdeZ^m

hj]Zg�\ ^_j`Z\gh� \eZ^b � [mlb h[jZgbf klZ} h^gbf a

gZc\Z`eb\�rbo ihe�lbqgbo ijZ\ ]jhfZ^yg gh\bo

^_fhdjZlbqgbo ^_j`Z\�

S_ h^gZ \Z`eb\Z jbkZ \�^j�agy} gh\m� ij_^klZ\gbpvdm

^_fhdjZl�x \�^ klZjh`blgvh�� [_aihk_j_^gvh��

;_aihk_j_^gy ^_fhdjZl�y \boh^beZ a lh]h� sh

ijZ\eyqbc gZjh^ ± p_ [�evr�f_gr h^ghj�^gZ � }^bgZ

ki�evghlZ� ydZ kZfZ \ k\h�o �gl_j_kZo ijbcfZ} ^_j`Z\g�

aZdhgb � j�r_ggy� GZjh^ m ij_^klZ\gbpvd�c ^_fhdjZl��

kdeZ^Z}lvky a hdj_fbo ex^_c� yd� aZ k\h�fb

_dhghf�qgbfb� khp�Zevgbfb� ihe�lbqgbfb� dmevlmjgb�

fb hagZdZfb lZ �gl_j_kZfb fh`mlv gZe_`Zlb ^h j�agbo
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ki�evghl� a ydbo kdeZ^Z}lvky kmqZkg_ kmki�evkl\h�

KmqZkg_ kmki�evkl\h } [Z]ZlhkdeZ^h\bf� � ex^bgZ fZ}

fh`eb\�klv \oh^blb ^h kdeZ^m ki�evghl� \boh^blb a

gbo� Z[h gZe_`Zlb ^h ^_d�evdho ki�evghl h^ghqZkgh�

G�olh g_ ijbj_q_gbc \�^ gZjh^`_ggy ^h kf_jl� [mlb m

kdeZ^� ebr_ h^g�}� ki�evghlb� Ex^b fZxlv fh`eb\�klv

\�evgh h[bjZlb k\hx ijhn_k�x� ihe�lbqg� c j_e�]�cg�

i_j_dhgZggy �� \�^ih\�^g� h[¶}^gZggy�� af�gx\Zlb k\h�

dmevlmjg� mih^h[Zggy� kmki�evgbc � fZcgh\bc klZg�

OZjZdl_jghx hagZdhx gh\�lgvh� ^_fhdjZl�� }

ihe�lbqgbc� �^_heh]�qgbc � dmevlmjgbc iexjZe�af�
Lhfm m ex^_c ihjy^ a aZ]Zevgbfb �gl_j_kZfb � ijZ\Zfb

yd ]jhfZ^yg ^Zgh� ^_j`Z\b } s_ c hkh[eb\� ijZ\Z lZ

�gl_j_kb� yd� ihlj_[mxlv \bagZggy � aZobklm� P�

hkh[eb\� ijZ\Z � k\h[h^b ex^bgb � ]jhfZ^ygbgZ \

gh\�lg�c ^_fhdjZl�� ihklZxlv m \b]ey^� dhgklblmp�cgh �

aZdhgh^Z\qh ]ZjZglh\Zgbo ijZ\ � k\h[h^ hkh[bklhkl� �

f_grbg�
GZj_rl�� s_ h^gZ jbkZ ij_^klZ\gbpvdh� ^_fhdjZl�� ± p_

dhgljhev gZ^ ^_j`Z\ghx \eZ^hx� <�g a^�ckgx}lvky

[_aihk_j_^gvh ]jhfZ^kvd�klx q_j_a� �� ^�yevg�klv

j�agbo ]jhfZ^kvdbo hj]Zg�aZp�c � h[¶}^gZgv� ihe�lbqgbo

iZjl�c� �� g_aZe_`g� aZkh[b fZkh\h� �gnhjfZp�� �]Za_lb�

`mjgZeb� jZ^�h� l_e_[Zq_ggy�� �� ki_p�Zevg� ^_j`Z\g�

dhgljhexxq� hj]Zgb �ijhdmjZlmjm� ih^Zldh\m �

n�gZgkh\m �gki_dp�x lhsh�� �� \aZ}fhdhgljhev j�agbo

hj]Zg�\ ^_j`Z\gh� \eZ^b� Z lZdh` �� i_j�h^bqg� \b[hjb

\ hj]Zgb ^_j`Z\gh� \eZ^b� dheb l�� olh lZf aZcfZxlv

f�kpy� ydsh \hgb a[bjZxlvky aZebrZlbky lZf � ^Ze��

ih\bgg� ^h\_klb k\h�f \b[hjpyf� sh \hgb g_

aeh\`b\Zeb �ogvhx ^h\�jhx � a^Zlg� _n_dlb\gh

d_jm\Zlb ^_j`Z\hx�

Ke�^ aZagZqblb� sh� ihijb \�^f�gb� ij_^klZ\gbpvdm

^_fhdjZl�x \�^ [_aihk_j_^gvh� g_ jha^�ey} ij�j\Z�

Ij_^klZ\gbpvdZ ^_fhdjZl�y a[_j�]Z} _e_f_glb ^_fhdjZ�

IexjZe�af ± \bagZggy

j�\ghijZ\ghkl� �kgm\Zggy

fgh`bgghkl� �gl_j_k�\�

�^_heh]�c� iZjl�c� dmevlmj�

gbo p�gghkl_c�

IjZ\Z � k\h[h^b ex^bgb �

p_ kmdmig�klv ijZ\h\bo

ghjf� sh hdj_kexxlv ijh�

kl�j \�evgh� \�^ \ljmqZggy

^_j`Z\b ^�� ex^_c� Z lZ�

dh` jhaih^�e ijZ\ � h[h�

\
yad�\ f�` ex^bghx � ^_�

j`Z\hx�
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J_n_j_g^mf � p_ \k_gZjh^g_

\he_\by\e_ggy �]hehkm\Zggy

Z[h hibl� a kmki�evgh

\Z`eb\bo ijh[e_f�

l�� [_aihk_j_^gvh�� ahdj_fZ lZd�� yd ijh\_^_ggy

\k_gZjh^gh]h j_n_j_g^mfm Z[h hiblm a gZc\Z`eb\�rbo

ihe�lbqgbo iblZgv� 1gdheb lZdbf kihkh[hf gZ\�lv

ijbcfZxlv dhgklblmp�� kmqZkgbo ^_j`Z\� ?e_f_glhf

[_aihk_j_^gvh� ^_fhdjZl�� } lZdh` f�kp_\_ kZfh\jy�

^m\Zggy yd_ �kgm} \ kmqZkgbo ^_fhdjZlbqgbo djZ�gZo�

Ijhly]hf klhe�lv ^_fhdjZl�y af�gx\ZeZ k\h� nhjfb�

\hgZ [meZ [�evr rbjhdhx Z[h h[f_`_ghx�

[_aihk_j_^gvhx Z[h ij_^klZ\gbpvdhx� ihke�^h\ghx qb

g_ihke�^h\ghx� G_af�gghx aZebrZeZky ]heh\gZ �^_y

^_fhdjZl�� ± i�^dhjylbky l�c \eZ^� � aZdhgZf� gZ

�kgm\Zggy ydbo lb ^Z\ k\hx \�evgm a]h^m�

� �� Sh lZd_ ^_fhdjZl�y kvh]h^g�"

GZkd�evdb jhaih\kx^`_gZ ^_fhdjZl�y \ kmqZkghfm

k\�l�" <�^hfbc Zf_jbdZgkvdbc mq_gbc K� OZgl�g]lhg m

dgba� ³Lj_ly o\bey ^_fhdjZlbaZp��´ ������ gZ\h^blv

lZd� ^Zg��
D�evd�klv D�evd�klv D�evd�klv �

J�d ^_fhdjZlbq� g_^_fhdjZlb� ^_j`Z\ ^_fhdjZlbq�

gbo ^_j`Z\ qgbo ^_j`Z\ m p�ehfm gbo ^_j`Z\

1922         29                   35                  64              45,3

1942         12                   49                  61              19,7

1962         36                   75                 111             32,4

1973         30                   92                 122             24,6

1990         58                   71                 129             45,0

 FZxlvky gZ m\Za� ^_j`Z\b� gZk_e_ggy ydbo i_j_\bsm} 1
f�evchg f_rdZgp�\� Gh\� ^Zg� ijh jhaih\kx^`_ggy ^_fhdjZl��

^b\�� >h^Zlhd � m jha^�e� ��

GZ\_^_g� ^Zg� k\�^qZlv� sh \ kmqZkghfm k\�l� ajhklZ}

d�evd�klv ^_fhdjZlbqgbo ^_j`Z\ � d�evd�klv ex^_c� yd�
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`b\mlv \ mfh\Zo ^_fhdjZl��� AZ hp�gdZfb \�^hfh�

hj]Zg�aZp�� Nj�^hf OZma �)UHHGRP +RXVH� m ���� jhp�

fZc`_ ��� kmqZkgh]h ex^kl\Z `beh \ mfh\Zo

^_fhdjZl��� P� ex^b� sh `b\mlv gZ j�agbo dhglbg_glZo�

gZe_`Zlv ^h j�agbo jZk� j_e�]�cgbo � dmevlmjgbo

ljZ^bp�c� ajh[beb k\�c \b[�j gZ dhjbklv ^_fhdjZl���

JZahf a lbf p� ^Zg� k\�^qZlv ijh l_� sh

jhaih\kx^`_ggy ^_fhdjZl�� \ kmqZkghfm k\�l� fZ} k\h�

i�^chfb � kiZ^b� GZc[�evrbc a lZdbo kiZ^�\ ijbiZ\ gZ

^jm]m iheh\bgm ^\Z^pylbo � ihqZlhd ljb^pylbo jhd�\

OO klhe�lly� dheb \ p�ehfm jy^� }\jhi_ckvdbo �

Za�Zlkvdbo ^_j`Z\ aZiZgm\Zeb Z\lhjblZjg� � lhlZe�lZjg�

ihe�lbqg� j_`bfb� yd� jha\¶yaZeb >jm]m k\�lh\m \�cgm�

sh ijbg_keZ ex^kl\m g_aqbke_gg� kljZ`^Zggy� I�key

aZd�gq_ggy >jm]h� k\�lh\h� \�cgb agh\ jhaihqZ\ky

ijhp_k jhaih\kx^`_ggy ^_fhdjZl��� Hkh[eb\_

agZq_ggy ^ey ihrbj_ggy ^_fhdjZl�� \ kmqZkghfm k\�l�

fZeb ih^�� ��������� jhd�\� dheb [�evrZ qZklbgZ djZ�g�

sh \oh^beb ^h kdeZ^m lZd a\Zgh]h ³khp�Ze�klbqgh]h

lZ[hjm´� jhaihqZeb jha[m^h\m �gklblml�\ kmqZkgh�

^_fhdjZl��� P_ klhkm}lvky� ahdj_fZ� � gZrh� djZ�gb� ydZ

m ���� jhp� ijh]hehkbeZ k_[_ g_aZe_`ghx ^_j`Z\hx� Z

\ ���� jhp� \ gh\�c Dhgklblmp�� \bagZqbeZ ^_fhdjZlbq�

gbc gZijyfhd k\h]h jha\bldm�

Dheb\Zggy ijhp_km jhaih\kx^`_ggy ^_fhdjZl��� dheb

\�g jmoZ}lvky aZ ijbgpbihf ³^\Z djhdb \i_j_^� h^bg ±

gZaZ^´� hagZqZ}� sh } i_\g� mfh\b �kgm\Zggy �

klZ[�evghkl� ^_fhdjZl��� P� mfh\b fh`gZ ih^�eblb gZ

qhlbjb \_ebd� ]jmib� _dhghf�qg�� khp�Zevg�� ihe�lbqg�
� dmevlmjg�� M pvhfm jha^�e� fh\Z [m^_ clb ijh

_dhghf�qg� � khp�Zevg� mfh\b� ;�evr ^hdeZ^gh ijh

ihe�lbqg� mfh\b �kgm\Zggy klZ[�evgh� ^_fhdjZl�� fh\Z

[m^_ clb m Jha^�e� �� ijh dmevlmjg� mfh\b ± m Jha^�e� ��

L_hj_lbdb ihe�lbdb m ;9,,, klhe�ll� ^h\h^beb� sh

[Z]Zl� djZ�gb� yd ijZ\beh� } fhgZjo�yfb� Z [�^g� ±
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Hkgh\g� _dhghf�qg� mfh\b

�kgm\Zggy ^_fhdjZl���

99 jbgdh\Z� dhgdmj_glgZ

_dhghf�dZ�

99 �kgm\Zggy ^hkblv ihf��

lgbo l_fi�\ jha\bldm

_dhghf�db�

99 agZqgbc j�\_gv mj[Zg��

aZp�� djZ�gb�

j_kim[e�dZfb qb ^_fhdjZl�yfb� P_ [meh ^hkblv \�jgh m

\�^ghr_gg� ^h djZ�g Z]jZjgbo� k�evkvdh]hkih^Zjkvdbo�

Ze_ jha\blhd ijhfbkeh\hkl�� �g^mklj�Ze�aZp�y djZ�g

af�gbeb aZe_`g�klv f�` [Z]Zlkl\hf djZ�gb �

^_fhdjZl�}x�

M kmqZkghfm k\�l�� yd ijZ\beh� �g^mklj�Zevgh jha\bgml��

[Z]Zl� djZ�gb } ^_fhdjZl�yfb� Z ^_fhdjZl�� }

�g^mklj�Zevgh jha\bgmlbfb � aZfh`gbfb djZ�gZfb�

>bgZf�qgbc jha\blhd �g^mklj�� kibjZ}lvky gZ jbgdh\m�

dhgdmj_glgm _dhghf�dm� ydZ } h^g�}x a mfh\ �kgm\Zggy

^_fhdjZl��� P_ ih\¶yaZgh a lbf� sh jbghd } ebr_ lh^��

dheb �kgm} ijb\ZlgZ \eZkg�klv � \aZ]Ze� � j�ag� nhjfb

\eZkghkl�� yd� ml\hjxxlv _dhghf�qg� i�^\Zebgb

g_aZe_`ghkl� �g^b\�^Z � kmki�evkl\Z \�^ ^_j`Z\b� Yd

ihdZaZ\ ^hk\�^ khp�Ze�klbqgbo djZ�g� ydsh �kgm} ebr_

^_j`Z\gZ \eZkg�klv gZ aZkh[b \bjh[gbpl\Z� lh ijh

g_aZe_`g�klv ex^bgb \�^ ^_j`Z\b g_ fh`_ clb fh\Z�

Jbgdh\Z� dhgdmj_glgZ _dhghf�dZ ihlj_[m} k\h[h^b ^�c�

\�evgh� �g�p�Zlb\b \bjh[gbdZ� fh[�evghkl� jh[�lgbqh�

kbeb� <hgZ g_ kmf�kgZ a ^_kihlbqgbf \ljmqZggyf

^_j`Z\b \ _dhghf�qg� \�^ghkbgb� k\Z\�eeyf

g_i�^dhgljhevgh]h gZjh^h\� ^_j`Z\gh]h qbgh\gbpl\Z�

:e_ jbghd g_ gZjh^`m} Z\lhfZlbqgh ^_fhdjZl�x� Z

g_h[f_`_gZ dhgdmj_gp�y g_ \_^_ ^h k\h[h^b� Kdhj�r_

gZ\iZdb� g_h[f_`_gZ dhgdmj_gp�y ihjh^`m} ³aZdhg

^`mg]e�\´� Lhfm \ kmqZkgbo ^_fhdjZl�yo ^_j`Z\Z

j_]mex} _dhghf�dm�

Dheb fh\Z c^_ ijh a\¶yahd ^_fhdjZl�� � [Z]Zlkl\Z� lh

�gdheb fh`gZ ihqmlb� sh ^_fhdjZl�y ± p_ �]jZrdZ ^ey

[Z]Zlbo� m [�^gbo g_ fh`_ [mlb ^_fhdjZl��� Qb �kgm}

ydbc�g_[m^v lhqgbc ihdZ`qbd [Z]Zlkl\Z djZ�gb� i�key

^hky]g_ggy ydh]h fh`gZ \`_ ihqbgZlb ^mfZlb ijh l_�

sh[ gZ^Zlb �c ^_fhdjZlbqgh]h ijZ\e�ggy" M

f�`gZjh^g�c klZlbklbp� aZ]Zevgh\bagZgbf ihdZ`qbdhf

[Z]Zlkl\Z djZ�gb } jhaf�j \Zeh\h]h gZp�hgZevgh]h ijh�
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^mdlm �<GI�� ydbc ijbiZ^Z} gZ h^gh]h f_rdZgpy

djZ�gb� M ���� jhp� K\�lh\bc [Zgd m j�qghfm a\�l� \k�

djZ�gb jha[b\ gZ ljb dZl_]hj���

1) �� djZ�gb a \bkhdbfb ^hoh^Zfb �\�^ ���� ^heZj�\ \

1kiZg�� ^h ����� m R\_cpZj����

2) �� djZ�gb a k_j_^g�fb ^hoh^Zfb �\�^ ��� ^heZj�\ m

K_g_]Ze� ^h ���� \ HfZg���

3) �� [�^g� djZ�gb �\�^ ��� ^heZj�\ \ ?n�hi�� ^h ���

^heZj�\ m E�[_j����

M i_jr�c dZl_]hj��� aZ \bgyldhf qhlbjvho djZ�g� k_j_^

ydbo ljb � p_ ³gZnlh\�´ dhjhe�\kl\Z ;ebavdh]h Koh^m�

�� djZ�g [meb ^_fhdjZl�yfb� M ^jm]�c dZl_]hj�� ��

djZ�gb [meb ^_fhdjZlbqgbfb � � ± jmoZebky ^h

^_fhdjZl��� M lj_l�c dZl_]hj�� ebr_ ^\� djZ�gb �1g^�y �

Rj� EZgdZ� fZeb i_\gbc ^_fhdjZlbqgbc ^hk\�^� AZ

pbfb djbl_j�yfb gZrZ MdjZ�gZ aZ j�\g_f k\h]h

�g^mklj�Zevgh]h jha\bldm fh`_ kih^�\Zlbky gZ mki�o

^_fhdjZlbqgbo j_nhjf� ydsh �o ijh\h^blb _g_j]�cgh�

p�e_kijyfh\Zgh � g_ aZ jZomghd djZcgvh]h am[h`�ggy

gZk_e_ggy�

G_ f_gr� Z� fh`_� [�evr \Z`eb\hx _dhghf�qghx

mfh\hx �kgm\Zggy ^_fhdjZl�� } g_ kZf ih kh[� jhaf�j

^hoh^m� Z �kgm\Zggy ^hkblv ihf�lgbo l_fi�\

jha\bldm _dhghf�db� sh ^Z} ex^yf gZ^�x � kbeb

\bljbfZlb ljm^ghs� i_j_o�^gh]h i_j�h^m�

>h _dhghf�qgbo mfh\ �kgm\Zggy ^_fhdjZl�� lZdh`

gZe_`blv j�\_gv mj[Zg�aZp�� djZ�gb� Ydsh agZqgZ

qZklbgZ gZk_e_ggy djZ�gb `b\_ \ f�klZo� lh p_ kijby}

i�^\bs_ggx g_ l�evdb _dhghf�qgh� Zdlb\ghkl� ex^_c�

Ze_ � �o ]jhfZ^kvdh�ihe�lbqgh� Zdlb\ghkl��

GZj_rl�� s_ h^g�}x mfh\hx �kgm\Zggy ^_fhdjZl�� }

\bkhdbc j�\_gv jha\bldm dhfmg�dZp�c �ljZgkihjlm�

a\¶yadm�� G_ \biZ^dh\h� sh ^_fhdjZl�� fbgmeh]h

\bgbdZeb \ djZ�gZo� yd� agZoh^bebky gZ i_j_oj_kl�

Hkgh\g� khp�Zevg� mfh\b

�kgm\Zggy ^_fhdjZl���

99 \�^kmlg�klv ]eb[hdh�

iheyjbaZp�� kmki�evkl�

\Z�

99 jha\bgml� khp�Zevg�

klhkmgdb� �gklblmlb �

ki�evghlb�

99 gZy\g�klv khp�Zevgh�

fh[�evghkl��
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Khp�ZevgZ fh[�evg�klv ±

p_ fh`eb\�klv ^ey hdj_fh�

ex^bgb i_j_km\Zlbky \

khp�Zevg�c kljmdlmj� kmk�

i�evkl\Z yd ih ]hjb�

ahglZe�� lZd � ih \_j�

lbdZe� ± i�^g�fZlbky a

gb`qh]h gZ \bsbc rZ[e�

khp�Zevgh� ^jZ[bgb�

\Z`eb\bo ljZgkihjlgbo Zjl_j�c�

>h h^g�}� a gZc\Z`eb\�rbo khp�Zevgbo mfh\ �kgm\Zggy

^_fhdjZl�� gZe_`blv \�^kmlg�klv ]eb[hdh� iheyjbaZp��

kmki�evkl\Z gZ dmidm gZ^a\bqZcgh [Z]Zlbo ex^_c �

[�evr�klv� ydZ agZoh^blvky [�ey f_`b Z[h aZ f_`_x

[�^ghkl�� AZ gZy\ghkl� lZdh� iheyjbaZp�� m kmki�evkl\�

ajhklZ} gZijm`_g�klv� kiZeZomxlv ]hklj� dhgne�dlb�

jha\¶yaZggy ydbo �a aZklhkm\Zggyf �gklblml�\ � f_lh^�\

^_fhdjZl�� \by\ey}lvky g_fh`eb\bf� H^g�}x a hihj

^_fhdjZl�� } qbk_evgbc k_j_^g�c deZk�

>ey �kgm\Zggy ^_fhdjZl�� \Z`eb\hx mfh\hx }

gZy\g�klv ^h[j_ jha\bgmlbo khp�Zevgbo \�^ghkbg�

�gklblml�\ � ki�evghl ± ijhn_k�cgbo� deZkh\bo�

j_]�hgZevgbo� dmevlmjgbo� _lg�qgbo � l� �g� 1kgm\Zggy

^_fhdjZl�� g_ fh`eb\_ \ mfh\Zo jhajb\m kmki�evgbo

a\¶yad�\� Zlhf�aZp�� kmki�evkl\Z� <b^Zlgbc njZgpmavdbc

khp�heh] ?f�ev >xjd]_cf ihi_j_^`Z\ ijh

g_[_ai_qg�klv lZdh]h klZgm j_q_c� dheb dh`gZ ex^bgZ

ihh^bghdh ijhlbklh�lv fh]mlg�c ^_j`Z\g�c fZrbg��

L�evdb kmki�evg� ]jmib a^Zlg� kljbfm\Zlb l_g^_gp�x

dhgp_gljZp�� ^_j`Z\gh� \eZ^b� \bklmiZxqb ijhlb\Z]hx

kbeZf� yd� ijZ]gmlv fhghihe�am\Zlb ^_j`Z\gm \eZ^m�

>ey kmqZkgh� ^_fhdjZl�� \Z`eb\hx mfh\hx �� �kgm\Zggy

} gZy\g�klv khp�Zevgh� fh[�evghkl�� lh[lh fh`eb\�klv

^ey hdj_fh� ex^bgb i_j_km\Zlbky \ khp�Zevg�c

kljmdlmj� kmki�evkl\Z yd ih ]hjbahglZe�� lZd � ih

\_jlbdZe� ± i�^g�fZlbky a gb`qh]h gZ \bsbc rZ[e�

khp�Zevgh� ^jZ[bgb� Ex^bgZ ih\bggZ [mlb \i_\g_gZ�

sh �� amkbeey ajh[blb shkv dhjbkg_ g_ ^Zj_fg�� sh

kmki�evkl\h kijZ\_^eb\h hp�gblv �� klZjZggy �

^hky]g_ggy�
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§ 1. Що таке громадянське суспільство? 
 
Поняття “громадянське суспільство” походить від 
політичних традицій давньоримської республіки. У 
давньому Римі “civilis societas” означало об’єднання 
вільних людей у державу (civitas), яка підкоряється 
встановленим законам (jus civile) і має своєю метою 
захист спільних інтересів своїх громадян (civis). Тобто 
громадянське суспільство розумілося як таке, що є 
державно організованим і підпорядкованим законам. 
Між державою і суспільством римляни не бачили 
різниці. Кожен з них, якщо він був вільним 
римлянином, входив до складу державного римського 
народу. Таке розуміння громадянського суспільства 
дозволяло римлянам відрізняти себе як цивілізований 
народ від варварів і дикунів, що не знають законів і не 
мають держави. 
У Нові часи поняття громадянського суспільства 
набуває нового значення: громадянське суспільство – 
це штучне утворення, це такий стан міжлюдських 
відносин, який не є наслідком природи, а є наслідком 
свідомого втручання в міжлюдські відносини. Воно є 
результатом “суспільної угоди”, завдяки якій люди 
виходять з “природного стану”. Внаслідок цієї 
“суспільної угоди” виникає громадянське суспільство в 
широкому значенні цього поняття: суспільство 
громадян, до складу якого входить і держава. 
Джон Локк (1632 –1704 рр.),  провідний  теоретик  того 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Джон Локк  

(1632 –1704 рр.) 
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Основні риси "широкого 
розуміння" громадянського 
суспільства: 
 
 
 

 держава не повинна 
втручатися в суспільні 
відносини, вона - лише 
“нічний сторож” сус-
пільства;  

 
 

 на державу в грома-
дянському суспільстві 
слід покладати лише 
мінімальну кількість 
обов’язків, головним чи-
ном пов’язаних з охо-
роною власності, гро-
мадського правопорядку 
і безпеки 

часу, у “Двох трактатах про правління” (1690) писав, 
що люди в природному стані мають право на життя, 
свободу і власність і для того, щоб краще їх захистити, 
вони об’єднуються у громадянське суспільство і 
утворюють державу. Влада утвореної ними держави не 
повинна поширюватися далі, ніж це необхідно для 
збереження цих прав і свобод, а також служіння 
загальному благу суспільства. 
В Англії вже з XIV століття діє принцип Habeas Corpus 
– заборони арешту та ув’язнення людини без судового 
вироку. У 1689 році, після так званої “славетної 
революції”, був прийнятий “Білль про права”, який 
гарантував певні громадянські права і свободи. У 
межах цих прав і свобод людина могла діяти вільно, а 
державі було заборонено втручатися в її дії. У цей час 
Адам Сміт та інші теоретики доводять суспільству, що 
“невидима рука” вільного ринку сама наведе порядок у 
суспільних відносинах. Держава не повинна 
втручатися в ці справи, вона лише “нічний сторож” 
суспільства.  
Це переконання, що на державу в громадянському 
суспільстві слід покладати лише мінімальну кількість 
обов’язків, головним чином, пов’язаних з охороною 
власності, громадського правопорядку і безпеки, стає 
основним у діяльності емігрантів з Європи, які 
започаткували утворення США і Канади. Їм було 
легше творити нове громадянське суспільство і 
державу, бо феодально-корпоративні відносини і 
монархії залишилися в Старому світі, а в Новому 
можна було починати, так би мовити, з чистого 
аркуша. 
Але в Нові часи існує також й інше розуміння 
громадянського суспільства і того, яку роль у ньому 
повинна відігравати держава. Це розуміння 
відрізняється    від    англо-американської    політичної  
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традиції, воно розповсюджено в країнах континенталь-
ної Європи і обумовлено особливостями політичного 
розвитку відповідних країн. 
На європейському континенті королівська влада, 
велика і дрібна шляхта, корпорації ремісників і купців, 
католицька і протестантські церкви не збиралися 
підписувати ніяких “суспільних угод” і відмовлятися 
від своєї влади, власності і привілеїв в ім’я прав і 
свобод людини, вільного ринку і демократії. За таких 
умов створення громадянського суспільства було 
можливе лише завдяки революційному розриву з 
суспільними і політичними відносинами минулого. Для 
цього було потрібно створити нову сильну державну 
владу, яка своїми енергійними діями розчистить шлях 
для розвитку громадянського суспільства.  
Тому на європейському континенті державі надається 
значно більше значення у житті громадянського 
суспільства, ніж те, що приділяють їй англо-
американські мислителі і політичні діячі. Це помітно 
вже під час Великої Французької революції, коли її 
керівники саме прямим державним втручанням 
ліквідують велику феодальну землевласність і 
віддають землю селянам, проводять політику 
підтримки національної промисловості, починають 
створювати державну систему освіти і навіть 
проголошують нову державну релігію Розуму, яка 
повинна була стати культом громадянських чеснот.  
Такі історичні обставини розвитку громадянського 
суспільства на європейському континенті призводили 
до того, що чим більші обов’язки покладали на 
державу, тим ширшою ставала сфера її діяльності і 
тим вужчою ставала сфера діяльності 
громадянського суспільства. Ця об’єктивна логіка 
історичних подій і обставин знаходить своє теоретичне 
відображення в філософії Гегеля (1770-1830 рр.). 

 
 
 

 
Основні риси "вузького 
розуміння" громадянського 
суспільства: 
 
 

 на державу покла-
дають велику кількість 
суспільних обов’язків; 

 
 держава повинна 
активно регулювати 
протиріччя громадян-
ського суспільства, зай-
матися вихованням 
громадян.  

 
NB: Якщо сфера діяльнос-
ті і відповідальності гро-
мадянського суспільства 
розуміється як велика, то 
на державу покладають 
мінімальні обов’язки; і, 
навпаки, якщо на державу 
повкладають велике коло 
обов’язків і відповідаль-
ності, то зменшується 
відповідна сфера грома-
дянського суспільства. 
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Гегель  
(1770-1830 рр.). 

 
 
 
Етатизм – напрямок 
суспільно-політичної дум-
ки, що перебільшує значен-
ня і можливості впливу 
державної влади на розви-
ток суспільства, недо-
оцінює значення ініціативи 
і самостійної діяльності 
громадян. 
 
 
 
 

 
Для Гегеля держава є безумовним центром суспільного 
життя. Якщо англійські мислителі державу називають 
“нічним сторожем”, то німецький філософ – “земним 
Богом”. Якщо в англійських мислителів ми знаходимо 
широке розуміння громадянського суспільства, то 
Гегель належить до традиції вузького розуміння 
громадянського суспільства. Німецький мислитель 
вважає, що громадянське суспільство – це система 
інститутів і відносин, яка знаходиться між сім’єю і 
державою, це сфера задоволення потреб індивіда, яка 
ґрунтується на праці і власності, і містить у собі 
протиріччя багатства і злиденності. Завдання держави, 
на думку Гегеля, полягає в тому, щоб примирити ці 
протиріччя, підпорядкувати відносини громадянського 
суспільства нормам права, вивести інтереси окремої 
людини за межі повсякденної боротьби за задоволення 
матеріальних потреб. Німецького мислителя 
небезпідставно вважають одним з батьків етатизму, 
тобто такого напрямку суспільно-політичної думки, 
який перебільшує значення держави у суспільному 
житті, недооцінює значення ініціативи і самостійної 
діяльності громадян і вважає, що розбудова державних 
інститутів і регулюючі дії органів влади самі собою 
здатні зняти гостроту матеріальних потреб і 
задовольнити духовні вимоги суспільства. 
Таким чином, можна помітити таку залежність: якщо 
сфера діяльності і відповідальності громадянського 
суспільства розуміється як велика, то на державу 
покладають мінімальні обов’язки; і навпаки, якщо на 
державу покладають велике коло обов’язків і 
відповідальності, то зменшується відповідна сфера 
громадянського суспільства. Але не слід цю різницю 
розуміння співвідношення кола діяльності і 
відповідальності громадянського суспільства і держави 
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доводити до крайнощів. У широкого і вузького 
розуміння є спільний знаменник, а саме: розуміння 
громадянського суспільства як такого, що складається 
з громадян, тобто людей, що мають невід’ємні права і 
свободи, захищати які зобов’язана утворена ними 
держава, для чого вони надають їй необхідні права і 
повноваження. 
Особливістю громадянського суспільства є те, що 
відносини всередині самого суспільства і між ним і 
державою підпорядковані нормам загального і рівного 
права. У змісті цих норм втілюється досягнутий у 
даній країні рівень розуміння свободи і справедливості.
Структура сучасного громадянського суспільства має 
горизонтальний і вертикальний виміри. До горизон-
тального виміру громадянського суспільства 
відносяться такі інститути і стосунки, як: особистість, 
сім’я і приватне життя; економічна діяльність, 
економічні підприємства та об’єднання (виробничі і 
споживацькі кооперативи, акціонерні компанії, 
концерни і товариства захисту прав споживачів тощо); 
суспільна діяльність і соціальні спільноти 
(громадянські організації і рухи, клуби за інтересами, 
молодіжні організації, благодійні організації і фонди, 
профспілки і т. ін.); культурна діяльність і 
культурницькі спілки та організації (творчі і наукові 
спілки та організації, релігійні громади і спільноти, 
національно-культурницькі і просвітницькі організа-
ції, недержавні установи освіти, недержавні засоби 
масової інформації). 
До вертикального виміру громадянського суспільства, 
який пов’язує його з державою, належать політичні 
права громадян, політичні партії і рухи, органи 
місцевого самоврядування, державні і незалежні засоби 
масової інформації, у яких висвітлюється діяльність 
органів державної влади, ставляться нагальні проблеми 

 
 
 
 
 
 
Особливістю громадянсь-
кого суспільства є те, що 
відносини всередині самого 
суспільства і між ним і 
державою підпорядковані 
нормам загального і рівного 
права. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Громадянське суспільство 
– це суспільство громадян, 
що мають невід’ємні права 
і свободи; це сукупність 
інститутів і відносин, які 
є наслідком діяльності 
громадян, спрямованої на 
задоволення їх інтересів і 
потреб; громадянське 
суспільство – це 
політичний союз людей, 
які формують органи 
державної влади, впли-
вають на визначення  
політики держави і 
здійснюють над нею 
контроль.  
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Структура громадянського 
суспільства: 

 
 
 
 

 вертикальний вимір: 
а) політичні права гро-
мадян, політичні партії і 
рухи; б) органи місцевого 
самоврядування; г) держав-
ні і недержавні ЗМІ. 

 
 
 

горизонтальний  вимір: 
а) особистість, сім’я, при-
ватне життя; б) еко-
номічні підприємства (ко-
оперативи, акціонерні ком-
панії, концерни, товари-
ства захисту прав спо-
живачів); в) соціальні 
спільноти (громадянські 
організації і рухи, клуби за 
інтересами, благодійні 
організіції і фонди, проф.-
спілки); г) культурна діяль-
ність (творчі і наукові 
спілки, релігійні спільноти, 
національно-культурницькі 
організації, недержавні 
установи освіти, недер-
жавні ЗМІ). 

суспільства і громадян, йде публічна, громадсько-
політична дискусія відносно шляхів і засобів 
вирішення проблем і вдосконалення функціонування 
суспільних і державних інститутів, стану прав і свобод 
громадян у країні. 

Схема 1. 
 
 
 
 
                                                             Законодавча    
                          Виконавча                    влада                             Судова 
                              влада                                                                 влада 
                                           
                                             Правоохоронні           Збройні 
                                                   органи                      сили 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
                                              Релігійні              Сім’я             
                     Асоціації        спільноти                                   Творчі спілки 
  
  
                         Незалежні      Приватні під-                                  Акціонерні 
                            ЗМІ               приємства          Рівноправні         кампанії  
                                                                                громадяни       
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Чим більш розвинуті інститути і відносини 
громадянського суспільства, тим більші можливості 
має громадянин для задоволення своїх потреб і 
інтересів, для виявлення своїх здібностей, тим 
міцніший зв’язок між суспільством і державою. 
Від міцності зв’язків громадянського суспільства і 
держави залежить сталість існування демократії в тій 
чи іншій країні. В історії ХХ століття ми маємо 
чимало прикладів, коли демократії терпіли поразку і 
країни підпадали під владу зовсім недемократичних 
режимів. У 1922 – 1942 роках 22 країни втратили 
демократію. У 1922 році в Італії до влади приходить 
Муссоліні, у 1926 в Португалії встановлюється 
диктатура генерала Салазара, у 1930 році 
відбуваються військові перевороти в Бразилії та 
Аргентині, у 1933 році – в Уругваї. У 1933 році в 
Німеччині до влади приходить Гітлер, у 1939 в Іспанії 
встановлюється авторитарний режим генерала 
Франко. У 1958 – 1975 роках ще у 22 країнах 
виникають диктаторські режими. 
Зрозуміло, що в кожній з країн це падіння демократії 
відбувалося за різних обставин. Проти демократії 
виступали політичні сили з різними гаслами і 
політичними програмами. Була суттєва різниця і між 
тими політичними режимами, які вони 
встановлювали: від авторитарних військових 
диктатур до терористичних тоталітарних режимів. 
Але в цих подіях можна побачити і спільні риси, а 
саме: радикальну зміну відносин громадянського 
суспільства і держави.  
I. Для відносин держави і громадянського 
суспільства за умови панування демократії 
властиві такі риси: 1) пріоритет інститутів 
громадянського суспільства по відношенню до 
держави; 2) заборона довільного втручання держави в

 
 
 
 

Типи відносин держави і 
громадянського суспільства: 

 
 
 

Демократичний тип: 
1) пріоритет інститутів 
громадянського суспільства 
по відношенню до держави; 
2) заборона довільного втру-
чання держави в життя 
громадянського суспільства; 
3) підконтрольність держа-
ви громадянському суспіль-
ству; 4) конституційне 
визнання прав і свобод 
людини і дія механізмів їх 
захисту; 5) підпорядко-
ваність праву дій державних 
органів і громадянських 
відносин. 
 
 

Тоталітарний або 
авторитарний тип: 

1) пріоритет держави по 
відношенню до громадянсь-
кого суспільства; 2) підкон-
трольність основних (або 
всіх) сфер життя громадян-
ського суспільства державі; 
3) відсутність прав і свобод 
людини; 4) квазіправові від-
носини: підпорядкованість 
дій державних органів не 
праву, а "політичній поціль-
ності"; 5) довільне втру-
чання держави у приватне 
життя громадян. 
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Перехідна фаза: 
1) відносна відокремле-
ність громадянського су-
спільства від держави, 
слабка розвиненість інсти-
тутів громадянського 
суспільства; 2) відсутність 
ефективного контролю 
громадянського суспіль-
ства за діяльністю дер-
жави; 3) головним чином 
декларативне визнання 
прав і свобод громадян; 4) 
часткова правова врегульо-
ваність внутрішніх відно-
син громадянського сус-
пільства; 5) боротьба 
громадянського суспіль-
ства і держави. 

 

життя громадянського суспільства; 3) підконтроль-
ність держави громадянському суспільству; 4) 
конституційне визнання прав і свобод людини і дія 
механізмів їх захисту; 5) підпорядкованість праву дій 
державних органів і громадянських відносин. 
II. Відносинам держави і громадянського суспільства 
під владою авторитарних або тоталітарних 
режимів властиві такі риси: 1) пріоритет держави по 
відношенню до громадянського суспільства; 2) 
підконтрольність основних (або всіх) сфер життя 
громадянського суспільства державі; 3) відсутність 
прав і свобод людини; 4) підпорядкованість дій 
державних органів не праву, а політичній доцільності, 
тобто принципу “мета виправдовує засоби її 
досягнення”; 5) довільне втручання держави у 
приватне життя громадян. 
Саме така деформація (перекручення) відносин 
громадянського суспільства і держави і є головною 
причиною падіння демократії, громадянських війн, 
встановлення диктаторських режимів і масових 
порушень прав людини. 
Разом з тим, як було відзначено в першому розділі, у 
ХХ столітті спостерігається і невпинне зростання 
кількості демократичних країн. У тому числі і за 
рахунок тих країн, які повертаються на шлях 
демократичного розвитку, позбуваючись недемокра-
тичної влади. Це стосується і країн, які перебували під 
владою комуністичних режимів, зокрема і нашої 
країни.  
III. Взаємовідносини громадянського суспільства і 
держави у такий перехідний до розвинутої 
демократії період мають наступні особливості: 1) 
відносна відокремленість громадянського суспільства 
від держави, слабка розвиненість інститутів 
громадянського суспільства; 2) відсутність ефективно- 
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го контролю громадянського суспільства за діяльніс-
тю держави; 3) головним чином декларативне визнання 
прав і свобод громадян; 4) часткова правова 
врегульованість внутрішніх відносин громадянського 
суспільства; 5) боротьба громадянського суспільства і 
держави. 
Успіх такого переходу до демократії залежить від 
ступеня розвиненості відносин та інститутів 
громадянського суспільства, від послідовності у 
проведенні економічних і політичних реформ і, не в 
останню чергу, від активності і політичної культури 
самих громадян, їх відданості цінностям демократії.  
 
 
§ 2. Правова держава. 
 
Ідея правової держави народжується в Нові часи, в 
епоху становлення сучасної представницької 
демократії. Саме тоді боротьба з абсолютними 
монархіями, з властивою їм необмеженістю державної 
влади і феодальним правом, яке було нерівним правом, 
правом-привілеєм вищих верств суспільства, породжує 
ідею правової держави. У витоків цієї ідеї стоять такі 
мислителі і політичні діячі, як Дж. Локк, Ш. Монтеск'є, 
Т. Джефферсон, Б. Франклін, І. Кант. Американська, 
англійська і французька революції втілювали в життя 
цю ідею. У ХІХ сторіччі ідея і практика правової 
держави були розвинуті далі. Видатний український 
юрист Б.О. Кистяківський на початку ХХ століття 
таким чином визначав головні риси правової держави: 
1) визнання верховенства права, тобто визнання права 

як вищої влади в державі, якій підпорядковані дії 
всіх гілок державної влади (законодавчої, 
виконавчої, судової); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шарль Монтеск'є 
(1689 – 1755 рр.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іммануіл Кант 
(1724 – 1804 рр.) 
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Бенджамін Франклін 
(1706 - 1790 рр.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Томас Джефферсон 
(1743-1826 рр.) 

2) обмеження державної влади шляхом визнання недо-
торканності і невід'ємності прав і свобод людини і  
громадянина; 
3) суверенітет народу як джерела державної влади; 
4) розподіл державної влади між трьома гілками 
(законодавчою, виконавчою і судовою), кожна з яких 
має свій власний спосіб формування, обсяг 
повноважень і знаходиться під контролем інших гілок 
влади; 
5) участь парламенту як представника народу у 
здійсненні державної влади; 
6) загальне, рівне, пряме, тайне виборче право; 
7) розвинута народна правосвідомість.   
Серед цих рис правової держави найважливішими є 
три: 1) визнання принципу верховенства права;  
2) розподіл державної влади (у країнах з 
англосаксонськими політико-правовими традиціями 
його ще називають "системою стримувань і противаг");  
3) визнання недоторканості і невід'ємності прав і 
свобод людини.  
Принцип верховенства права означає, що право 
визнається вищою владою в державі. І. Кант право в 
такому розумінні визначав таким чином: "Право це 
обмеження свободи кожного за умови її узгодження зі 
свободою всіх інших, наскільки це можливо відповідно 
до деякого загального закону". Це право універсальне і 
рівне для кожного з громадян, інакше кажучи, воно 
належить кожному рівною мірою. Бо якщо яке-небудь 
право належить одній людині, а інша його не має, то це 
привілеї, а не право. 
Це право, яке не дарує, а визнає свободу кожної 
людини, обмежуючи її тільки настільки, наскільки це 
потрібно для свободи інших людей. Це право як 
розумний принцип спільного життя людей. Право в 
вищому   його   розумінні   втілюється   в   Конституції  
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держави, в якій визначені головні умови, на яких люди 
утворюють свою державу. В ній визначені, з одного 
боку, права і свободи, якими користуються люди в цій 
державі, а з іншого боку, встановлюються повнова-
ження і обов'язки різних гілок державної влади. 
Правова держава є державою, в якій відносини 
громадян і держави врегульовані нормами права і дії 
органів державної влади підкоряються нормам права. 
При цьому слід зазначити, що право по-різному 
регламентує дії громадян і дії органів державної влади. 
Дії громадян право обмежує за принципом "можна 
робити все, що не заборонено законом". Кожний 
громадянин вільний у визначенні того, що він має 
робити для досягнення власного щастя і блага. 
Держава не втручається в ці справи громадян до тих 
пір, поки їх дії не стануть чинити перешкоди вільним 
діям інших громадян або стануть загрозою для 
громадської безпеки і спокою. Саме тут закон і 
проводить межу, за яку громадянам забороняється 
переходити. Бо якщо ти своїми діями обмежуєш або 
заперечуєш свободу інших людей, то і твоя власна 
свобода не буде поважатися іншими людьми. 
Дії органів державної влади право регламентує за 
принципом "можна робити лише те, що передбачено 
законом". Державний орган і чиновники не вільні 
робити все, що їм заманеться. Вони існують для 
громадянського суспільства, яке їх утворило, і повинні 
робити те, для чого вони утворені, що визначено в 
Конституції і законодавстві країни. Коли дії державних 
органів виходять за межі правового поля, то відразу 
виникає можливість свавілля і зловживання державною 
владою. 
У правовій державі джерелом державної влади є народ, 
він є владикою-сувереном. З його волі виникає держа-
ва,  він її утворює. Цей народний суверенітет є відтепер

 
 
 
 
 
Головні принципи правової 
держави: 
 

 принципу верховенства 
права; 

 розподіл державної вла-
ди; 

 визнання недоторкан-
ності і невід'ємності 
прав і свобод людини.  

 



 
________________________________________________________________________________________________ 28 
 
 
 
 
 
Принцип верховенства 
права означає, що право 
визнається вищою владою 
в державі, якій під-
коряються дії виконавчої, 
законодавчої і судової влад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розподіл державної влади 
між трьома незалежними 
гілками влади (законодав-
чою, виконавчою, судовою) 
означає, що кожна з цих 
влад має визначене коло 
своїх виключних повнова-
жень, може контролю-
ватися іншими гілками 
влади і, в свою чергу, має 
право контролювати їх 
діяльність. 

основою державного суверенітету, тобто незалежності 
і повновладдя державної влади. Французький монарх 
Людовик ХIV абсолютистське розуміння держави 
сформулював так: "Держава - це я". Він обґрунтовував 
державний суверенітет тим, що він король Франції 
милістю божою. У правовій державі формулу 
державного суверенітету можна висловити так: 
"Держава - це ми". У Конституції України (ст.5) 
записано: "Носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є народ." 
Визнанням народу джерелом державної влади 
визначається загальний демократичний характер 
держави. Особливістю правової держави є те, що вона 
є державою представницької демократії. Тобто 
головні завдання по управлінню державою постійно 
виконують органи державної влади, які періодично 
обираються народом. Тому виникає можливість 
ситуації, коли ці органи державної влади без 
постійного контролю стануть діяти не в інтересах 
народу, а у своїх власних інтересах; ще більшою 
спокусою для зловживання державною владою стає 
ситуація, коли вся повнота державної влади 
зосереджується в одних руках. 
Саме така ситуація характерна для абсолютних 
монархій, у боротьбі з якими і народжувалася правова 
держава. Абсолютний монарх у своїй особі поєднує 
вищу законодавчу, виконавчу і судову владу, його 
влада необмежена і безконтрольна. Тому творці 
правової держави для запобігання такої можливості 
запропонували створення механізму розподілу 
державної влади між трьома незалежними гілками 
влади (законодавчою, виконавчою, судовою), кожна з 
яких має визначене коло своїх виключних повноважень, 
може контролюватися іншими гілками влади і, в свою 
чергу, має право контролювати їх діяльність. 
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Для створення незалежності різних гілок влади одна 
від одної в конституціях сучасних правових держав 
передбачаються такі засоби, як: різний порядок 
формування гілок влади, різні строки повноважень 
обраних посадових осіб або органів влади, надання 
різних форм імунітету (недоторканості) посадовим 
особам на час виконання ними своїх службових 
обов’язків. 
Нарешті, ще однією важливою ознакою правової 
держави є конституційне визнання прав і свобод 
людини. В конституціях різних країн це визнання може 
мати різний вигляд. Так, у Конституції США воно 
здійснено у вигляді поправок до основного тексту; 
Конституція Франції (1958 р.) проголошує, що вона 
визнає ті права і свободи, які проголошені Декларацією 
прав людини і громадянина у 1789 році; Основний 
закон ФРН (1949 р.) дає визначення основних прав і 
свобод людини у перших 20 статтях, а також у статтях 
33, 38, 101, 103 і 104; перелік і визначення прав і 
свобод людини і громадянина даний у другому розділі 
Конституції України (1996 р.). І буде доречним 
відзначити, що визначення прав і свобод людини в 
нашій конституції є одним з найкращих у світовій 
практиці.  
Слід зазначити, що політична практика і законодавство 
сучасних демократичних держав постійно 
вдосконалюють роботу різних складових правової 
держави. Разом з тим політичний досвід ХХ століття 
свідчить, що для стабільного існування 
представницької демократії мало досконалості 
інститутів правової держави самої по собі. Треба, щоб 
правова держава була міцно пов’язана з громадянським 
суспільством, спиралася на його довіру і підтримку.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конституційне визнання 
прав і свобод людини 
означає закріплення в 
конституції країни пере-
ліку тих прав і свобод, які 
держава визнає, захищає 
та створює умови для 
здійснення. 
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Держава – це така полі-
тична організація суспіль-
ства, яка має:  
 
 

 власну  територію з 
населенням; 

 апарат публічної вла-
ди (різноманітні органи 
та  установи держави); 

 право встановлювати 
закони, які є обов’язко-
вими для виконання на 
її території; 

 монополію на застосу-
вання насилля; 

 право збирати подат-
ки. 

 

§ 1. Державна влада: форми державного  
       устрою і форми правління. 
Якщо подивитися на політичну карту земної кулі, то, за 
винятком Антарктиди, нема майже жодного клаптика 
суходолу, який би не належав тій або іншій державі. 
Зараз у світі налічується більш ніж 200 держав, кожна з 
яких має власну територію, на яку поширюється її 
влада і дії встановлених нею законів. Що ж таке 
держава? 
Держава – це така політична організація суспільства, 
яка має:  
1) власну територію з населенням; 
2) апарат публічної влади (різноманітні органи та 
установи держави); 

3) право встановлювати закони, які є обов’язковими 
для виконання на її території; 

4) монополію на застосування насилля; 
5) право збирати податки. 
Ці ознаки властиві кожній з держав, у сукупності вони 
визначають мінімальну кількість умов, потрібних для 
існування держави.  
Територія з населенням потрібна, щоб державі (а) 
було ким керувати, (б) для  кого встановлювати закони 
і (в) з кого збирати податки.  
Апарат публічної влади, який стоїть над суспільством 
і керує його життям, потрібний тому, що інакше це 
суспільство або не буде мати організації, або буде мати 
лише неполітичну суспільну самоорганізацію, яка 
може керувати лише простим суспільством. 
Держава збирає податки тому, що вони потрібні для 
утворення державного бюджету, з  коштів  якого  утри- 
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мується державний апарат і фінансується діяльність 
уряду, спрямована на розвиток економіки країни, 
соціальних інститутів (системи охорони здоров’я, 
пенсійної системи, служб зайнятості і т. ін.), розвиток 
науки, техніки, освіти, мистецтва тощо. 
Держава має монополію на застосування насилля, 
тому що (а) тільки вона має право утримувати армію 
(жодна держава не буде терпіти спроб створити на її 
території чиюсь приватну армію або розмістити армію 
іншої держави), міліцію (поліцію), інші спеціальні 
служби, тюрми, і тому що (б) тільки вона використовує 
ці органи примусу як останній засіб заставити 
підкорятися встановленим на її території законам.  
Держава встановлює закони для того, щоб населення 
знало, яка поведінка є обов’язковою на її території. 
Якщо це правова держава, то закони також 
визначають обов’язкові дії державних органів, 
спрямовані на визнання і захист прав і свобод людини. 
Держава – це така організація, яка здійснює управління 
і керівництво життям великої кількості людей. Тому 
вона не може обійтися без застосування влади.  
Влада - це здатність і можливість чинити вплив на 
діяльність, поведінку людей за допомогою певних 
засобів: волі, авторитету, права, насильства.  
Це загальне визначення влади містить у собі ознаки 
всіх видів влади, які ми зустрічаємо в суспільстві.  
У суспільному житті в різних спільнотах людей, які 
організують своє життя і керують ним, ми 
спостерігаємо різні види влади: у сім'ї – батьківську 
владу, у церкві – церковну, на підприємстві і в установі 
– адміністративну владу керівництва, у науці – владу 
наукового авторитету. Найбільш розвинутим і 
складним видом суспільної влади є політична влада.  
Політична влада - вид соціальної влади, за допомогою 
 

 
 
 
 
 
 
 
Влада - це здатність і 
можливість чинити вплив 
на діяльність, поведінку 
людей за допомогою певних 
засобів: волі, авторитету, 
права, насильства. 
 
 
Політична влада - вид со-
ціальної влади, за допомо-
гою якої реалізуються жи-
ттєво важливі інтереси 
різних суспільних верств, 
класів, політичних партій, 
націй тощо. 
 
 
Державна влада - це по-
літична влада, яка реалі-
зується через державні 
органи за допомогою юри-
дичних норм (конституції, 
законів, указів, постанов). 
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Михайло Драгоманов 
(1841 – 1895рр. ) 

 
 
Форма державного устрою 
– це територіально-орга-
нізаційна структура дер-
жави, яка відображає зв'я-
зок центральних і місцевих 
державних органів, відно-
син окремих частин дер-
жави між собою і з дер-
жавою в цілому. 
 
 
 
Унітарні держави – це 
централізовані держави, в 
яких влада з одного дер-
жавного центру безпо-
середньо розповсюджуєть-
ся на всю територію 
держави. 
 
 
 
 
 
 

якої реалізуються життєво важливі інтереси різних 
суспільних верств, класів, політичних партій, націй 
тощо.  
Найважливіша частина політичної влади реалізується 
діями держави і постає як особлива влада – влада 
держави. Державна влада - це політична влада, яка 
реалізується через державні органи за допомогою 
юридичних норм (конституції, законів, указів, 
постанов). 
Держава розповсюджує владу на всю свою територію. 
Тому здійснення державної влади потребує організації 
території держави, тобто розміщення на території 
держави органів влади з визначеним колом 
повноважень. Та або інша форма організації території 
держави і розміщення на ній центральних і місцевих 
органів державної влади визначає те, що називають 
формою державного устрою.   
Форма державного устрою – це територіально-
організаційна структура держави, яка відображає 
зв'язок центральних і місцевих державних органів, 
відносин окремих частин держави між собою і з 
державою в цілому.  
З точки зору форми державного устрою всі держави 
поділяються на прості і складні.  
До складу простих держав належать унітарні держави. 
Унітарні держави – це централізовані держави, в 
яких влада з одного державного центру безпосередньо 
розповсюджується  на всю територію держави, яка 
може бути поділена на адміністративно-
територіальні одиниці. Цими адміністративно-
територіальними одиницями керують місцеві органи 
державної влади, що підпорядковані центральним 
органам державної влади. Місцеві органи влади мають 
той обсяг повноважень, який їм надають (делегують) 
центральні  органи  державної  влади.  Серед  сучасних 
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держав, як правило, унітарними є держави з малою 
територією (Ліхтенштейн, Монако, Панама та т. ін.), 
або з територією, яка протягом значного історичного 
часу входила до складу однієї держави. У 
національному відношенні унітарні держави є 
державами, в яких національні меншини не мають 
своїх державних автономних утворень (Франція, 
Польща, Швеція). 
Україна є унітарною державою, в якій певним 
винятком є Автономна Республіка Крим, влада в якій 
має дещо більше коло повноважень, ніж в інших 
областях нашої країни. 
Складними формами державного устрою є федерації, 
конфедерації, імперії.  
Федеративні держави – це держави, утворені як 
об'єднання автономних структур (штатів, кантонів, 
республік, земель), які мають національні, соціально-
економічні, територіально-історичні відмінності і 
державну самостійність, визнану загальнодержавною 
конституцією. У федеративних державах влада 
розподілена (за конституцією та іншими 
законодавчими актами) між федеральним центром, 
який відповідає за вирішення загальнодержавних 
проблем (оборона, міжнародні відносини, транспорт і 
зв'язок, фінансова і банківська система країни, основи 
законодавства і судочинства тощо) і регіональними 
органами влади, що мають необхідні повноваження для 
самостійного вирішення проблем відповідних регіонів. 
Серед сучасних держав федеративними є США, 
Канада, Індія, Федеративна Республіка Німеччина, 
Російська Федерація, Швейцарія, Австрія. 
В Україні за федеративний устрій держави висловлю-
валися М. Драгоманов і М. Грушевський. Серед 
сучасних українських політичних партій і діячів є такі, 
які  вважають,  що  для  нашої  держави  федеративний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михайло Грушевський 
(1866 – 1934 рр.) 

 
 
Федеративні держави – це 
держави, утворені як об'-
єднання автономних стру-
ктур (штатів, кантонів, 
республік, земель), які ма-
ють національні, соціаль-
но-економічні, територі-
ально-історичні відміннос-
ті і державну самостій-
ність, визнану загальнодер-
жавною конституцією. 
 
 
Конфедерація – це така 
форма державного устрою, 
коли існує постійний союз 
самостійних держав для 
досягнення конкретних 
спільних цілей. 
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Імперії – це державні утво-
рення з сильною централі-
зованою владою, яка з ядра 
імперії (країни-метрополії) 
розповсюджується на її 
периферію (колонії). 
 
 

Основні ознаки 
імперії: 

 
 велика територія з по-
ліетнічним населен-
ням; 

 нерівноправні відносини 
між центром і перифе-
рією; 

 великі розбіжності в 
рівнях економічного 
розвитку складових ча-
стин і особливостей 
господарства; 

 суттєва різниця істо-
ричних традицій, куль-
тури,  мови, релігії на-
родів, які входять до 
складу населення дер-
жави. 

устрій був би доцільним якщо не сьогодні, то завтра. 
Конфедерація – це така форма державного устрою, 
коли існує постійний союз самостійних держав для 
досягнення конкретних спільних цілей. На відміну від 
федерації, конфедерація не має центральних органів 
влади, єдиної конституції, громадянства, грошей. Як 
свідчить історичний досвід, конфедерація - це така 
форма державного устрою, яка з часом або 
розпадається, або є переходом до федеративної 
держави. Прикладом такого успішного переходу є 
Швейцарська Конфедерація, яка лише в своїй 
історичній назві залишилася конфедерацією, 
перетворившись на федеративну державу. Найбільш 
відомими прикладами сучасних конфедерацій є 
Європейський Союз, який поступово рухається в 
напрямку перетворення у Сполучені Штати Європи, та 
Союз Білорусі і Росії. 
До складних держав за формою державного устрою 
також належать імперії. Імперії – це державні 
утворення з сильною централізованою владою, яка з 
ядра імперії (країни-метрополії) розповсюджується на 
її периферію (колонії); імперії мають велику 
територію з поліетнічним населенням (таким,  що 
складається з багатьох етносів-народів), які 
відрізняються своєю мовою, культурою, релігійними 
переконаннями, історичними традиціями, 
особливостями господарства і рівнем економічного 
розвитку. Значна частина історії людства відбувалася в 
межах імперій. Це стосується не тільки старожитності 
та середньовіччя, але і Нових часів. Ще у XIX і на 
початку ХХ століть великі колоніальні володіння мали  
Великобританія, Франція, Іспанія, Португалія, 
Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина, існували 
Османська, Австро-Угорська і Російська імперії. Але 
після  Першої  і особливо  після  Другої   світових  війн 
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визначилася тенденція до розпаду імперій і утворення 
національних держав. 
Держава, як тільки-но ми визначили, розповсюджує в 
той чи інший спосіб свою владу на власну територію. 
Але у влади повинно існувати джерело, з якого вона 
виходить. Формальне джерело влади і способи 
організації дії органів державної влади визначають 
форму правління, яка існує в державі. За формами 
правління сучасні держави розподіляють на монархії і 
республіки.  
Монархія (від давньогрецького монос – один і архе – 
влада) – це така форма правління, при якій влада 
належить одній особі, що отримує її за 
спадкоємством, незалежно від виборців або 
представницьких органів влади. Республіка - це така 
форма правління, при якій джерелом влади є народ, з 
вибору якого походять вищі державні органи. 
У свою чергу, монархія і республіка як форми 
державного правління мають різновиди. У минулому 
більшість монархій були абсолютними. Абсолютна 
монархія – це держава, в якій монарх має необмежену 
владу. Серед сучасних держав абсолютна монархія 
існує в Саудівській Аравії, Катарі, Омані, Непалі. Але в 
більшості сучасних монархій влада монарха обмежена 
конституцією. Конституційні монархії розпо-
діляються на дуалістичні і парламентські. В 
дуалістичних монархіях (Йорданія, Кувейт, Марокко) 
монарх має виконавчу владу і лише частково – 
законодавчу. У парламентських монархіях монарх 
формально вважається головою держави, але реальної 
виконавчої або законодавчої влади він не має (вони 
зосереджені в парламенті та уряді) і, головним чином, 
представляє державу у міжнародних відносинах. У 
парламентських монархіях монарх значною мірою є 
символом  безперервності  державної історії і наближа- 

 
 
 
 
Форма правління - це фор-
мальне визначення джере-
ла влади і способів орга-
нізації дії органів держав-
ної влади. 
 
 
 
 
Монархія – це така форма 
правління, в якій джерелом 
визнається монарх, що 
отримує її за спадкоємст-
вом, незалежно від вибор-
ців або представницьких 
органів влади. 
 
 
Абсолютна монархія – це 
держава, в якій  монарх 
має необмежену владу. 
 
 
Конституційна  монархія  
– це така форма правління, 
в якій влада монарха 
обмежена конституцією. 
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Республіка - це така форма 
правління, в якій джерелом 
влади є народ, з вибору яко-
го походять вищі державні 
органи. 
 
 
 
Парламентська республіка 
– це така форма правління, 
де уряд формується законо-
давчим органом і відповіда-
льний перед ним. 
 
 
 

ється до інших символічних позначок держави – 
прапора, герба, гімну. В багатьох сучасних 
демократичних країнах продовжує існувати 
парламентська монархія (Великобританія, Канада, 
Австралія, Швеція, Данія, Бельгія, Іспанія), яка майже 
не відрізняється від парламентської республіки. 
У сучасних державах, які в минулому не мали 
монархій або розірвали з монархічними традиціями, 
існує республіканська форма правління, що 
поділяється на три різновиди: парламентську, 
президентську і змішану, або напівпрезидентську 
республіку. 
Парламентська республіка – це така форма 
правління, де уряд формується законодавчим органом і 
відповідальний перед ним. Парламент може голосуван-
ням виразити недовіру діям міністра, голові уряду або 
уряду в цілому і таким чином відправити їх у 
відставку; він приймає обов'язкові для виконання 
урядом закони. В свою чергу, уряд має виконавчу 
владу, може вносити до парламенту проекти законів і 
за певних обставин ставити перед президентом 
питання про розпуск недієздатного парламенту і 
призначення дострокових парламентських виборів. 
Найбільшу реальну владу має голова уряду (прем'єр-
міністр або канцлер), хоча він і не є головою держави. 
Головою держави формально є президент, якого обирає 
парламент, або спеціальна колегія виборців, або самі 
виборці, але за своїми повноваженнями президент у 
парламентській республіці схожий на монарха в 
парламентській монархії.  
Президентська республіка – це така форма правління, 
при якій президент обирається народом або колегією 
виборців незалежно від парламенту і за конституцією 
є головою держави і уряду, верховним головнокоманду-
вачем збройними силами. У  президентській  республіці 
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існує   жорсткий   розподіл   законодавчої  і  виконавчої 
влади, їх значна самостійність. Президент сам 
призначає членів уряду і керує його діяльністю. Уряд 
несе відповідальність перед президентом. Парламент 
не може відправити уряд у відставку, а президент не 
може розпустити парламент. Парламент може 
відправити президента у відставку лише за серйозні 
порушення конституції або скоєння злочинів, але їх 
треба довести в межах складної процедури імпічменту. 
Парламент може обмежувати дії президента за 
допомогою законів і затвердженням бюджету. 
Президент звичайно має право відкладального вето 
(лат. veto – забороняю) на рішення парламенту. 
Президентська республіка набула поширення в країнах 
з недостатніми демократичними традиціями (перш за 
все в Латинській Америці, Азії, Африці, на території 
колишнього СРСР), де вона інколи перетворюється в 
“суперпрезидентську республіку”. В такій республіці 
майже вся влада зосереджується в руках президента, 
який виходить з-під контролю парламенту і судової 
влади, а в деяких країнах (Заїр, Малаві, Туркменістан) 
оголошується довічним президентом. 
Напівпрезидентська, або змішана республіка поєднує 
риси парламентської і президентської республік, її 
головна ознака – подвійна відповідальність уряду перед 
президентом і перед парламентом. Президент 
призначає голову уряду і головних міністрів з 
урахуванням політичних сил у парламенті або за 
згодою парламенту. Він може головувати на засіданнях 
уряду, затверджує його рішення і таким чином 
контролює його діяльність. Президент може 
відправити уряд або окремих міністрів у відставку. 
Уряд також періодично звітує перед парламентом, 
контролюючим його діяльність через прийняття 
відповідних законів і бюджету країни. Парламент може  

 
 
 
 
 
Президентська республіка 
– це така форма правління, 
в якій президент обираєть-
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Напівпрезидентська або 
змішана республіка поєднує 
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Залежність  між формами 
державного устрою і 
формами державного 
правління і існуванням 
сприятливих умов для 
демократії: 
 
1) якщо державний устрій 
наближує органи держав-
ної влади до людей і 
завдяки цьому вони 
переймаються проблемами 
та інтересами пересічного 
громадянина, то така 
форма державного устрою 
більш сприятлива для 
демократії, ніж інші; 
 
2) якщо парламент і вищі 
посадові особи обирають-
ся громадянами і підзвітні 
їм, то така республікансь-
ка форма правління є більш 
демократичною, ніж мо-
нархія; 
 
3) розподіл законодавчої, 
виконавчої та судової влад 
між різними державними 
органами, взаємоконтроль 
цих влад попереджає мож-
ливості узурпації влади. 
 

висловити     вотум     недовіри    уряду,    і     президент 
мусить в такому разі відправити уряд у відставку. 
Президент може також, за обставин визначених 
конституцією, розпустити парламент з обов’язковим 
призначенням строків проведення наступних парла-
ментських виборів. 
Президент, як і парламент, обирається народом, є 
головою держави і верховним головнокомандувачем. 
Така форма правління існує в багатьох європейських 
країнах (Австрії, Португалії, Польщі, Фінляндії). За 
Конституцією 1996 року Україна має напівпре-
зидентську форму правління (див.: Розділ 9, додаток 
2). 
Форми державного устрою і форми правління, які 
існують у різних державах можна оцінювати з точки 
зору їх доцільності та ефективності в управлінні 
суспільством. Але, як це було відомо вже Платону і 
Аристотелю, не всі форми правління відповідають 
вимогам демократії. Загального рецепту для всіх країн 
стосовно того, яка з форм державного устрою і яка з 
форм правління є найкращими для демократії, не існує. 
Проте можна помітити таку залежність: якщо дер-
жавний устрій наближує органи державної влади до 
людей і завдяки цьому вони переймаються проблемами 
та інтересами пересічного громадянина, то така форма 
державного устрою більш сприятлива для демократії, 
ніж інші. Завдяки тому, що парламент і вищі посадові 
особи обираються громадянами і підзвітні їм, рес-
публіканська форма правління є більш демократичною, 
ніж монархія. Якщо вищі законодавча, виконавча і 
судова влада розподілені між різними державними 
органами, які контролюють і стримують одне одного, 
то така форма правління попереджає можливості 
захоплення (узурпації) державної влади  купкою людей 
і теж більш сприятлива для існування демократії. 
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§ 2. Держава і політична система.  
       Політичні режими. 
 
Держава, безумовно, є центром політичного життя 
суспільства, так само, як державна влада є 
концентрованим виразом політичної влади. Визнання 
держави центром політичного життя не означає, що все 
воно відбувається лише у цьому центрі. Сучасна 
держава має навколо себе систему зв'язків і 
допоміжних організацій, які є провідниками впливу 
держави на суспільство і зворотного впливу 
суспільства на державу. Цю систему називають 
політичною системою суспільства.  
Політична система – це система взаємовідносин 
державних і недержавних інститутів і організацій, які 
виконують політичні функції щодо захисту прав і 
інтересів громадян, узгодження і задоволення потреб і 
інтересів соціальних угрупувань, спільнот, а також 
регулювання політичних відносин, що складаються 
між ними. Коротко кажучи, політична система – це 
система відносин, яка склалася та існує між 
державними і недержавними організаціями (партіями, 
громадськими організаціями, релігійними, етнічними 
спільнотами, трудовими колективами і т. ін). Для того, 
щоб держава у своїй політиці враховувала права та 
інтереси громадян і щоб громадяни мали можливість 
впливати на державну політику, на прийняття 
політичних рішень, треба мати добре організоване 
громадянське суспільство. 
Політична система складається з наступних 
елементів: 1) з інститутів (державних органів 
законодавчої, виконавчої і судової влади, з політичних 
партій, громадсько-політичних рухів, лобістських 
угрупувань, з ЗМІ – преси, телебачення, радіо); 2) з по- 

 
 
 
 
Політична система – це 
система взаємовідносин 
державних і недержавних 
інститутів і організацій, 
які виконують політичні 
функції щодо захисту прав 
і інтересів громадян, узгод-
ження і задоволення пот-
реб і інтересів соціальних 
угрупувань, спільнот, а та-
кож регулювання політич-
них відносин, що склада-
ються  між ними. 
 
 
 
 

Основні елементи 
політичної системи: 

 
 політичні інститути; 
 політичні відносини; 
 норми політичного 
життя; 

 політична свідомість. 
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Політичний режим – це 
система методів і засобів 
здійснення політичної вла-
ди, форма взаємодії влад-
них структур і населення, 
яка визначає якість полі-
тичного життя в країні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

літичних відносин; 3) з норм політичного життя 
(політичних, правових і моральних норм, політичних 
звичаїв і традицій); 4) з політичної свідомості. 
Характер взаємодії елементів політичної системи з 
органами державної влади утворюють властивий для 
неї спосіб функціонування, тобто політичний режим. 
Політичний режим – це система методів і засобів 
здійснення політичної влади, форма взаємодії владних 
структур і населення, яка визначає якість політичного 
життя в країні. 
Показниками політичного режиму виступають 
наступні фактори:   
1) як прийшли до влади ті сили, які її здійснюють, 
якими засобами вони це роблять; 2) яке ставлення 
громадян до влади; 3) який обсяг обмеження діяльності  
громадян; 4) яку політичну свідомість в суспільстві 
підтримує влада. За цими показниками можна виділити 
три види політичних режимів (Див.: Таблиця № 1 на 
стор. 41): 
Тоталітарні політичні режими виникли у ХХ 
столітті. Уперше це слово використав Б. Муссоліні для 
назви свого політичного руху, який захопив владу в 
Італії у кінці 20-х років. Потім ця назва стала 
застосовуватися для характеристики всіх політичних 
режимів (Гітлера, Сталіна, Пол Пота у Кампучії та ін.), 
які мали риси, схожі з рисами політичного режиму, 
встановленого італійським диктатором. Тоталітарний 
режим – це режим, при якому держава прагне 
повного, всеохоплюючого контролю над усіма 
сторонами життя суспільства і людини. Особливістю 
тоталітарних режимів є те, що вони підкорюють собі 
суспільство облудними обіцянками вирішити всі 
проблеми і побудувати рай на землі (назви у цього раю 
можуть бути різними – великий Рим у Муссоліні, 
тисячолітній   рейх   для   німців –  у  Гітлера,  світова 
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Таблиця № 1. Види політичних режимів. 
Тоталітарний 
режим 

Авторитарний 
режим 

Демократич-
ний режим 

Критерії розмежовування 
режимів: 

Політична пар-
тія, яка силою 
захопила владу і 
застосовує полі-
тичні  репресії 
як засіб її збере-
ження.  

Політичні сили, 
які відсторони-
ли від влади по-
літичну опози-
цію і не доступ-
ні для контролю 
з боку громадян.

Владу здійсню-
ють представ-
ники громадян, 
обрані відповід-
но з законом, 
що визначає їх 
повноваження. 

 
 
 
 

 засоби, якими прийшли 
до влади політичні сили і 
які вони застосовують 
для її збереження; 

 
 

 
Влада вимагає 
від громадян 
беззастережного 
схвалення своїх 
дій. 

 
Відчуження від 
влади;  владі не 
потрібні критич-
на думка грома-
дян і політична 
ініціатива. 

 
Вільне обгово-
рення дій влади, 
критична оцінка 
цих дій і вису-
вання пропози-
цій. 

 
 
 
 

 ставлення громадян до 
влади; 

 

 
Можна робити 
лише те, що на-
казує робити 
влада. 

 
Можна робити 
лише те, що не 
має відношення 
до політики. 

 
Можна робити 
все, що не за-
боронено зако-
ном. 

 
  обсяг обмеження діяль-
ності  громадян; 

 
У суспільстві 
панує всеохо-
плююча, обов'-
язкова для  гро-
мадян ідеологія 
правлячої пар-
тії. Влада вима-
гає публічного  
схвалення і під-
тримки своїх дій 
від громадян. 

 
Існує офіційна 
державна ідео-
логія; влада за-
бороняє грома-
дянам публічну 
критику своєї 
ідеології і  своїх 
дій. 

 
Ідеологічний 
плюралізм; не 
існує обов'язко-
вої державної 
ідеології; влада 
визнає право 
громадян на 
свободу думки і 
совісті.  

 
 
 
 

 яку політичну свідо-
мість в суспільстві під-
тримує влада. 
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Тоталітарний режим – це 
режим, при якому держава 
прагне повного, всеохоплю-
ючого контролю над усіма 
сторонами життя суспі-
льства і людини. 
 
 
 
 
 
Риси, які властиві всім 

тоталітарним режимам: 
 

 жорстко централізова-
ний державний апарат; 

 культ  керівників дер-
жави і обожнення їх 
політичного курсу; 

 застосування  масових 
репресій, знищення по-
літичної опозиції; 

 всеохоплююча система 
політичного стеження 
і доносів; 

 перетворення людини у 
“гвинтик державної 
машини”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

революція – у Сталіна). Для досягнення такої великої 
мети вони вимагають від окремої людини і суспільства 
в цілому беззастережної покори своїм наказам, 
перетворення людини у “гвинтик державної машини” і 
без вагань застосовують репресії проти тих, хто їм не 
підкорився. Тому після приходу до влади партій, що 
встановлювали такі режими, вони розв’язували 
політичні репресії не тільки проти реальних політичних 
опонентів, але й проти тих, хто може ними стати, бо 
зберіг звичку думати власною головою.   
В перший рік (1933) після приходу до влади Гітлер 
вигнав “несправжніх німців” з університетів і творчих 
спілок, а потім видав закон про “імперські культурні 
гільдії”, яким мистецтво було підпорядковане 
нацистській владі. 1 грудня 1933 року він видав закон 
“Про забезпечення єдності партії і держави”, а пізніше 
ідеологія нацистської партії особливим законом була 
проголошена обов’язковою для всіх німців. 
Тоталітарні режими підкоряють собі засоби масової 
інформації (ЗМІ), які вони використовують для 
маніпулювання суспільною свідомістю. Для 
виправдання масових репресій, розв’язаних ними, і 
доказу своєї сили, тоталітарні режими з допомогою 
ЗМІ лякають пересічного громадянина розповідями 
про зовнішніх і внутрішніх “ворогів”, яких вони 
“викривають” і над якими вони отримують “перемоги”. 
В суспільстві культивуються класова і національна 
ненависть, заздрощі, доноси. 
Тоталітарні режими державну машину перетворюють в 
жорстко централізований апарат, на вершині якого 
знаходиться вождь (фюрер) і верхівка керівництва 
тоталітарної партії (руху). Цим режимам властивий 
культ вождя. 
Тоталітарні режими, як свідчить історичний досвід, до- 
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сить швидко висмоктують усі сили з суспільства, 
якому вони обіцяють створити неможливе, і постають 
перед альтернативою: або прийти до повного краху, 
або послабити тиск і перейти до більш “м’якого”, 
авторитарного режиму. 
Авторитарний режим – це режим, якому властива 
монополія на владу однієї особи, політичного 
угрупування або партії, які залишають людині і 
суспільству певну свободу в справах, що не мають 
відношення до політики.  
Одним з типових прикладів авторитарного режиму є 
режим генерала Ф. Франко, який запанував в Іспанії 
після громадянської війни (1936-1939 рр.) і проіснував 
до смерті диктатора у 1975 р. Іспанський політолог 
Віктор Перец-Діаз у книзі “Відродження 
громадянського суспільства в Іспанії” таким чином 
характеризує цей режим: “Іспанська держава була 
зорганізована цілком авторитарним способом. Згідно з 
офіційними заявами, військовий диктатор здійснював 
вищу владу “з милості Божій”, хоча реально він 
спирався на свої збройні сили, підтримку католицької 
церкви, бізнесменів, значну кількість дрібних 
землевласників, середній клас великих і малих міст, 
надсилаючи своїх представників до лав фашистської 
партії, яка в найкращі часи налічувала без малого 
мільйон членів. Профспілки були заборонені, а 
соціалісти та анархісти, які спробували відновити їх 
підпільно, були суворо покарані, діяли окремі 
професійні об'єднання і деякі виробничі товариства, 
але підпорядковані режимові… Фашистська держава 
домінувала над громадянським суспільством. 
…Держава твердила, що реалізує прагнення народу, 
пов'язані з його історичною місією або проектами, які 
узаконюють використання народу (або “народів”) для 
підтримки ведучих до тієї мети дій.”  

 
 
 
 
Авторитарний режим – це 
режим, якому властива 
монополія на владу однієї 
особи, політичного угрупу-
вання або партії, які за--
лишають людині і суспіль-
ству певну свободу в спра-
вах, що не мають відно-
шення до політики. 
 
 
 
 
Риси, які властиві всім 

авторитарним режимам: 
 

 монополізація влади  
невеличкою купкою лю-
дей, що поставлена 
поза контролем сус-
пільства; 

 заборона політичної 
опозиції і конкуренції;  

 опора правлячих кіл на 
збройні сили, які 
завжди можуть бути 
застосованими;  

 обмеження свободи дії 
суспільства і громадян 
неполітичними сфера-
ми. 
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Демократичний режим – 
це режим, в якому владу 
здійснюють представники 
громадян, обрані на 
періодичних і чесних 
виборах, де існують га-
рантовані конституцією 
права і свободи людини, де 
дії громадян і влади 
підпорядковані законам, 
що захищають інтереси 
особи і суспільства. 
 
 
 
 
 
 
 

Риси, які властиві 
демократичним режимам: 

 
 владу здійснюють пре-
дставники громадян, 
яких періодично обира-
ють у загальних, рів-
них і прямих виборах;  

 існують гарантовані 
конституцією права і 
свободи людини;  

 дії громадян підпоряд-
ковані законам, які 
захищають свободу 
громадян від свавільно-
го втручання в неї 
держави;  

 ідеологічний плюра-
лізм (не існує обов'яз-
кової державної ідеоло-
гії). 

 
 

Те, що іспанський дослідник пише про франкістський 
режим, значною мірою висвітлює риси, які властиві 
всім авторитарним режимам, а саме: 1)  
монополізація влади невеличкою купкою людей, яка 
поставлена поза контролем суспільства; 2) заборона  
політичної опозиції і конкуренції; 3) опора правлячих 
кіл на збройні сили, які завжди можуть бути 
застосованими; 4) обмеження свободи дії суспільства 
і громадян неполітичними сферами.  
Авторитарні і тоталітарні режими є збоченнями з 
шляху розвитку демократії. Але це такі збочення, які 
схильні виставляти себе “справжньою, істинною 
демократією”. Вони можуть прийняти конституцію з 
проголошеними правами і свободами людини, які ніхто 
не збирається поважати; вони здатні провести “вільні” 
вибори, на яких громадянам надана можливість 
вибирати між кандидатами від однієї політичної партії 
(або клану); в них є “вільна” преса, яка висвітлює в 
рожевих барвах дії можновладців; вони люблять 
проводити референдуми із заздалегідь відомим 
результатом. На словах авторитарні і тоталітарні 
режими завжди піклуються про народ, але чомусь ця 
“народна” влада завжди бажає діяти без участі й 
контролю з боку народу. 
Демократичними є режими, яким властиві такі 
риси: 1) владу здійснюють представники громадян, 
яких періодично обирають у чесних, конкурентних, 
загальних, рівних і прямих виборах; 2) існують 
гарантовані конституцією права і свободи людини; 3) 
дії громадян підпорядковані законам, які захищають 
свободу громадян від свавільного втручання в неї 
держави; 4) ідеологічний плюралізм (не існує 
обов'язкової державної ідеології), влада визнає право 
громадян на свободу думки і совісті. 
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Більш докладно риси демократичних політичних 
режимів ми ще будемо розглядати в наступних 
розділах підручника. На закінчення розгляду цього 
питання відзначимо, що демократичні режими сумісні 
з формами правління парламентської, президентської і 
напівпрезидентської республік, а також парламентської 
монархії. Абсолютна монархія, військові диктатури, 
«суперпрезидентська» республіка є такими формами 
правління, що не сумісні з демократичним режимом. 
 
 
§ 3. Конституційні основи демократії  
       в Україні. 
 
Сучасні демократичні держави мають конституції, в 
яких визначені демократичні основи державного 
устрою. Наша країна, яка обрала шлях демократичного 
розвитку, у цьому відношенні не становить винятку. 
Які ж основи демократії закладає Конституція у 
розбудову нашої держави?  
Перш за все, преамбула (вступ) Конституції України 
мету державного будівництва визначає як “розвивати і 
зміцнювати демократичну, соціальну, правову 
державу”, а не як розбудову будь-якої держави. Ця 
визначена мета послідовно проводиться через весь 
зміст Конституції.  
У розділі I Конституції України, де містяться загальні 
засади конституційного ладу, стаття 1 наголошує: 
“Україна є суверенна і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава.” Першим принципом 
України як демократичної держави стаття 3 формулює 
принцип визнання і захисту прав людини. Наведемо 
текст цієї статті повністю: “Права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
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Конституційні засади 
демократії в Україні: 

 
 принцип визнання і 
захисту прав людини; 

 принцип народного су-
веренітету; 

 принцип поділу держа-
вної влади на 
законодавчу, виконавчу 
та судову; 

 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави.” У розділі II 
Конституції наводиться детальне визначення прав і 
свобод людини в нашій державі, яке ми будемо 
розглядати в наступному розділі підручника. 
У статтях 5, 7, 17, 69, 70, 71, 72, 124 (п.4) міститься 
визначення другого принципу демократичної держави 
– принципу народного суверенітету і розкриваються 
способи його реалізації. У статті 5 принцип народного 
суверенітету сформульований так: “Носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є 
народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через 
органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування. Право визначати і змінювати 
конституційний лад в Україні належить виключно 
народові і не може бути узурповане державою, її 
органами або посадовими особами.” 
Стаття 6 визначає третій принцип, а саме принцип 
поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та 
судову. Детально зміст цього принципу розкривається у 
IV – IX розділах Конституції України, де визначаються 
повноваження відповідних гілок державної влади. 
Стаття 8 містить визначення четвертого принципу - 
принципу верховенства права: “В Україні визнається і 
діє принцип верховенства права. Конституція України 
має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відповідати їй. Норми 
Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду 
для захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина безпосередньо на підставі Конституції 
України гарантується”. У визначенні принципу верхо-
венства права в нашій Конституції важливим є те, що 
вищі конституційні норми проголошені нормами пря- 
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мої дії, тобто такими, які не потребують прийняття 
додаткових законів, що введуть їх у дію. Слід також 
підкреслити, що правам і свободам людини, 
визначеним у Конституції, гарантується судовий 
захист. Це право людини на судовий захист своїх прав 
є важливою складовою принципу верховенства права і 
детально визначено у статтях 55, 56, 59, 62, 63.  
До складу конституційних основ демократії в Україні 
належить також п’ятий принцип – визнання прав 
власності і рівності перед законом усіх форм 
власності (приватної, колективної, державної, 
комунальної) (статті 13, 14). 
Нарешті, шостим принципом демократії в Україні є 
принцип політичного, економічного, ідеологічного і 
культурного плюралізму (різноманітності). Зміст 
цього принципу викладений у статтях 15, 10 і 11. При 
чому реалізація цього принципу державою перед-
бачається у двох формах: 1) держава бере на себе 
обов’язок не нав’язувати громадянам і суспільству 
одноманітність ідеології (Ст.15, п. 2: “Жодна ідеологія 
не може визнаватися державою як обов’язкова”); 2) 
держава підтримує різноманітність (Ст. 11: “Держава 
сприяє консолідації та розвиткові української нації, її 
історичної свідомості, традицій і культури, а також 
розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних 
меншин України.”).   
Шість принципів (основ) демократії, які закріплені у 
Конституції України, втілюють найкращий світовий 
досвід розвитку демократичних держав. Вони 
утворюють достатні правові основи, необхідні для 
подальшого розвитку демократії в нашій країні. 

 
 
 
 
 

 принцип верховенства 
права; 

 принцип визнання прав 
власності і рівності 
перед законом усіх 
форм власності; 

 принцип політичного, 
економічного, ідеоло-
гічного і культурного 
плюралізму. 
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Три етапа розвітку ідеї 

прав людини: 
 

Перший етап: 
старожитність (VI – V ст. 
до н.е.) - середньовіччя – 
Реформація  – (XVI ст.) 

 
Другий етап: 

XVII – XIX століття. 
 

Третій етап: 
сучасний період, який роз-
почався після закінчення 
Другої світової війни. 

 
 
 
 
 
 

§ 1. Як народжувались права людини. 
 
Конституційне визнання прав людини та їх захист є 
однією з головних ознак сучасної демократії. Яким 
чином народжувалося розуміння необхідності такого 
визнання? Як людство приходило до усвідомлення 
того, що права людини треба поважати, якщо ми не 
бажаємо жити в суспільстві, де визнається лише єдине 
право – право сили?  
Розвиток ідеї прав людини проходив протягом трьох 
великих етапів: 
⇒ перший етап можна визначити як передісторію, 
коли ідея вперше з’являється прав людини і робляться 
спроби застосувати її для розуміння тих норм 
(законів), яким підкоряється людська природа і з 
якими повинні рахуватися закони держави; цей етап 
охоплює старожитність, середньовіччя та Реформацію;
⇒ другий етап можна визначити як період першого 
теоретичного обґрунтування прав людини і спроб їх 
практичного застосування в політичному житті; цей 
етап охоплює XVII – XIX століття; 
⇒ третій етап – це сучасний період, коли права 
людини стали загальновизнаними нормами 
міжнародного і національного права; цей період 
розпочався після закінчення Другої світової війни. 
Ідея прав людини виникає в суспільній думці тоді, 
коли вперше людина стає самостійним і повноправним 
учасником громадянсько-політичного життя і набуває 
почуття особистої гідності. Саме такі громадсько-полі- 
тичні умови існування людини з’явилися в 
давньогрецькому демократичному  полісі. Тут  людина 
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вперше відчуває себе вільним громадянином, який 
разом з своїми співвітчизниками вирішує, яким законам 
буде підкорятися і хто буде керувати державою. Тому 
вже у VI – V ст. до н.е. грецькі філософи Лікофрон, 
Антіфон і Алкідам висловлюють думку, що люди від 
народження мають права – “природні права”, завдяки 
яким вони є повноправними громадянами. Тобто 
природні права – це права, які належать людині від 
природи, вони не подаровані державою або ще кимсь. 
Таким чином, ідея прав людини з самого початку була 
ідеєю, що обґрунтовувала існування демократії як 
такого державно-політичного ладу, що відповідає 
природі людини. 
Але антична демократія, як ми визначили у першому 
розділі, була обмеженою і тому не здатною сприйняти 
ідею прав людини в повному обсязі. Навіть великий 
Аристотель вважав, що не всі люди від природи мають 
права. Він гадав, що є люди, які вільні від природи - і 
вони мають права, але існують і такі, які є від природи 
рабами, - і тому ніяких прав не мають. Легко зрозуміти, 
що Аристотель просто не уявляв можливість існування 
іншої демократії, окрім рабовласницької.  
Незважаючи на цю обмеженість розуміння прав 
людини, Аристотель, розмірковуючи над природними 
правами людини, приходить до висновку, що раз вони 
належать людині від природи, то є безумовними. Ті ж 
закони, які люди самі створюють у своїй державі, є 
умовними, штучними. Такі закони більш або менш 
вдало відповідають природі людини і тим суспільним 
обставинам, в яких вона знаходиться; вони є наслідком 
угоди, яку укладають між собою і державою люди. 
Тому  закони  держави  змінюються,  а  природні  права 
людини  є  незмінними.  Природні  права  є  незмінним  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Природні права – це права, 
які належать людині від 
природи, вони не подарова-
ні державою або ще кимсь. 
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М. Т. Цицерон 

 (106 – 43 р. до н.е.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зразком, еталоном для державного законодавства і з 
цієї причини вищі від державних законів. 
Думки Аристотеля про природне право підхопив 
римський державний діяч і філософ М. Т. Цицерон 
(106 – 43 р. до н.е.). Цицерон підкреслював, що 
істинний закон – це закон, який містить розумне 
положення, що відповідає природі людини. Тому такий 
закон звертається до розуму людини та її совісті. Він 
переконує людей у тому, що його слід виконувати, а не 
лише вимагає певної поведінки під загрозою 
покарання. Панування закону в державі можливе за 
умови його сумлінного виконання. Розумне, 
справедливе державне законодавство, яке орієнтується 
на природні права людини, сприяє покращанню моралі 
народу. 
Зв’язок моралі та права, який Цицерон знаходить у 
природному праві людини, стає наріжним каменем 
класичного римського права, систематизованого 
римськими юристами Гаєм, Папіаном, Ульпіаном, 
Модестином (2 – 3 ст. н.е.). Класична римська 
юриспруденція виходить з поняття правової 
справедливості. На думку Ульпіана, це означає, що 
кожний повинен “жити чесно, не завдавати шкоди 
іншому, кожному надавати те, що йому належить”. 
Правова справедливість є одним з найважливіших 
принципів законодавства, а природний закон є одним з 
його джерел. Ідеї природного права і правової 
справедливості Цицерона і класиків римської 
юриспруденції були розвинуті в Нові часи. 
На етапі передісторії ідеї прав людини важливу роль 
відіграло християнство, яке висунуло гуманістичний 
ідеал цінності кожної людини і рівності всіх людей 
перед Богом. Християнське вчення визнає свободу волі 
людини як основу її вчинків, за які вона повинна нести 
особисту відповідальність. 
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Але в середньовіччя християнська церква гадала, що ці 
принципи неможливо застосувати для побудови 
громадянсько–політичного життя на засадах визнання 
рівноправності вільних людей. Справа в тому, що 
людська природа недосконала, над нею тяжіє первісний 
гріх і тому земне життя людини підпорядковується 
нерівному феодальному праву. Права належать людині 
в залежності від того, яке місце вона посідає у 
суспільній ієрархії. 
Інакше це питання розглядають діячі Реформації XVI 
століття, яка стала прологом до революцій XVII – 
XVIII століть і появи представницьких демократій. 
Зокрема М. Лютер (1483 – 1546 рр.) наголошує на тому, 
що головна свобода, яка належить кожній людині і якої 
її неможливо позбавити, – це свобода совісті. Саме 
голос совісті підказує людині, де добро і де зло, який 
вчинок є справедливим і який – несправедливим. Тому 
князівській владі слід підкорятися, але не ціною 
відмови від своїх переконань.  
Підсумовуючи, можна сказати, що в перший період 
з’являються важливі ідеї стосовно прав людини, але 
вони ще не складаються у єдине і послідовне вчення, бо 
для цього поки не існує необхідних суспільно-
політичних умов. Ці ідеї утворюють духовну 
спадщину, якою скористається громадсько-політична 
думка на наступному етапі. 
У XVII – XIX століттях ми маємо перші спроби 
обґрунтувати права людини як один з найважливіших 
інститутів сучасної демократії. Теоретична думка і 
політична практика в цей період йдуть поруч. 
У Дж. Локка (1632 – 1704 рр.) ми знаходимо 
систематичне вчення про права людини. Він виходить з 
того,  що кожна  людина від  народження  має право на 
життя, свободу і власність. Ці права визначають умо- 
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“Підписання Конституції 
Сполучених Штатів” 

(Говард Чандлер) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ви існування людини, і якщо їх відібрати, то людина 
перетвориться на істоту, з якою можна буде робити 
все, що завгодно: безкарно вбивати, перетворити на 
раба, відібрати те, що їй належить. Безправне існування 
– це існування, яке не відповідає людській гідності.  
Тому ці права природні, бо належать істоті людини, і  
невід’ємні, бо їх ліквідація знищує людські умови 
існування. Люди утворюють державу саме для того, 
щоб вона захищала їх права. Закони держави повинні 
бути рівними по відношенню до кожного громадянина, 
бути обов’язковими для всіх і перш за все - для самої 
державної влади, яка своїми діями не повинна 
порушувати права і свободи людей. Для цього державу 
потрібно перетворити у правову. 
Визнання прав людини основою державного 
будівництва не залишається лише на сторінках книг 
теоретиків. Права людини входять до складу нових 
конституцій. Боротьба північноамериканських колоній 
за незалежність і утворення самостійної держави 
ведеться саме під цими гаслами. Права людини 
проголошуються у Декларації прав Вірджинії (1776 р.) 
і Декларації незалежності (1776 р.) США, де 
говориться: “Ми вважаємо самоочевидними ті істини, 
що всі люди створені рівними і наділені Творцем 
певними невідчужуваними правами, що до них 
належать життя, свобода, прагнення щастя, і що для 
забезпечення цих прав серед людей створюються 
держави, розумні повноваження яких походять зі згоди 
тих, ким управляють”. Пізніше (у 1791 р.) визнання 
прав людини входить до складу Конституції США у 
вигляді Білля про права.      
На  європейському  континенті  ідеї  Локка, Монтеск’є, 
Руссо стали джерелом  для одного з найвидатніших 
правових актів Французької революції – Декларації  
прав людини  і громадянина 1789 р. У  ній  проголошу- 
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ється, що метою всякого політичного союзу є 
забезпечення таких природних і невід’ємних прав 
людини, як: свобода, власність, безпека, вільне 
висловлення думок, свобода друку і деякі інші. 
Визнання прав людини з того часу стає незаперечним 
надбанням прогресивної громадської думки. Серед 
захисників цих прав у ХIX – ХХ століттях ми 
зустрічаємо імена І. Канта, В. Гумбольдта, Дж. С. 
Мілля, Б. Констана та наших співвітчизників – М. 
Драгоманова, М. Грушевського, В. Винниченка, Б. 
Кистяківського та ін. 
ХХ століття стає особливим етапом у розвитку і 
поширенні прав людини. У цей час визнання прав 
людини стає не лише принципом національного 
конституційного права, але й нормою права 
міжнародного. Ще Ліга Націй (1919 – 1946 рр.) робила 
спробу налагодити міжнародно-правове 
співробітництво держав у сфері прав людини. Але 
остаточно права людини стають складовою частиною 
міжнародного права після утворення Організації 
Об’єднаних Націй (1945 р.) і прийняття нею Загальної 
декларації прав людини (10 грудня 1948 р.). Декларація 
проголосила мету - створити такий міжнародний 
правопорядок, в якому будуть поважатися права і 
свободи людини, і визначила політичну волю держав - 
побудувати правову систему визнання і захисту прав 
людини. На основі Загальної декларації прав людини, 
ООН були розроблені і прийняті дві міжнародні угоди 
– Пакт про громадянські та політичні права (1966 р.) і 
Пакт про економічні, соціальні та культурні права 
(1966 р.). У сукупності ці три документи називають 
Хартією прав  людини,  що  визначає  міжнародні стан - 
дарти визнання прав людини.  
Утворення  ООН, у  Статуті  якої одним з головних зав- 

 
 
 

  
  

 
  

Мініатюрне видання 
“Декларації прав людини і 

громадянина”  
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Декларація – політичний 
документ, в якому держа-
ви (або інші політичні 
організації) проголошують 
мету своєї  спільної діяль-
ності і публічно беруть на 
себе зобов’язання здійсни-
ти практичні заході, спря-
мовані на досягнення ви-
значеної  мети. 
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“Герніка” Пабло Пікассо 

 
 
 
 
 

Два виміри сучасного 
розуміння прав людини: 

  
   морально-політичний 

вимір означає, що кожна 
людська істота має 
невід’ємні і невідчужувані 
права і свободи і потребує 
поваги до її людської 
гідності; 

  правовий вимір означає, 
що кожна людина має 
визначений правовий ста-
тус, тобто закріп-лений у 
нормах права (націо-
нального і міжнародного) 
перелік своїх прав і 
обов’язків держави. 

 
 
 
 
 
 

дань цієї організації визначена повага і захист прав 
людини, стало наслідком розуміння міжнародним 
співтовариством уроків Другої світової війни. Війна 
показала, що встановлення в цілому ряді країн 
антидемократичних диктаторських режимів спочатку 
призводить до масового порушення прав людини на 
національному рівні, а потім може привести світ до 
жахливих злочинів проти людства на рівні 
міжнародному. Друга світова війна – це не лише 
мільйони загиблих і поранених унаслідок воєнних дій, 
це й цілі народи, яких перетворили у рабів, це й 
концентраційні табори, в яких методично, із 
застосуванням новітніх технологій винищувалися цілі 
народи, оголошені “недолюдами”, це й цинічне 
пограбування чужої національної і приватної 
власності, й варварське нищення культурної спадщини 
народів. Друга світова війна показала, що ставлення до 
людини як до "гвинтика державної машини" або 
інструмента досягнення будь-якої політичної мети є 
неприпустимим. Треба надати людині чіткий правовий 
статус самостійного і рівноправного учасника 
політичного життя і створити національні і міжнародні 
інститути захисту її прав. 
Сучасне розуміння прав людини має два виміри: 
морально-політичний і правовий. Права людини в 
морально-політичному аспекті означають, що кожна 
людська істота має невід’ємні і невідчужувані права і 
свободи і вимагає поваги до її людської гідності; 
людина не є знаряддям для досягнення будь-яких 
політичних цілей, вона є головною метою політичного 
ладу. Права людини в правовому аспекті означають, 
що  кожна  людина  має  визначений  правовий  статус, 
тобто закріплений у нормах права (національного і 
міжнародного) перелік своїх прав і обов’язків держави 
і    міжнародних    організацій    щодо    дотримання   і  
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захисту цих прав, а також обов’язок людини не 
порушувати права і свободи інших людей. 
Права людини – це сукупність правових норм, що 
окреслюють простір вільної від втручання держави 
діяльності людей, а також розподіл прав і обов’язків 
між людиною та державою. 
Юридично права людини фіксуються на національно-
му рівні – у конституціях і законодавстві країн, на 
міжнародному рівні – у міжнародних пактах, конвен-
ціях, які є міжнародно-правовими документами, де 
визначається перелік прав людини, які визнають і 
захищають держави, що підписують ці документи. 
Міжнародні пакти і конвенції також містять визна-
чення системи контролю за дотриманням державами 
тих зобов’язань, які вони взяли на себе, підписавши 
відповідні угоди. Усе більша кількість міжнародних 
конвенцій визначає можливість звернення людини до 
міжнародного органу з проханням про захист її прав.  
На відміну від XVII – XIX ст., у сучасному розумінні 
права людини утворюють розгалужену систему прав. У 
перших деклараціях прав людини мова йшла лише про 
особисті права (права людини) і політичні права (права 
громадянина). Сучасне розуміння розрізняє декілька 
видів прав людини: 1) громадянські, політичні, 
соціальні, економічні, культурні – за сферою їх 
реалізації; 2) індивідуальні і колективні – за суб’єктами 
(носіями) цих прав; 3) загальні і особливі – за умови 
застосування цих прав. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Права людини – це сукуп-
ність правових норм, що 
окреслюють простір віль-
ної від втручання держави 
діяльності людей, а також 
розподіл прав і обов’язків 
між людиною та дер-
жавою. 
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Громадянські права і 
свободи - це закріплені у 
конституції і законах 
держави, а також у 
міжнародно-правових ак-
тах права і свободи грома-
дянина, які визначають 
правовий статус людини і 
забезпечують задоволення 
нею своїх особистих інте-
ресів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Політичні права і свободи 
– це такі права і свободи 
людини, які забезпечують 
їй можливість приймати 
участь в управлінні держа-
вою, впливати на внут-
рішню і зовнішню політику 
держави. 
 

§ 2. Громадянські та політичні права. 
 
Громадянські та політичні права належать до, так 
званого, “першого покоління” прав людини. Саме ці 
права в першу чергу були проголошені французькою 
“Декларацією прав людини і громадянина” і “Біллем 
про права”, який увійшов до складу Конституції США. 
Про них писали Локк, Джеферсон, Пейн, Руссо, Кант і 
багато інших мислителів.  
Під громадянськими правами і свободами розуміють 
закріплені у конституції і законах держави, а також у 
міжнародно-правових актах права і свободи 
громадянина, які визначають правовий статус людини 
і забезпечують задоволення нею своїх особистих 
інтересів. 
Під політичними правами і свободами розуміють 
такі права і свободи людини, які забезпечують їй 
можливість приймати участь в управлінні державою, 
впливати на внутрішню і зовнішню політику держави. 
До складу політичних прав, які визначені в такому 
обов’язковому (бо він підписаний й ратифікований) 
для нашої держави документі, як Пакт про 
громадянські і політичні права (далі - Пакт 1966 р.), 
входять наступні права: 
(1) брати участь у веденні державних справ як 
безпосередньо, так і через вільно обраних представни-
ків; вибирати і бути обраним на виборах; бути 
допущеними на загальних умовах рівності до 
державної служби (ст. 26); 
(2) право на свободу об’єднання (ст. 22); 
(3) право на мирні збори (ст. 21); 
(4) заборона пропаганди війни і виступів на користь 
національної, расової або релігійної ненависті і закли-  
ків до насилля (ст. 20). 
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У Конституції України всі відповідні права закріплені: 
(1) – у ст. 38, при чому зміст їх поширений за рахунок 
додання права на участь у референдумах; (2) – у ст. 36; 
(3) – у ст. 39; (4) – у ст. 37.  
Крім цих політичних прав, визначених у Пакті 1966 р., 
Конституція України визнає ще такі політичні права, як 
право вільно збирати, зберігати і поширювати 
інформацію (ч.2 ст. 34), без якого неможлива 
компетентна участь у політиці, і право направляти 
звернення до органів державної влади і місцевого 
самоврядування, до посадових і службових осіб цих 
органів (ст. 40). Таким чином, Конституція України дає 
більш широкий перелік політичних прав, ніж Пакт 1966 
р. Слід зазначити, що ці політичні права 
конкретизовані у Законах України “Про звернення 
громадян”, “Про інформацію”, “Про політичні партії”, 
“Про вибори народних депутатів України” і деяких 
інших. Особливістю політичних прав є те, що їх мають 
лише громадяни України. 
Громадяни України мають особливий зв’язок і 
стосунки з нашою державою. Вони не можуть бути 
позбавлені громадянства, вигнані за межі України або 
видані іншій державі, а якщо вони перебувають за 
межами країни, то наша держава гарантує їм 
піклування та захист (ч. 2, 3 ст. 25); іноземці і особи без 
громадянства політичних прав не мають. Разом з тим, 
іноземці і особи без громадянства, що перебувають в 
нашій країні на законних підставах, мають такі самі 
особисті права і обов’язки, гарантовані нашою 
Конституцією, як і громадяни України (ст. 26). Такий 
стан речей є наслідком реалізації принципу 
універсальності прав людини, виходячи з якого наша 
Конституція гарантує повагу і захист прав і свобод 
кожної   особи,  яка  знаходиться  на   території   нашої  

 
 
 
 
 
Відмінності  правового 

статусу громадян України, 
осіб  без громадянства та 

іноземців: 
  

 громадяни України ма-
ють громадянські, соціа-
льно-економічні, культурні 
і політичні права; 

 іноземці і особи без 
громадянства, що пос-
тійно проживають в 
Україні, користуються 
всіма правами, крім полі-
тичних. 
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держави. Які ж особисті права і свободи визнає і 
захищає наша Конституція?  
Право людини на життя і повагу до її гідності. Стаття 
27 Конституції України визнає невід’ємне право 
людини на життя; цьому відповідає обов’язок держави 
захищати життя людини. Цей захист держава здійснює 
шляхом боротьби зі злочинністю, організації системи 
охорони здоров’я, профілактики нещасних випадків на 
виробництві, транспорті та т. ін. Особливе значення 
має питання про заборону смертної кари. Відповідно 
до своїх міжнародних зобов’язань перед Радою 
Європи, наша держава ввела мораторій на 
використання смертної кари і повинна вилучити її як 
вид покарання з Кримінального кодексу.  
Стаття 28 Конституції закріплює право кожної людини 
на повагу до її гідності. Це означає, що ніхто не може 
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 
або такому, що принижує його гідність, поводженню 
або покаранню. З метою захисту людини від 
жорстокого і нелюдського поводження або покарання 
кримінальне законодавство України забороняє 
домагатися від звинуваченого визнання своєї вини 
шляхом насильства і погроз і передбачає відповідаль-
ність за жорстоке або принижуюче гідність 
поводження з людиною. Захист людської гідності 
також гарантується ч. 4 ст. 32 Конституції України, в 
якій визнано, що кожна людина має право за рішенням 
суду спростувати недостовірну інформацію про себе і 
членів своєї сім’ї, вимагати вилучення такої інформації 
і право на відшкодування матеріальної і моральної 
шкоди, завданої збиранням, зберіганням і поширенням 
такої інформації. 
Право на свободу і особисту недоторканість. Право 
на свободу – це право людини на вільні від сторонньо- 
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го втручання правомірні дії. Це право має найбільш 
широке коло проявів. Воно включає: право на вільний 
розвиток своєї особистості (ст. 23); право на свободу 
пересування, вільний вибір місця проживання, право 
вільно залишати територію України і повертатися в 
Україну (ст. 33); право на свободу думки і слова, вільне 
вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34); право 
на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35); право 
на свободу об’єднань; право володіти власністю, 
найматися на роботу, шукати і розповсюджувати 
інформацію та т. ін.  
Право на особисту недоторканість визначено як 
заборона арешту або утримання під вартою людини 
інакше ніж за вмотивованим рішенням суду і на 
підставах та в порядку, встановлених законом. Після 
затримання кожному заарештованому або затриманому 
має бути невідкладно повідомлено про мотиви 
обмеження його свободи, роз’яснено його права і 
надано можливість захищати себе особисто чи з 
допомогою захисника. Про арешт негайно повинні бути 
поінформовані родичі затриманого, він має право 
оскаржити в суді своє затримання (ст. 29). 
Законодавством України передбачена відповідальність 
службових осіб, винних у порушенні недоторканості 
людини. Ст. 56 Конституції визначає право людини на 
відшкодування за рахунок держави чи органів 
місцевого самоврядування матеріальної або моральної 
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів влади і посадових осіб. 
До складу особистих прав належить також комплекс 
прав, які захищають приватне життя людини. У 
Конституції України визначені такі права, як право на 
недоторканість житла (ст. 30), таємниця листування, 
телефонних  розмов,  телеграфної  та  іншої   кореспон- 
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денції (ст. 31), право на захист від втручання в 
особисте і сімейне життя (ст. 32). 
Слід відзначити, що перелік особистих прав людини, 
який міститься в Конституції України, відповідає 
сучасному міжнародному рівню. Громадянські та 
політичні права в нашій Конституції не тільки 
проголошуються, як це було в радянській період, але й 
мають визначений механізм реалізації і гарантії  
захисту. Це створює умови для втілення цих прав і 
свобод у реальне життя. 
 
§ 3. Економічні, соціальні та культурні  
       права. 
Особливу групу прав і свобод людини утворюють 
економічні, соціальні та культурні права. Вони 
належать до, так званого, “другого покоління” прав 
людини. У національному і міжнародному праві їх 
стали визнавати у другу половину XIX – першу 
половину XX століття. Визнання цих прав було 
пов’язано з тим, що вони доповнюють громадянські і 
політичні права людини, які окреслюють політичні і 
правові умови вільного існування людини в державі і 
суспільстві, економічними, соціальними та культур-
ними умовами, які необхідні для гідного людського 
існування. Поява цих прав стала можливою також 
завдяки тому, що держава взяла на себе більш широке 
коло обов’язків перед людиною, ніж у минулі століття. 
У нових конституціях багатьох демократичних держав 
з’явилося визначення держави як “соціальної держави” 
(Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Данія, Греція, 
Нідерланди) або як “держави благоденства” (Норвегія, 
Швеція, Швейцарія). За своїм змістом ці конституційні 
положення означають, що держава повинна нести 
відповідальність  за  забезпечення  в  країні  соціальної 
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справедливості і соціальної захищеності. Конституція 
України теж визначає нашу державу як “соціальну” (ст. 
1). Під соціальною державою розуміють таку  
державу, яка цілеспрямовано проводить соціальну 
політику, головними цілями якої є допомога 
нужденним, забезпечення мінімальної соціальної 
нерівності, захист від соціальних ризиків і сприяння 
зростанню добробуту людей. Тому не дивно, що 
Основний закон нашої держави містить досить 
широкий перелік економічних, соціальних і культурних 
прав громадян. Можна сказати, що багато в чому цей 
перелік занадто широкий. Він виходить за межі 
сучасних можливостей нашої держави задовольнити 
економічні, соціальні та культурні потреби своїх 
громадян. Але оскільки конституції пишуться не на 
один день, то будемо сподіватися, що з часом, коли 
економічний потенціал нашої країни зросте, відповідні 
права громадян будуть реалізовуватися в більшому 
обсязі. 
До складу економічних прав, визначених нашою 
Конституцією, належать: право на приватну власність 
(ст. 41); право на підприємницьку діяльність (ст. 42); 
право на користування об’єктами державної та 
комунальної власності (ст. 13 і 14). Реалізація 
громадянами економічних прав створює матеріальні 
умови їх свободи і незалежності. Держава гарантує 
захист власності, набутої законним шляхом. Право 
власності є непорушним. Якщо суспільні потреби 
диктують необхідність відчуження приватної власності, 
держава повинна попередньо відшкодувати вартість 
відчужуваної власності її власникові. Держава 
підтримує розвиток підприємницької діяльності. Разом 
з тим держава захищає права споживачів, здійснює 
контроль  за  якістю  і  безпечністю  усіх  видів послуг і 

 
 
 
 
Соціальна держава – це 
держава, головними цілями 
якої є допомога нужден-
ним, забезпечення мініма-
льної соціальної нерівнос-
ті, захист від соціальних 
ризиків і сприяння зрос-
танню добробуту людей 
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Призначення соціальних 

прав: 
  

 допомогти тим, хто не 
може власною працею 
забезпечити собі і своїй 
сім’ї достатній жит-
тєвий рівень; 

 не допустити надмірної 
поляризації суспільства; 

 створити можливості 
для підйому людини вгору 
по соціальний драбині. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Культурні права – це 
права, що забезпечують 
можливості вільного ду-
ховного розвитку особис-
тості і суспільства. 
 
 
 

робіт.  
Конституція України визначає наступні соціальні 
права: право на працю (ст. 43); право на страйк (ст. 44); 
право на відпочинок (ст. 45); право на соціальний 
захист (ст.  46); право на житло (ст. 47); право на 
достатній життєвий рівень (ст. 48); право на охорону 
здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування 
(ст. 49); право на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля (ст. 50). До складу соціальних прав належать 
також права, спрямовані на захист сім’ї та дітей (ст. 51 
і 52), як клітини суспільного організму. 
Призначення соціальних прав полягає в тому, щоб: (1) 
допомогти тим, хто не має власності і з різних причин 
(стан здоров’я, вік, тимчасова відсутність праці, низька 
професійна кваліфікація та ін.) не може власною 
працею забезпечити собі і своїй сім’ї достатній 
життєвий рівень; (2) не допустити надмірної 
поляризації суспільства, коли маленька купка має все, а 
більшість людей - нічого; (3) створити можливості для 
підйому людини вгору по соціальний драбині, 
зростання її добробуту і суспільного визнання 
відповідно до її зусиль. Ці завдання дуже складні. Не 
завжди держава має достатні можливості для їх 
виконання або знаходить ефективні методи вирішення 
цих завдань. Але сучасне суспільство так чи інакше 
розв’язує ці проблеми. Існувати за принципом “хай 
виживає найсильніший” ми не можемо, бо це знов 
повертає нас до права сили. 
Культурні права, проголошені в Конституції України - 
це право на освіту (ст. 53) і право громадян на свободу 
творчості та захист інтелектуальної власності, 
авторських прав (ст. 54). Культурні права забезпечують 
духовний розвиток особистості і суспільства, який, в 
певному розумінні, є  найважливішою  умовою  стверд-
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ження в країні демократії і прав людини. 
Економічні, соціальні та культурні права в Конституції 
України визнані на рівні, що відповідає міжнародним 
стандартам, втіленим у таких документах, як Пакт про 
економічні, соціальні та культурні права 1966 р., 
Європейська соціальна хартія, Європейська культурна 
конвенція. Але це, можливо, не головне. Особливістю 
цієї групи прав є те, що для їх здійснення мало мати 
відповідні норми Конституції і законодавства, хоча це і 
важливо. Ще більш важливими є цілеспрямовані 
зусилля органів державної влади і громадянського 
суспільства, самих громадян щодо здійснення 
конкретних програм, заходів, ініціатив, які забезпечать 
реалізацію визначених прав. 
 
§ 4. Індивідуальні та групові права.  
       Права  меншин. 
 
Сучасне суспільство, як вже відзначалося, є 
багатоскладовим. Зокрема, до його складу належать 
групи людей, що відрізняються від інших груп своєю 
мовою, походженням, національними і расовими 
ознаками, релігійними переконаннями, традиціями і 
культурною спадщиною. Не є винятком і українське 
суспільство, яке на 80% складається з українців, а 20% 
становлять люди, що належать до інших національних 
та етнічних груп. У сучасних демократичних державах 
рішення приймаються, як правило, більшістю голосів. 
Але демократія – це влада всього народу, а не тільки 
його більшості. Тому сучасна демократія передбачає 
існування особливих прав меншин. 
В міжнародному і національному праві захисту 
підлягають расові, національні (або етнічні), релігійні, 
культурні  і  мовні  меншини. На  їх  захист спрямовані 
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Меншина - це чисельно 
менша частина населення 
країни, яка відрізняється 
національними, етнічни-
ми, расовими, релігійними, 
мовними і культурними 
ознаками; виявляє почут-
тя єдності між своїми 
членами; не має в державі 
домінуючого положення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Види меншин: 
  

  расові меншини;  
 національні (або етніч-

ні) меншини; 
  релігійні меншини;  
 культурні меншини;  
  мовні меншини. 

 
 

такі  міжнародні  акти,  як  Конвенція  про  запобігання 
злочинові геноциду і покарання за нього, Міжнародна 
конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації, Європейська хартія регіональних мов 
або мов меншин, Рамкова конвенція про захист 
національних меншин. У нашій державі права меншин 
визнані Декларацією прав національностей України 
(1991 р.) і Законом “Про національні меншини 
України” (1992 р.). 
Меншину можна визначити як чисельно меншу 
частину населення країни, яка відрізняється етнічни-
ми, расовими, релігійними, мовними і культурними 
ознаками; виявляє почуття єдності між своїми 
членами; не має в державі домінуючого положення.  
Належність людини до меншини не означає, що вона 
не має тих прав, які є у більшості. І ті, хто належать у 
даній країні до більшості, і ті, хто належать до 
меншості, є людьми, що мають загальні права. Але 
меншини, крім цих загальних прав, мають ще й 
спеціальні права, які надають їм можливість 
реалізувати свої потреби так само, як їх реалізує 
більшість.  
До складу спеціальних прав меншин належать такі 
права, як: право на вільне збереження і розвиток 
культурної самобутності; свобода використання мови 
меншини публічно і приватним порядком; право на 
використання мови меншини в місцях компактного 
проживання у стосунках з органами державної влади, у 
тому числі в судах; право в місцях компактного 
проживання меншин навчати дітей, що належать до 
таких меншин, рідній мові, в тому числі і у державних 
закладах; право мати ім’я на мові меншості, до якої 
належить громадянин; право на повагу своєї 
культурної самобутності і захист від примусової 
асиміляції. У міжнародному  законодавстві  з  прав лю- 
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дини найбільш повне визначення кола прав меншин 
містять Європейська хартія регіональних мов або мов 
меншин і Рамкова конвенція про захист національних 
меншин. Обидва ці документи наша держава 
ратифікувала, тобто визнала їх обов’язковість для себе. 
Найвищим рівнем визнання прав національних меншин 
є надання їм культурної автономії, тобто створення 
правових, політичних, організаційних і економічних 
можливостей для задоволення своїх культурних і 
духовних потреб. Міжнародне право не визнає за 
національними меншинами права на самовизначення, 
тобто на утворення власних держав. Але точного і 
загальновизнаного визначення рис, що відокремлюють 
народ, який має право на самовизначення, від 
національної меншини, яка такого права не має, не 
існує.  
У міжнаціональних і міжетнічних стосунках 
вирішальне значення для їх нормального стану та 
перспектив розвитку має загальна політична і правова 
культура. В цих стосунках головним є недискриміна-
ційне ставлення до людей, які відрізняються від нас. У 
міжнародному праві під дискримінацією розуміють 
розрізнення, виняток, обмеження або перевагу, 
засновані на тих чи інших ознаках людини, метою чи 
результатом яких є ліквідація або зменшення визнання, 
використання і здійснення на рівних засадах прав 
людини для тієї чи іншої групи або окремих людей у 
всіх чи окремих сферах людської життєдіяльності. 
Іншими словами, дискримінація спрямована проти 
рівності (однаковості) прав людей і їх універсальності, 
належності кожній людині. 
Дискримінація може здійснюватися у “м’яких” і 
“жорстких” формах. Особливо небезпечною стає 
дискримінація людей, якщо її здійснюють  органи  дер- 

 
 
 
 
Дискримінація – політика 
розрізнення, обмежень або 
переваг, заснована на будь-
яких ознаках людини, 
результатом якої є 
ліквідація рівного викорис-
тання прав людини і 
основних свобод для тієї чи 
іншої групи або окремих 
людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расизм – реакційна полі-
тика розрізнення людства 
на «вищі» та «нижчі» 
раси; однією з крайніх 
форм расизму є нацизм. 
  



 
________________________________________________________________________________________________ 66 
                                
 
 
 
Апартеїд - це політика  
“роздільного розвитку” ра-
сових груп населення. 
  
  
Ксенофобія – острах сто-
сунків з людьми, які нале-
жать до інших національ-
них або етнічних груп. 
  
  
Шовінізм – це політика 
возвеличування власної на-
ції за рахунок приниження 
інших націй та народів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жавної  влади.  Це  може бути політика апартеїду, 
тобто “роздільного розвитку” расових груп населення, 
яку проводив расистський уряд Південно-
Африканської республіки, в наслідок чого чорношкірі 
громадяни не мали однакових прав з білими. Ще більш 
брутальною була расистська політика нацизму, який 
просто винищував “нижчі” раси.  
Але буває дискримінація людей, джерелом якої 
виступає ксенофобія – острах стосунків з людьми, які 
належать до інших національних або етнічних груп. 
Інколи дискримінація є наслідком шовінізму, тобто 
возвеличування власної нації за рахунок приниження 
інших націй та народів.  
У Віденській декларації і Програмі дій, яку прийняла 
Всесвітня конференція з прав людини у червні 1993 
року, підкреслюється: “Скоріше і повне викорінення 
усіх форм расизму і расової дискримінації, ксенофобії і 
пов’язаної з ними нетерпимості є одним з 
першочергових завдань міжнародного співтовариства. 
Урядам слід приймати ефективні заходи для їх 
попередження та боротьби з ними.” Але, безумовно, це 
завдання і демократичної громадськості. 
 
 
§ 5. Права та обов’язки громадянина в 
       Конституції України. 
 
В попередніх параграфах ми розглянули перелік і зміст 
прав людини, тому зараз ми почнемо з розгляду  
обов’язків, які нерозривно з ними пов’язані. Які 
обов’язки громадянина визначені Конституцією нашої 
держави? 
Конституція України проголошує захист Вітчизни 
обов’язком  громадян (ст. 65).  Однією  з  форм захисту 
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Вітчизни є виконання громадянами військового 
обов’язку шляхом проходження військової служби. 
Громадяни відбувають військову службу відповідно до 
Закону України від 25 березня 1992 р. “Про загальний 
військовий обов’язок і військову службу”. На службу 
призиваються громадяни чоловічої статі, визначеного 
законом віку і з відповідним станом здоров’я. Закон 
передбачає можливість вступу чоловіків і жінок на 
військову службу за контрактом. За ухилення від 
виконання цього обов’язку встановлена кримінальна 
відповідальність (ст. 72 і 73 Кримінального кодексу 
України). 
Як і в багатьох цивілізованих країнах, Конституція і 
законодавство України передбачає можливість 
проходження альтернативної невійськової служби. 
Право на альтернативну службу мають ті громадяни, 
які належать до релігійних організацій, віровчення яких 
не допускає користування зброєю. 
Обов’язком громадян є шанування державних символів 
України (прапор, герб, гімн). За глумлення над 
державною символікою передбачена кримінальна 
відповідальність. 
Обов’язком громадян є не заподіювати шкоди природі, 
культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки 
(ст. 66). Цей обов’язок конкретизовано в Законах 
України “Про охорону навколишнього природного 
середовища” і “Про охорону і використання пам’яток 
історії та культури”. 
Одним з обов’язків громадян України є сплачувати 
податки й збори, встановлені законом (ст. 67). Податки 
є одним з джерел фінансування державою оборони, 
освіти, науки, системи охорони здоров’я, соціального 
забезпечення громадян. Тому сплачувати податки 
необхідно. Ухилення  від  сплати  податків  тягне  за со-

 
 
 
 
 
 
Право на альтернативну 
невійськову службу мають 
ті громадяни, які нале-
жать до релігійних органі-
зацій, віровчення яких не 
допускає використання 
зброї. 
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Необмежені права людини 
– це права, які держава не 
може обмежити, вони 
належать людини в 
повному обсязі за будь-яких 
обставин. 
 
 
 
 
 
 

бою адміністративну відповідальність громадян. 
Нарешті, обов’язком  громадян  є  обов’язок неухильно 
додержуватися Конституції та законів України, не 
посягати на права й свободи, честь і гідність інших 
людей (ст. 68). Цей останній обов’язок, визначений в 
Конституції, дуже добре демонструє, що не можуть 
існувати безмежні права і свободи. Здійснення прав і 
свобод однією людиною своєю межею має права і 
свободи іншої людини.  
Але крім такого обмеження прав і свобод людини, яке 
виходить з самої їх суті, є ще такі обставини, коли 
держава вимушена обмежувати гарантовані  
Конституцією права і свободи. Наприклад, під час 
війни свобода преси буде обмежена воєнною 
цензурою; у період стихійного лиха, скажімо, такого, 
як повінь у Закарпатті, державні органи можуть 
залучити громадян до участі у боротьбі з ним. І хоча 
використання примусової праці заборонено 
Конституцією (ч. 3 ст 43), у даному випадку праця 
громадян не розглядається як примусова.  
Конституція України (як і міжнародне законодавство з 
прав людини) передбачає можливість ситуацій, в яких 
держава буває вимушена відійти від своїх зобов’язань і 
обмежити певні права людини. Але ніяка ситуація не 
може виправдати обмеження державою деяких прав 
людини, таких, наприклад, як право на життя, на 
свободу думок і совісті та ін. В зв’язку з цим 
конституційні права людини розподіляють на 
необмежені і обмежені. Необмежені права людини – 
це права, які держава не може обмежити, вони 
належать людини в повному обсязі за будь-яких 
обставин. 
Обмежені права людини – це права, які в умовах 
воєнного або надзвичайного стану можуть зазнати 
деяких обмежень  обсягу  їх  використання із зазначен-  
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ням   строку  дії  цих  обмежень.   Стаття  64 
Конституції України містить повний перелік 
необмежених прав. 
Слід зазначити, що обмеження – це не ліквідація і не 
скасування цих прав, а лише тимчасове зменшення 
можливості їх повної реалізації. Конституція України 
визначає, що права людини є нескасованими, тобто під 
час прийняття нових законів або внесення змін до 
Конституції і діючих законів не допускається звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і свобод або їх 
скасування чи обмеження. Разом з тим, Конституція 
перелік прав і свобод, вміщений у ній, визнає 
невичерпним, тобто вона передбачає можливість появи 
в майбутньому нових прав і свобод. 
На закінчення цього розділу хотілося б відзначити, що 
права і свободи людини постійно перебувають у центрі 
громадсько-політичної дискусії сучасного суспільства. 
Вони мають як палких прихильників, так і не менш 
палких опонентів.  
Деякі з опонентів пропонують тим чи іншим способом 
переглянути сучасне розуміння прав людини. Одні 
права їм подобаються і вони визнають їх “справжніми”, 
інші – їм не подобаються і вони пропонують їх  визнати 
“несправжніми” і відкинути. 
Всесвітня конференція з прав людини, яка проходила у 
1993 році у Відні, у своїй Декларації проголосила, що 
міжнародне співтовариство у розумінні прав людини 
виходить з визнання таких принципів, як: 
універсальність, об’єктивність, невибірковість, 
взаємозалежність і рівність цих прав. Це означає, що 
права людини об’єктивно належать всім людям, вони 
взаємопов’язані та рівні у своєму значенні, і не 
підлягають вибірковому ставленню. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Обмежені права людини – 
це права, які в умовах 
воєнного або надзвичайного 
стану можуть зазнати 
деяких обмежень можли-
востей їх використання із 
зазначенням строку дії цих 
обмежень. 
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Юридичний механізм захи-
сту прав людини – це 
можливості здійснення 
громадянами певних вчин-
ків щодо захисту власних 
прав і свобод а також 
система органів, які захи-
щають і забезпечують ці 
права та свободи. 
 

§ 1. Хто і як захищає права людини 
       відповідно до Конституції України? 
 
Реальність прав людини, гарантованих Конституцією 
та міжнародними угодами нашої країни, виявляється у 
тому, що існують засоби реалізації цих прав і їх можна 
захистити у випадку порушення. Для забезпечення 
реалізації та захисту прав і свобод людини і 
громадянина, Конституція і законодавство України 
передбачають можливість здійснення громадянами 
певних дій, а також утворення системи органів 
держави, призначенням якої є допомога громадянам у 
реалізації і захисті їх прав. Можливості здійснення 
громадянами певних дій щодо захисту власних прав і 
свобод і система органів, які захищають і забезпечують 
ці права та свободи утворюють юридичний механізм 
захисту прав людини. 
Юридичний механізм захисту прав людини – це 
можливості здійснення громадянами певних вчинків 
щодо захисту власних прав і свобод і система органів, 
які захищають і забезпечують ці права та свободи. 
Конституція України передбачає такі можливості 
здійснення громадянами дій, спрямованих на захист їх 
прав і свобод, як: 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я 
інших людей від протиправних посягань (ст. 27, ч.2 
і ст. 55, ч.5); 
об’єднуватися в політичні партії та громадські 
організації для здійснення і захисту своїх прав і 
свобод (ст. 36, ч.1); 
проводити  збори,  мітинги,  походи  і  демонстрації  
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     (ст. 39); 
⇒ 

⇒ 
⇒ 

⇒ 

направляти індивідуальні чи колективні письмові 
звернення до органів державної влади (ст. 40); 
захищати в суді свої права і свободи (ст. 55,ч.1 і 2); 
звертатися за захистом своїх прав до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини (ст. 55, ч.3); 
звертатися за захистом своїх прав і свобод до 
відповідних міжнародних установ або органів (ст. 
55, ч.4). 

До складу державних органів, які, згідно з 
Конституцією, зобов’язані захищати і гарантувати 
права і свободи людини належать: 1) Верховна Рада 
України; 2) Президент України; 3) Кабінет Міністрів; 
4) центральні та місцеві органи державної виконавчої 
влади; 5) органи місцевого самоврядування; 6) органи 
міліції; 7) служба безпеки; 8) прокуратура; 9) суд, який 
діє відповідно до загальних принципів судочинства, 
визначених у ст. 129 Конституції України. 
Конституція України 1996 року ввела до складу 
системи органів захисту прав людини такі нові 
елементи, як Уповноважений Верховної Ради з прав 
людини і Конституційний Суд. 
Посада державного захисника прав і свобод людини 
існує в багатьох країнах світу (наприклад, у Швеції, 
Данії, Фінляндії, Польщі та ін.), де його ще називають 
омбудсменом. Головним призначенням Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини є 
здійснення парламентського контролю за дотриманням 
конституційних прав і свобод людини і громадянина. 
Цілями парламентського контролю, який здійснює 
Уповноважений Верховної Ради, є: захист прав і сво- 
бод людини, проголошених Конституцією, законами і 
Міжнародними  угодами  України;  запобігання  пору- 

 
 
 
 

Система органів, які 
захищають і гарантують 

права людини: 
 

 Верховна Рада України; 
 Президент України; 
 Кабінет Міністрів; 
 центральні та місцеві 
органи державної вико-
навчої влади;  

 органи місцевого само-
врядування;  

 органи міліції;  
 служба безпеки; 
  прокуратура;  
  суд. 
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Головні  цілі 
парламентського 

контролю, який здійснює 
Уповноважений Верховної 

Ради з прав людини: 
 

 захист прав і свобод 
людини, проголошених 
Конституцією, закона-
ми і міжнародними 
угодами України; 

 запобігання порушен-
ням прав і свобод 
людини або сприяння їх 
поновленню; 

 сприяння приведенню 
законодавства України 
у відповідність до Кон-
ституції і міжнарод-
них стандартів у сфері 
прав людини; 

 запобігання будь-яких 
формам дискримінації 
щодо реалізації люди-
ною своїх прав і свобод. 

шенням прав і свобод людини або сприяння їх 
поновленню; сприяння приведенню законодавства 
України у відповідность до Конституції і міжнародних 
стандартів у сфері прав людини; запобігання будь-яким 
формам дискримінації відносно реалізації людиною 
своїх прав і свобод.   
До Уповноваженого Верховної Ради за допомогою 
може звернутися з письмовою заявою кожна людина 
(громадянин України, іноземець або особа без 
громадянства, що проживають в Україні, особи, 
позбавлені волі) або її представник, яка вважає, що 
порушені права, гарантовані Конституцією і 
законодавством України. Уповноважений повинен 
прийняти ці заяви до розгляду, якщо після порушення 
прав пройшло не більше 1 року (у виняткових випадках 
– до 2-х років) і якщо це порушення не розглядається в 
суді. 
Уповноважений Верховної Ради з прав людини також 
здійснює перевірки стану дотримання прав людини в 
країні і подає щорічну доповідь Верховній Раді. Він за 
власною ініціативою може направляти в різні органи 
державної влади подання про порушення прав людини. 
Так, наприклад, у 1999 році було направлено 84 таких 
подань. Якщо це потрібно, то Уповноважений може 
звернутися з поданням до Конституційного Суду. 
Слід зазначити, що Уповноважений Верховної Ради з 
прав людини своїм рішенням не може змінити рішення 
органу виконавчої влади або судової інстанції, яке 
порушило права людини. Він може запропонувати 
органу виконавчої влади відмінити свої рішення, або 
звернутися до вищої судової інстанції. На відміну від 
нього, Конституційний Суд своїм рішенням може 
скасувати рішення або нормативний акт будь-якого 
любого органу державної влади – парламенту, 
Президента,  уряду,  суду – якщо  визнає  їх  неконсти- 
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туційними. 
Закон України “Про Конституційний Суд України” (ст. 
2) головне завдання Конституційного Суду визначає як 
“гарантування верховенства Конституції України як 
Основного Закону держави на всій території України”. 
Згідно з цим Конституційний Суд (ст. 13) приймає 
рішення і робить висновки у справах щодо: 1) 
конституційності законів та інших правових актів 
Верховної Ради України, Президента України,  
Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим; 2) відповідності до 
Конституції України чинних міжнародних договорів 
України або тих міжнародних договорів, що вносяться 
до Верховної Ради України для надання згоди на їх 
обов’язковість; 3) додержання конституційної 
процедури розслідування і розгляду справи про 
усунення Президента України з поста в порядку 
імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 
Конституції України; 4) офіційного тлумачення 
Конституції та законів України. 
Конституційний Суд України складається з 18 суддів. 
Для того, щоб забезпечить його незалежність від 
виконавчої, законодавчої і судової влади, він 
формується таким чином: одну третину суддів 
призначає Президент, другу – Верховна Рада, третю – 
з’їзд суддів України. Кожний з суддів призначається на 
9 років без права бути призначеним вдруге. Особа 
судді є недоторканною, його не можна затримати чи 
заарештувати без згоди Верховної Ради. Це робить 
суддів Конституційного Суду більш незалежними від 
тих, хто призначив (обрав) їх на цю посаду.    
Конституційний Суд України розглядає ті чи інші 
справи лише за наявності звернення до нього. Законом 
передбачається дві форми звернення: конституційне 
подання і конституційне звернення. 

 
 
 
 

Повноваження 
Конституційного Суду 

України: 
 

 приймає рішення щодо 
конституційності за-
конів та інших право-
вих актів Верховної 
Ради України,  Прези-
дента України, Кабі-
нету Міністрів Ук-
раїни, актів Верховної 
Ради Автономної Рес-
публіки Крим; 

 приймає рішення щодо 
відповідності до Конс-
титуції міжнародних 
договорів України; 

 приймає рішення щодо 
додержання конститу-
ційної процедури розслі-
дування і розгляду спра-
ви про усунення Прези-
дента України з поста 
в порядку імпічменту; 

 дає висновки щодо 
офіційного тлумачення 
Конституції та законів 
України. 
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Дві форми звернення до 
Конституційного Суду: 

 
 конституційне подан-
ня (здійснюють Прези-
дент, Кабінет Міні-
стрів, Верховний суд, 
Уповноважений з прав 
людини, Верховна Рада, 
або 45 депутатів 
Верховної Ради, Верхов-
на Рада АР Крим, орга-
ни місцевого самовряду-
вання); 

 конституційне звер-
нення (можуть здійс-
нювати громадяни 
України, особи без гро-
мадянства, іноземці, 
юридичні особи). 

З конституційним поданням у Конституційний Суд 
звертаються органи державної влади і вищі посадові 
особи (Президент, Кабінет Міністрів, Верховний Суд, 
Уповноважений з прав людини, Верховна Рада, або 45 
депутатів Верховної Ради, Верховна Рада АР Крим, 
органи місцевого самоврядування) за наявності спору 
стосовно повноважень конституційних органів 
державної влади України, чи якщо виникає 
необхідність в офіційному тлумаченні законів або 
Конституції України. У першому випадку 
Конституційний Суд приймає рішення, у другому – він 
робить висновок. Рішення і висновки Конституційного 
Суду є остаточними, оскарженню не підлягають і 
обов’язкові для виконання всіма органами державної 
влади. Своїм рішенням або висновкам Конституційний 
Суд може надати преюдиціальний характер, тобто вони 
в подальшому судами загальної юрисдикції повинні 
розглядатися як обов’язковий зразок прийняття рішень 
в аналогічних випадках.  
Громадяни України, особи без громадянства, іноземці, 
юридичні особи можуть звернутися до 
Конституційного Суду (особисто або через 
представника) з конституційним зверненням дати 
офіційне тлумачення конституційності (неконституцій-
ності) законів і рішень органів державної влади. 
Конституційне звернення приймається до розгляду 
Конституційним Судом у випадках, коли: 1) різні 
органи виконавчої і судової влади по-різному 
застосовують норми одного й того ж закону; 2) норми 
двох чи більше законів або актів міжнародного права, 
визнаних обов’язковими на території України, 
встановлюють різний порядок реалізації одних і тих  
конституційних прав і свобод, чим суттєво обме- 
жують можливості їх використання; 3) під час су- 
дового  процесу  виникає спор  щодо  конституційності 



 
________________________________________________________________________________________________ 75

норм закону, який застосованого судом. Слід 
відзначити, що Конституційний Суд приймає до 
розгляду конституційні звернення не лише тоді, коли 
порушення прав людини вже сталося, але й тоді, коли 
виконання рішень влади або застосування норм закону 
може призвести до порушення конституційних прав 
людини. 
Конституційний Суд України працює ще не дуже 
довго. Його перше пленарне засідання відбулося 17 
квітня 1997 року. Але лише за 1997-1998 роки за 
даними прес-центру Конституційного Суду до нього 
надійшло 145 конституційних подань і 129 
конституційних звернень, з яких 85 від фізичних осіб і 
44 від юридичних осіб. За цей період Суд прийняв 26 
рішень і 126 постанов. За два місяці 1999 року (січень-
лютий) до Конституційного Суду надійшло вже 12 
конституційних подань і 10 конституційних звернень. 
Таким чином, можна говорити, що в нашій країні 
починає працювати нова система захисту прав людини,  
подібна до тих, що існують у розвинутих 
демократичних країнах. Зрозуміло, що робота цієї 
системи ще далека від досконалості. Але якщо 
громадянське суспільство буде пильно слідкувати за її 
роботою і допомагати її вдосконаленню, то вона, без 
сумніву, з часом буде працювати краще. 
 
 
§ 2. Міжнародне співтовариство на 
       захисті прав людини. 
 
У сучасному світі захист прав людини є проблемою, 
яка міжнародним співтовариством вирішується не тіль- 
ки на всесвітньому, універсальному рівні, але й в ме- 
жах  окремих  регіонів. Універсальні  міжнародні меха- 
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 нізми захисту прав людини створені в межах 
Організації Об’єднаних Націй (ООН), діяльність якої 
ми розглянемо в наступному параграфі. Але існують й 
регіональні системи захисту прав людини, і слід 
відзначити, що ООН у своїх резолюціях неодноразово 
закликала країни до утворення регіональних систем. До 
їх складу належать: система захисту Ради Європи, 
Організація по безпеці і співробітництву в Європі 
(ОБСЄ), система Міжамериканської конвенції прав 
людини, система Африканської конвенції про права 
людини і народів, а також Постійна арабська комісія з 
прав людини. 
Найбільш організованим регіональне співробітництво у 
сфері прав людини є на Європейському континенті. 
Тут діють дві системи захисту прав людини. Систему 
захисту прав людини Ради Європи ми розглянемо далі, 
а зараз зупинимось на системі ОБСЄ.  
Система ОБСЄ з’явилася внаслідок діяльності Наради з 
безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ). Нарада 
по безпеці та співробітництву в Європі розпочала свою 
роботу в Гельсінкі 3 липня 1973 року. Вона об’єднала 
усі країни Східної і Західної Європи, а також США і 
Канаду в єдиний процес зняття міждержавної 
напруженості, створення системи безпеки і 
регіонального співробітництва. Перший етап Наради 
закінчився підписанням 1 вересня 1975 року 
Гельсінського Заключного Акту. Наступні етапи 
Наради проходили у Белграді (1977-1978 рр.), Мадриді 
(1980 –1983 рр.), Відні (1986 – 1989 рр.) Копенгагені 
(1990 р.) і Москві (1991 р.). У 1994 році Нараду було 
перетворено в Організацію по безпеці і співробітниц-
тву в Європі. 30 січня 1992 року Україна офіційно 
визнана як одна з повноправних держав-учасниць На- 
ради. З цієї дати принципи і домовленості, закріплені у 
Заключному   Акті   та  інших   документах   НБСЄ,  є 
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обов’язковими для України. 
Вже в Гельсінському Заключному Акті учасники 
Наради відзначили “загальне значення прав людини та 
основних свобод, повага до яких є суттєвим фактором 
миру, справедливості і благополуччя …”. VII принцип 
співробітництва держав – учасниць НБСЄ, 
проголошував їх обов’язок поважати права і свободи 
людини без розрізнення раси, статі, мови і релігії.  
Особливе значення для розвитку НБСЄ і ОБСЄ мали 
положення Паризької хартії для нової Європи, які були 
прийняті під час зустрічі голов держав і урядів держав-
учасниць НБСЄ 21 листопада 1990 року. У цьому 
документі проголошується: “Демократичне управління 
ґрунтується на волі народу, яка виявляється регулярно 
в ході вільних і справедливих виборів. В основі 
демократії лежить повага людської особистості та 
верховенства закону. Демократія є найкращою 
гарантією свободи виявлення своїх поглядів, 
терпимості щодо всіх груп у суспільстві та рівності 
можливостей для кожної людини." ОБСЄ відіграє 
значну роль у врегулюванні конфліктів і захисті прав 
етнічних, мовних та релігійних меншин.  
Міжамериканська конвенція про права людини була 
прийнята 20 листопада 1969 року на конференції у 
Коста-Ріці. Але пройшло майже 10 років, поки її 
ратифікували 11 держав і вона набрала чинності. Ця 
конвенція прийнята за зразком Європейської конвенції 
про права людини і основні свободи, і передбачає 
створення Міжамериканської комісії і Міжамери-
канського суду з прав людини. Перше рішення 
Міжамериканський суд прийняв лише у 1988 році, а 
загалом до середини 90-х років він прийняв менше ніж 
десять рішень. Мала ефективність міжамериканської 
системи  захисту  обумовлена  тим,  що  США  і  багато 
країн Латинської Америки не підписали цю конвенцію, 
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Офіс ООН у Нью-Йорку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Емблема ООН 
 
 
 

Головні органи ООН: 
 

 Генеральна Асамблея; 
 Рада Безпеки; 
 Секретаріат на чолі з 
Генеральним секрета-
рем;  

 Економічна і Соціаль-
на Рада (ЕКОСОР); 

 Міжнародний суд. 
 
 
 
 
 
 

у регіоні має місце політична нестабільність та дуже 
великий розрив між країнами в рівнях економічного, 
соціального і культурного розвитку. 
Африканські держави прийняли Хартію прав народів і 
людини у 1981 році. У цьому документі перше місце 
належить питанням про права народів на 
самовизначення, боротьбі з колоніалізмом, проблемам 
соціально-економічного і культурного розвитку, 
здійсненню народами своїх прав на природні багатства 
і ресурси. Хартія передбачила утворення Комісії з прав 
людини і народів. Ця Комісія щорічно проводить свої 
сесії, де вивчаються доповіді держав про заходи, 
спрямовані на забезпечення прав і свобод, 
гарантованих Конвенцією. Комісія не приймає 
рекомендацій або рішень за цими доповідями. За 
дорученням Асамблеї голів держав і урядів, Комісія 
веде розслідування систематичних і масових порушень 
прав людини в тій або іншій африканський країні.  
Постійна арабська комісія з прав людини головну увагу 
приділяє питанням боротьби з порушеннями прав 
людини на окупованих Ізраїлем територіях. 
Таким чином, можна відзначити, що процес розбудови 
регіональних систем захисту прав людини розпочався 
на різних континентах земної кулі і просувається 
вперед, долаючи багато складних перешкод. 
 
 
§ 3. Система захисту прав людини ООН. 
 
Безпосереднім попередником Організації Об’єднаних 
Націй як організації універсального характеру була 
Ліга Націй. Ліга Націй (1919-1946 рр.) була утворена 
після Першої світової війни головними союзними дер- 
жавами. Ліга у своєму  Статуті обмежила право держав 
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 вести війну. Ліга Націй сприяла підписанню угод, 
спрямованих на боротьбу з рабством і работоргівлею, 
розробленню міжнародних заходів на захист 
релігійних, етнічних і мовних меншин, захисту деяких 
прав людини під час воєнних дій. Але Ліга Націй не 
створила універсального міжнародного документа, 
який би містив положення про повагу і дотримання 
прав і свобод людини, тим більше вона не створила 
якоїсь системи захисту прав людини. 
Друга світова війна показала, що масові і брутальні 
порушення прав людини ведуть до геноциду і злочинів 
проти людства. Тому ще до скінчення Другої світової 
війни між державами-членами антигітлерівської 
коаліції почались переговори про утворення нової 
міжнародної організації, яка була б спроможна стати 
перепоною на шляху розв’язування нової світової 
війни і масових порушень прав людини. На 
настановній Конференції в Сан-Франциско (1945 р.) до 
ст. 1 Статуту від імені чотирьох великих держав 
(СРСР, США, Великобританії і Китаю) був внесений 
пункт, в якому мета ООН визначалася таким чином: 
“здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні 
міжнародних проблем економічного, соціального, 
культурного та гуманітарного характеру та в 
заохочуванні та розвитку поваги до прав людини та 
основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, 
мови і релігії”. 
ООН є найбільш розвинутою і авторитетною 
міжнародною організацією, до складу якої входить 
переважна більшість держав, існуючих у сучасному 
світі. У 1945 році Статут ООН ратифікувала 51 
держава, а у свій п’ятдесятирічний ювілей ООН 
налічувала 185 держав-членів. Головними органами 
ООН є: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Секрета- 
ріат  на  чолі  з  Генеральним  секретарем,  Економічна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Символ ООН – голуб миру. 
 
 
 

Геноцид – знищення 
окремих груп населення за 
расовими, національними 
чи релігійними ознаками; 
найтяжчий злочин проти 
людства. 
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Спеціалізовані органи 
ООН: 

  
      Організація Об’єднаних 

Націй з питань освіти, 
науки і культури; 

(ЮНЕСКО) 

 
  

      Дитячий фонд ООН;  
(ЮНІСЕФ) 

 
  

  
      Міжнародна організа-

ція праці; 
(МОП) 

  

 
 
 
 

і Соціальна Рада (ЕКОСОР), Міжнародний суд. 
Головні органи ООН тісно співпрацюють зі 
спеціалізованими органами. До складу 
спеціалізованих органів належать: Організація 
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 
Міжнародна організація праці (МОП), Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ), Управління 
Верховного комісару ООН у справах біженців (УВКБ), 
Міжнародне агентство з атомної енергії; (МАГАТЕ), 
Міжнародний валютний фонд (МВФ) та ін. Ці 
спеціалізовані органи мають юридичну самостійність, 
але вони координують з ООН свою діяльність, 
допомагаючи їй у здійсненні різних програм. 
Відповідальність за виконання обов’язків ООН у справі 
сприяння загальній повазі і дотриманню прав і свобод 
людини, згідно зі ст. 13 Статуту несе Генеральна 
Асамблея. Але оскільки Генеральна Асамблея працює 
сесійно, то постійно цією роботою за її дорученням 
займається ЕКОСОР. До повноважень ЕКОСОР 
належить: а) підготування рекомендацій, спрямованих 
на підтримку поваги і дотримання прав людини; б) 
підготування проектів конвенцій у сфері прав людини; 
в) здійснення контактів зі спеціалізованими 
установами ООН і отримання від них доповідей; г) 
право доповідати Генеральній Асамблеї про свої 
зауваження до цих доповідей; є) право створювати 
спеціальні допоміжні органи. Так ЕКОСОР утворив 
Комісію з прав людини, яка проводить дослідження, 
готує проекти декларацій і конвенцій з прав людини, 
займається розробкою заходів, спрямованих на 
попередження дискримінації за ознаками статі, мови, 
релігії, здійснює нагляд за дотриманням свободи 
інформації і станом жінок і т. ін. Одним з головних 
досягнень ООН  є  визнання  прав  людини  універсаль- 
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ною, загальнолюдською цінністю. ООН прийняла 
загальновизнану міжнародним співтовариством Хартію 
прав людини, розробила і прийняла велику кількість 
спеціалізованих конвенцій, спрямованих на визнання і 
захист прав людини, таких, наприклад, як: Конвенція 
про запобігання злочинові геноциду і покарання за 
нього (1955 р.), Конвенція про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації (1965 р.), Конвенція про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 
р.), Конвенція про права дитини (1989 р.). Ця 
діяльність створила міжнародно-правову основу 
захисту прав людини.  
Дія цих конвенцій є обов’язковою для тих держав, які 
підписали і ратифікували їх. Як правило, ці конвенції 
містять статті, в яких визначається механізм контролю 
за дотриманням державами взятих на себе зобов’язань, 
і порядок формування відповідного органу. Так, 
наприклад, дотримання державами вимог 
Міжнародного пакту про громадянські права 
контролює Комітет з прав людини; Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні та культурні права – 
Комітет з економічних, соціальних та культурних прав; 
Конвенції про права дитини – Комітет з прав дитини; 
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок – Комітет з ліквідації дискримінації жінок; 
Конвенції по боротьбі з тортурами – Комітет по 
боротьбі з тортурами і т. д.  
Комітети здійснюють контроль за виконанням 
державами своїх зобов’язань у вигляді (1) вивчення 
доповідей держав про виконання ними положень 
конвенцій і (2) прийняття індивідуальних заяв від 
громадян про порушення їх прав. В останні роки 
вивчення комітетами доповідей держав все частіше 
проходить за участю неурядових організацій, які мають 
можливість  ознайомити    членів  комітетів   зі   своїми 

 
 
 

 Всесвітня організація 
охорони здоров’я; 

(ВООЗ) 
  

 
  
  

 Управління Верховного 
комісару ООН у спра-
вах  біженців; 

(УВКБ) 
  

 
  Міжнародне агентс-
тво з атомної енергії; 

(МАГАТЕ) 
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Необхідні умови 
прийняття і розгляду 
індивідуальних заяв до 

Комітету з прав людини: 
  
1) щоб заява громадянина  
була прийнята до розгляду, 
треба, щоб його держава 
ратифікувала не тільки 
Пакт про громадянські та 
політичні права, але й 
Факультативний про-
токол №1 до Пакту; 
2) щоб його  заяву не 
визнали неприйнятною. 
 
 
 
 
 
 
 
 

відомостями про стан прав людини в тій або іншій 
країні. Це, безумовно, сприяє більш глибокому і 
всебічному вивченню стану справ у тій країні, яка 
звітує. Комітети надсилають повідомлення про 
дотримання державами відповідних конвенцій до 
Економічної і соціальної ради, яка готує щорічну 
доповідь про стан справ людини у світі для 
Генеральної Асамблеї ООН. 
Все частіше в системі ООН застосовується така форма 
захисту прав людини, як прийняття від громадян заяв. 
Цей засіб захисту прав людини, яким може 
скористатися безпосередньо постраждалий від 
порушень прав людини або його представник, у 
системі ООН вперше було визначено у 
Факультативному протоколі №1 до Пакту про 
громадянські та політичні права. Для того, щоб заява 
громадянина якої-небудь держави була прийнята до 
розгляду, треба щоб його країна не тільки ратифікувала 
сам Пакт, але й цей протокол. Так, наприклад, Україна 
ратифікувала Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права 23 березня 1976 року, а перший 
Протокол - 25 жовтня 1991 року. З цієї дати громадяни 
України мають право звертатися з індивідуальними 
заявами про порушення прав, гарантованих Пактом, до 
Комітету з прав людини. 
Необхідні умови прийняття і розгляду індивідуальних 
заяв до Комітету з прав людини носять типовий 
характер. Неприйнятними є заяви: 1) в яких заявник не 
вичерпав внутрішніх засобів захисту своїх прав; 2) 
заява анонімна; 3) заява суперечить Пакту або 
стосується тих прав, які не встановлені в Пакті; 4) заява 
не документована або необґрунтована; 5) заява є 
зловживанням правом на заяву.  
Якщо заява визнається прийнятною, Комітет надсилає 
її державі, на яку подано заяву, для надання пояснень.  
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На ці пояснення держави заявник може надіслати в Ко-
мітет додаткову інформацію і зауваження. Якщо між 
заявником і державою не досягається порозуміння, тоді 
Комітет робить свій висновок у справі. У ньому 
визначаються встановлені факти, визначається, чи мало 
місце порушення положень Пакту, і робляться 
пропозиції державі щодо ліквідації порушень. 
Висновок Комітету остаточний і не підлягає 
оскарженню. Але невиконання його державою тягне за 
собою лише морально-політичні санкції. 
Інші засоби захисту прав людини застосовує ООН у 
тих випадках, коли мають місце масові і систематичні 
порушення прав людини. Тут застосовуються різні 
заходи: від утворення спеціальних комісій для 
розслідування фактів масових порушень до введення 
економічних санкцій проти держав-порушників або 
введення миротворчих сил у зони конфліктів.         
Система захисту прав людини ООН перебуває в стані 
постійного розвитку і вдосконалення. Успіх цього 
процесу значною мірою залежить від доброї волі 
держав-членів ООН, від сумлінного виконання ними 
взятих на себе обов’язків, від бажання співробітничати 
між собою, від прагнення права людини 
використовувати для захисту людини, а не як гасло, за 
яким стоять зовсім інші політичні цілі. 
 
§ 4. Система захисту прав людини Ради  
       Європи. 
 
Однією з найстаріших регіональних організацій, 
діяльність яких спрямована на захист прав людини, є 
Рада Європи. Вона була утворена після закінчення 
Другої  світової  війни  5  травня  1949 року в Лондоні з
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Емблема Ради Європи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

метою, яку стаття I Статуту Ради Європи визначає як 
“збереження і подальшу реалізацію прав людини і 
основних свобод”. 
Спочатку до складу Ради Європи входили десять країн. 
Але з часом авторитет цієї міждержавної організації 
зростав і все більше країн вступали до її складу. На 
сьогоднішній день вона налічує 42 країни-члени і ще 
декілька країн звернулися з проханням про прийняття 
до складу цієї організації (див. перелік на стор. 90).  
Головними органами Ради Європи є Комітет 
міністрів, який складається з міністрів закордонних 
справ усіх держав-членів, Парламентська Асамблея, до 
складу якої входять делегації парламентарів, які 
призначаються парламентом кожної країни. Комітет 
міністрів і Парламентську Асамблею обслуговує 
Секретаріат, який працює під керівництвом 
Генерального секретаря, що обирається 
Парламентською Асамблеєю. До складу органів Ради 
Європи входить також Конгрес місцевих і регіональних 
органів влади Європи, який утворюється з 
національних делегацій - обраних представників цих 
органів влади країн-членів. Одним з найважливіших 
органів Ради Європи є Європейський суд з прав людини. 
Комітет міністрів організує міжурядове 
співробітництво для розвитку демократії, верховенства 
права, утворення єдиного європейського правового і 
культурного простору і захисту прав людини. Його 
рішення є обов’язковими для країн-членів Ради 
Європи. 
Парламентська Асамблея є політичним форумом для 
публічного обговорення загальноєвропейських 
проблем, висування політичних ініціатив, що сприяють 
співробітництву. Вона є консультативним органом, 
рекомендації якого стають підставою для діяльності 
Комітету Міністрів. 
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Конгрес місцевих і регіональних органів влади сприяє 
європейському співробітництву на місцевому і 
регіональному рівнях. 
Головною функцією Європейського суду є захист прав 
і свобод людини, гарантованих Європейською 
конвенцією про права людини і основні свободи.  
21 вересня 1999 року Парламентська Асамблея Ради 
Європи обрала першого Верховного комісара Ради 
Європи з прав людини. Завдання Верховного комісара 
полягає в сприянні просвіті та інформуванню в сфері 
прав людини, в сприянні правам людини і в 
попередженні порушень прав людини. 
Правовою основою, на якій працює Рада Європи, є, 
крім загальних норм міжнародного права, Статут цієї 
організації і Європейська конвенція про захист прав 
людини і основних свобод, підписання і виконання 
яких є обов’язковою умовою вступу і перебування у 
Раді Європи. Крім цієї конвенції, Рада Європи за 50 
років існування прийняла ще цілу низку важливих 
міжнародних конвенцій (їх загальна кількість налічує 
більш ніж 150), які утворюють правову основу її 
діяльності. Це, наприклад, такі конвенції, як: 
Європейська соціальна хартія, Європейська конвенція 
про запобігання тортурам і нелюдському чи 
принижуючому поводженню або покаранню, Рамкова 
конвенція про захист національних меншин, 
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, 
Європейська культурна хартія і деякі інші. 
Особливістю системи захисту, яку створила Рада 
Європи, є те, що вона стала першою міжнародною 
організацією, яка визнала право людини звертатися за 
захистом своїх прав до міжнародного співтовариства і 
передбачила можливість захисту цих прав з допомогою 
суду.  
Європейська  конвенція  про  права  людини  та основні 

 
 
 
  

 
  
  

Перший Верховний комісар 
Ради Європи з прав людини 

– Альваро Жіль-Роблес 
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Головні риси діючого 
механізму застосування 
Європейської конвенції:  
  
(1) надав можливість 
громадянам звертатися за 
захистом прав, гаранто-
ваних Конвенцією, до 
Європейської комісії з прав 
людини;  
  
(2) визначив можливість 
розгляду таких звернень 
Європейським судом з прав 
людини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свободи була підписана у Римі 5 листопада 1950 року і 
набрала чинності 3 вересня 1953 року після її 
ратифікації вісьма країнами. В переліку основних прав 
і свобод людини, які бере під свій захист Конвенція, 
був урахований зміст Загальної декларації прав 
людини. Але з часом цей перелік був розширений за 
рахунок доповнення Конвенції додатковими 
протоколами до неї (протоколи № 1, 4, 6, 7), в яких 
були визначені ті права і свободи людини, що не 
ввійшли до складу первинного тексту Конвенції. Права 
людини, визначені в цих додаткових протоколах, після 
їх ратифікації країною стають невід’ємною складовою 
переліку прав, визначених у самій Конвенції. Інші 
протоколи (особливо № 3, 8, 9 і 11) стосуються 
процедури застосування Конвенції, головні риси якої 
визначені у її ст. 25 і 48. Головні риси механізму 
застосування Європейської конвенції полягають у 
тому, що вона (1) надала можливість громадянам 
звертатися за захистом прав, гарантованих Конвенцією,
до Європейської комісії з прав людини (далі – Комісія), 
і (2) визначила можливість розгляду таких звернень 
Європейським судом з прав людини (далі – Суд). 
Розгляньмо цей механізм більш докладно. 
I. Комісія приймає заяви від будь-якої особи, 
неурядової організації або групи осіб про порушення 
однією з держав-членів Ради Європи прав, викладених 
у Європейській конвенції. 
II. Комісія вивчає ці заяви з точки зору прийнятності 
або неприйнятності. Неприйнятними визнаються 
заяви: 1) що стосуються справ, у яких заявник не 
вичерпав всіх національних засобів захисту своїх прав; 
2) якщо після прийняття остаточного рішення 
національними органами у цій справі пройшло більше 
ніж шість місяців; 3) якщо заява анонімна; 4) якщо 
вона  не  сумісна  з положеннями Європейської конвен-
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ції, явно необґрунтована або є зловживанням права на 
оскарження; 5) якщо заява порушує те саме питання, 
що вже було розглянуто Комісією або вирішено 
шляхом іншої процедури міжнародного розслідування 
чи врегулювання. 
III. Неприйнятні заяви відхиляються, прийнятні заяви 
направляються Комісією до представника держави, 
проти якої спрямована заява, для досягнення 
дружнього врегулювання. 
IV. Якщо дружнє врегулювання досягається, справа 
припиняється. Якщо дружнього врегулювання не 
досягнуто, Комісія складає доповідь про факти 
порушень прав людини і направляє її до Комітету 
Міністрів Ради Європи. 
V.   Комітет Міністрів протягом трьох місяців більшіс-
тю у дві третини голосів вирішує, чи мало місце 
порушення Конвенції, і визначає, що повинна зробити 
держава-порушник для відновлення порушених прав. 
VI. Якщо таке рішення Комітетом Міністрів не було 
прийняте, то заява передається до Суду. Заяву до Суду 
можуть передати: а) Комісія; б) країна, громадянин 
якої є вірогідною жертвою порушення прав; в) країна, 
на яку подана скарга. 
Як ми бачимо, це досить складна і довготривала 
процедура. У зв’язку із зростанням кількості країн-
членів Ради Європи і заяв від громадян про порушення 
їх прав, постало питання про реформування цієї 
процедури. Протоколи №11 і 9, які відкриті для 
підписання і ратифікації країнами-членами Ради 
Європи, після набуття ними чинності передбачають 
такі зміни цієї процедури: по-перше, ліквідується 
Комісія і справи відразу будуть поступати на вивчення 
і розгляд до Суду; по-друге, самі громадяни, неурядові 
організації, групи громадян набувають право 
передавати свою справу до Суду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Головні риси рефор-
мованого механізму засто-
сування Європейської кон-
венції:  
  
(1) ліквідується Євро-
пейська комісія з прав 
людини і справи відразуть 
будуть поступати до Суду; 
  
(2) громадяни, неурядові 
організації набувають пра-
во передавати свою справу 
до Європейського Суду. 
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Вступ нової країни до складу Ради Європи пов’язаний 
не тільки з визнанням нею вимог Статуту і 
Європейської конвенції про захист прав людини, але й 
з визначенням тих кроків, які держава зробить у 
напрямку приведення свого законодавства у 
відповідність до європейських стандартів. Наприклад, 
під час вступу нашої країни до Ради Європи вона 
прийняла на себе наступні зобов’язання: 
1. Підписати на момент вступу Європейську конвенцію 
з прав людини; протягом одного року ратифікувати 
Конвенцію та протоколи №1, 2, 4,7 та 11 до неї; до 
набрання чинності Протоколом №11 визнати право 
особи звертатися до Європейської комісії з прав 
людини, а також визнати обов’язковість юрисдикції 
Європейського Суду з прав людини (ст. 25 та 46 
Конвенції). Наша країна 11 вересня 1997 року 
ратифікувала Європейську конвенцію і протоколи №1, 
4, 7 до неї. Вона також визнала право громадян 
України звертатися до Європейського Суду і 
обов’язковість його юрисдикції. 
2. Протягом одного року з моменту вступу підписати 
та протягом трьох років ратифікувати Протокол №6 
Європейської конвенції з прав людини, який 
передбачає скасування смертної кари в мирний час, та 
ввести мораторій на виконання смертного вироку, який 
набуває чинності з моменту вступу. Наша країна 5 
травня 1997 року підписала Протокол №6, але й досі 
його не ратифікувала. Це пов’язано з тим, що 
національна правосвідомість ще не сприймає 
скасування смертної кари. Слід відзначити, що серед 
країн-членів Ради Європи на кінець 1999 року не 
ратифікували цей протокол Албанія, Польща, Росія, 
Туреччина. Взагалі цей процес досить складний і 
потребує часу. Навіть країни-давні члени Ради Європи 
досить недавно ратифікували цей протокол (Франція -  
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у 1986 р., Італія – у 1988 р., Німеччина – у 1989 р., 
Великобританія – у 1999 р.). Були також 
небезпідставні закиди до нашої країни відносно 
додержання мораторію на виконання смертних 
вироків, що, безумовно, не сприяло зростанню 
міжнародного авторитету України.  
3. Протягом одного року з моменту вступу до Ради 
Європи підписати та ратифікувати Європейську 
конвенцію про запобігання тортурам, нелюдському та 
такому, що принижує гідність, поводженню або 
покаранню. Наша країна ратифікувала цю конвенцію 5 
травня 1997 року. 
4. Протягом одного року з моменту вступу до Ради 
Європи підписати та ратифікувати Європейську 
рамкову конвенцію про захист національних меншин. 
Наша країна ратифікувала її 26 січня 1998 року. 
5. Протягом одного року з моменту вступу підписати 
та ратифікувати  Європейську хартію місцевого 
самоврядування і Хартію регіональних мов та мов 
національних меншин. Парламент нашої країни 
ратифікував Хартію регіональних мов у грудні 1999 
року. 
Як ми бачимо, значну кількість своїх зобов’язань перед 
Радою Європи наша країна виконала. Але це тільки 
початок досить складного і довготривалого процесу 
приведення нашого законодавства і роботи 
правоохоронної системи у відповідність до 
європейських стандартів. Головне те, що вже сьогодні 
громадяни України мають можливість користуватися 
системою захисту прав і свобод людини, яку створила 
Рада Європи. 
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Держави-члени 
Ради Європи 

(на 31 жовтня 1999р.) 
 
 
 

1949 Швеція Фінляндія 1989 
1949 Норвегія                  Росія 1996 

                        1949 Данія           Естонія 1993 
                   1950 Німеччина        Латвія 1995 
      1993 Чехія             Литва 1993  
            1956 Австрія              Польща 1991        
          1950 Ісландія                Україна 1995 
        1949 Нідерланди                  Словаччина1993 
      1949 Бельгія            Молдова 1995 
    1949 Люксембург             Румунія 1993 
   1949 Ірландія                  Грузія 1999 
     1949 Великобританія        Угорщина 1990 
       1949 Франція         Болгарія 1992 
         1963 Швейцарія         Туреччина 1950 
            1978 Ліхтенштейн         Кіпр 1961 
                1994 Андорра                     Греція 1949 
                    1977 Іспанія         Македонія 1995 
                          1976 Португалія       Албанія 1995 
                                1949 Італія                           Хорватія 1996   
                                      1965 Мальта             Словенія 1993 
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§ 1. Що таке вибори.  
 
Сучасна представницька демократія є такою формою 
правління, коли владу від імені народу здійснюють 
обрані ним представники. Тому вона є живою, діючою 
формою правління до тих пір, поки в ній проходять 
вибори. Образно кажучи, вибори – це засіб життя 
сучасної демократії. Вибори – це спосіб формування 
органів влади, тобто обрання громадянами осіб, що 
приймають головні рішення у сфері законодавчої, 
виконавчої і судової влади. 
Вибори надають можливість громадянам країни 
висловити своє ставлення до політики та політиків, 
надати їм свою підтримку чи, навпаки, позбавити її. 
Вибори є можливістю для виборця вплинути на 
напрямок державної політики і склад органів 
державної влади. Завдяки виборам влада у 
демократичному суспільстві набуває легітимності 
(законності, правомірності).  
У загальному значенні цього слова, легітимація – 
процедура громадського визнання і виправдання 
(схвалення) якої-небудь дії, діяча, події або факту. 
Вибори – це процес легітимації влади, бо вони є 
виразом згоди громадянського суспільства на той склад 
органів влади, який є наслідком вільних і справедливих 
виборів. Ми підкреслили “вільні і справедливі” тому, 
що тільки такі вибори дають легітимну владу. Але за 
яких умов вони можуть бути такими? 
Політична практика виробила принципи, яким повинні 
відповідати вибори, щоб їх можна було визнати 
вільними і справедливими. Протягом ХVIII – XIX 
століть центром політичної боротьби були  такі  питан- 
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Виборчі цензі - це обме-
ження прав виборців на 
основі різних ознак: статі, 
раси, релігійних переко-
нань, майнового стану, 
часу проживання у вибор-
чому окрузі, віку виборця. 
 
 

ня: 1) чи все доросле населення країни має право 
голосувати, чи лише його частина? 2) чи повинен голос 
одного виборця дорівнювати голосу іншого? 3) чи слід 
надати право кожному виборцеві безпосередньо 
вибирати кандидата до складу органів державної 
влади, чи він може вибирати лише виборців, які вже 
будуть обирати склад органів державної влади? 4) як 
виборець має голосувати: явно чи тайне? 
Боротьба навколо першого питання була боротьбою 
навколо справедливості існування різних цензів, 
тобто обмежень прав виборців, на основі різних ознак 
– статі, раси, релігійних переконань, майнового стану, 
часу проживання у виборчому окрузі, віку виборця. 
Якщо людина є громадянином даної країни і повинна 
підкорятися законам і розпорядженням державної 
влади цієї країни, якщо вона сплачує державі податки і 
виконує інші державні обов’язки, то вона повинна мати 
можливість обирати цю владу. Тому практика сучасної 
демократії визнає всі цензові обмеження, крім 
вікового, несправедливими. Вікове обмеження 
виборчого права громадянина, пов’язане з тим, що 
людина лише після досягнення певного віку (в Україні 
це 18 років) набуває повної юридичної дієздатності і 
може відповідально приймати участь у політичному 
житті країни, не може бути визнано дискримінаційним. 
Виборче право сучасних демократій визнає принцип 
загальності, тобто право всіх дорослих дієздатних 
громадян країни приймати участь у голосуванні. 
Боротьба навколо другого і третього питань була 
боротьбою навколо визнання рівності голосів виборців: 
чи “важить” голос одного виборця стільки ж, як голос 
іншого, і чи однаково вони впливають на формування 
органів державної влади?  
“Вагомість” голосу виборця залежить від того, чи 
обирається один депутат від такої ж кількості виборців,
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як і інший. Вибори проходять на певній території 
держави, яка називається виборчим округом. Ці 
виборчі округи повинні налічувати більш-менш 
однакову кількість виборців, і від них повинна 
обиратися однакова кількість депутатів. Наприклад, 
якщо один депутат обирається від 100 тисяч виборців, 
а другий – від 10 тисяч, то голос виборця з першого 
округу в 10 разів “важить” менше ніж голос виборця з 
другого округу; або якщо від 100 тисяч виборців 
обирається один депутат в одному виборчому окрузі, а 
в другому окрузі від 100 тисяч обирають двох 
депутатів, то голос виборця з першого округу у 2 рази 
“легший” за голос виборця з другого округу. Щоб не 
допустити такого викривлення голосування, сучасне 
виборче право виходить з принципу рівності голосів 
виборців. 
Більш справедливими і демократичними є також 
вибори, в яких кожен виборець сам, безпосередньо 
голосує за того чи іншого кандидата, а не передає це 
право колегії виборців. Тому ще однією ознакою 
демократичних виборів є те, що вони прямі. 
Для того, щоб захистити волевиявлення виборця від 
тиску з боку різних політичних сил, які змагаються за 
владу під час виборів, треба забезпечити таємницю 
голосування.  
Ще одна обов’язкова ознака виборів у сучасних 
демократичних країнах – періодичність. У сучасних 
демократіях людину обирають до складу органів 
державної влади на певний термін. Якщо ми будемо 
вибирати депутатів парламенту або президента країни 
довічно, то ми втратимо можливість контролювати їх 
діяльність, впливати на політику. Почуття відповідаль-
ності обраних осіб перед своїми виборцями за таких 
обставин, безперечно, зменшиться. Тому сучасна 
демократична влада визнається легітимною тільки тоді, 

 



 
________________________________________________________________________________________________ 94 
 
 
 
 
Виборча система – це 
сукупність правових норм і 
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більшості громадян країни 
і тому переможцем на ви-
борах визнається той кан-
дидат (або партія), який 
отримав більшу кількість 
голосів виборців. 
 

коли вона є обраною під час періодичних виборів. 
Строки проведення і порядок призначення чергових (а 
також і позачергових, якщо це необхідно) виборів 
визначаються в конституціях і законодавстві сучасних 
демократій. 
Таким чином, вибори дають суспільству легітимну 
владу, якщо вони періодичні, загальні, рівні, прямі за 
умови таємного голосування. 
Але завданням виборів є не тільки формування 
легітимної влади, але й влади ефективної, тобто такої, 
яка здатна приймати політичні рішення, що 
відображають інтереси суспільства, і послідовно 
проводити їх у життя. Для утворення такого складу 
органів влади, який би міг ефективно працювати і 
забезпечувати представництво в органах влади 
інтересів різних суспільних верств і прошарків, у 
сучасних демократичних країнах використовують різні 
виборчі системи. 
Виборча система – це сукупність правових норм і 
принципів, що визначають порядок організації і 
проведення виборів, а також способи підведення 
підсумків виборів. 
Виборчі системи, які використовуються в сучасних 
демократіях, розподіляють на три типи: (1) 
мажоритарну, (2) пропорційну і (3) змішану, або 
мажоритарно-пропорційну. 
Мажоритарна виборча система (від французького 
majorite – більшість) – це система, в якій органи влади 
спираються на підтримку більшості громадян країни, 
і тому переможцем на виборах визнається той 
кандидат (або партія), який отримав більшу кількість 
голосів виборців, ніж його конкуренти. 
Мажоритарна виборча система існує у двох різновидах: 
система абсолютної більшості і система відносної 
більшості.   При   використанні   системи   абсолютної  
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більшості переможцем на виборах визнається той кан-
дидат, який набрав більше як 50% голосів виборців. 
При використанні системи відносної більшості 
переможцем визнається той кандидат, який набрав 
більше голосів ніж кожний з його конкурентів. 
Наприклад, якщо на виборах змагалися 5 кандидатів і 
перший отримав 23% голосів виборців, другий – 17%, 
третій – 15%, четвертий – 16%, а п’ятий – 29%, то 
переможцем буде визнаний п’ятий кандидат. 
Якщо у виборах змагаються більше ніж два конкуренти 
(а так частіше за все і буває в сучасних демократіях), то 
малоймовірною є така ситуація, щоб хто-небудь з них 
відразу набрав більше як 50% голосів виборців. Тому в 
тих країнах, де застосовується мажоритарна система 
абсолютної більшості, законодавством передбачається 
можливість проведення другого туру виборів, у якому 
між собою змагаються два кандидати, які в першому 
турі голосування набрали найбільшу кількість голосів. 
При використанні системи відносної більшості другий 
тур голосування не потрібний.  
Характерними ознаками мажоритарної виборчої 
системи (в обох її різновидах) є наступні:  
1. У межах цієї виборчої системи діє принцип 
“переможець отримує все”. За цієї системи інтереси 
значної кількості виборців, які голосували за тих 
кандидатів, що потерпіли поразку на виборах, 
залишаються непредставленими в органах державної 
влади. Наприклад, якщо вибори відбувалися за 
правилами мажоритарної системи абсолютної 
більшості, то до влади може прийти людина, за яку 
проголосував 50001 виборець, а інтереси тих 49999 
виборців, які голосували за інших кандидатів, не 
будуть представлені в органах державної влади. Ще 
більше викривлення можливе під час застосування 
мажоритарної   системи   відносної   більшості.  Якщо  
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блоків; кількість  манда-
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брати наведений нами вище приклад, то тут в органах 
державної влади може бути людина, яку підтримали 
29% виборців, а у 71% виборців не буде свого 
представника. 
2. У виборчих округах розігрується один мандат до 
органу влади (одномандатні округи). 
3. Голосування має персональний характер, тобто 
виборці голосують за конкретного кандидата. 
Пропорційна виборча система – це система, в якій 
виборці голосують за списки політичних партій (або 
виборчих блоків), що представляють інтереси значних 
верств або груп суспільства, при чому кількість місць 
(мандатів), яку вони отримують, пропорційна 
кількості поданих за них голосів виборців. Існують різні 
формули підрахування розподілу мандатів у 
відповідності до кількості поданих голосів виборців. 
Якщо не входити в подробиці, то основою цього 
розподілу є так званий виборчий метр, який 
підраховується таким чином: кількість місць у 
парламенті ділиться на кількість голосів виборців, що 
брали участь у виборах. Наприклад, якщо парламент 
країни налічує 300 місць, а на виборах проголосували 
15 мільйонів виборців, то виборчий метр дорівнює 50 
тисячам голосів. Цим метром вимірюють кількість 
голосів виборців, що були подані на виборах за той або 
інший список політичних партій, і вираховують, 
скільки місць у парламенті має отримати кожна партія. 
Припустимо, що у виборах приймали участь 5 партій, 
які отримали таку кількість голосів виборців: Партія A 
– 1.000.000, Партія B – 3.000.000, Партія C – 4.000.000, 
Партія D – 5.000.000 і Партія E – 2.000.000 голосів. 
Тепер кількість голосів, що отримала кожна партія, 
ділимо на виборчий метр і отримуємо ту кількість 
місць (мандатів), яка припадає кожній партії у 
парламенті країни:  
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          Партія A – 1.000.000 : 50.000 = 20 мандатів.  
          Партія B – 3.000.000 : 50.000 = 60 мандатів. 
 Партія C – 4.000.000 : 50.000 = 80 мандатів. 
 Партія D – 5.000.000 : 50.000 = 100 мандатів. 
 Партія E – 2.000.000 : 50.000 = 40 мандатів. 
Зрозуміло, що ми взяли дуже спрощений приклад для 
пояснення принципу дії пропорційної системи виборів. 
У реальному житті все буває складнішим. Так у 
виборах можуть приймати участь не 5, а 30 партій і 
виборчих блоків, як це було на парламентських 
виборах 1998 року в нашій країні. За великої кількості 
партій, що приймають участь у виборах, голоси 
виборців можуть дуже сильно розпорошитися, і тоді 
може бути така ситуація: (1) одні партії, що набрали 
менше ніж 50 тисяч голосів, не отримують жодного 
мандата; (2) партії, що набрали трохи більше як 50 
тисяч, отримують невеличку кількість мандатів; (3) 
партії мають залишки голосів, адже важко уявити собі, 
щоб кількість голосів виборців завжди ділилася на 
виборчий метр до цілих чисел. Як діють у таких 
випадках, ми розглянемо на прикладі виборчої системи 
України, а зараз підсумуємо головні ознаки 
пропорційної виборчої системи: 
1. В межах цієї виборчої системи діє принцип 

«переможець отримує таку кількість мандатів, яка є 
пропорційною кількості виборців, що проголосува-
ли за нього». 

2. В виборчих округах розігруються кілька мандатів до 
органу влади (багатомандатні округи). 

3. Виборці голосують за список партії або виборчого 
блоку. 

Змішана, або мажоритарно-пропорційна виборча 
система поєднує в собі риси обох систем. Так у нашій 
країні згідно з Законом “Про вибори народних 
депутатів  України”   1997  року  діє  змішана  виборча  

 
 
 
 

Характерні ознаки 
пропорційної  системи: 

 
 

 

 

Діє принцип «перемо-
жець отримує таку 
кількість мандатів, яка 
є пропорційною кіль-
кості виборців, що 
проголосували за ньо-
го»; 
У виборчому окрузі розі-
груються кілька манда-
тів до органу влади; 
Виборці голосують за 
список партії або ви-
борчого блоку. 
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Достоїнства 
мажоритарної системи: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

загальний характер ви-
борів; 
формування в парла-
менті більшості полі-
тичних однодумців;  
стабільний уряд, що 
спирається на парла-
ментську більшість;  
стійкий зв’язок між 
депутатом і виборця-
ми. 

 
 
 
Недоліки  мажоритарної 

системи: 
 

не відображає багато-
манітності інтересів 
різних груп виборців; 
може призвести до по-
ляризації політичних 
сил у суспільстві;  
непропорційно поси-
люються партії, що 
отримали на виборах 
відносну    більшість;  
може сприяти захисту 
депутатом місцевих 
інтересів своїх виборців 
на противагу загально-
національним. 

 

система, коли половина складу парламенту обирається 
відповідно до правил мажоритарної системи, а друга 
половина – відповідно до правил пропорційної 
системи. Таким чином обираються Державна Дума 
Росії і Бундестаг ФРН. 
Пропорційна виборча система застосовується у 57 
країнах, у 83 країнах тією чи іншою мірою використо-
вується мажоритарна система. Мажоритарна виборча 
система відносної більшості є традиційною у країнах з 
англосаксонською політичною культурою (Велико-
британія, США, Канада). Пропорційна система вперше 
була застосована у Бельгії у 1884 році і набула 
поширення на Європейському континенті. 
Вибір виборчої системи в кожній країні обумовлений 
різними чинниками. Це – й історичні традиції, і склад 
суспільства (у багатоскладовому суспільстві, як 
правило, використовують пропорційну систему), і 
форма правління (парламентська чи президентська 
республіка), і особливості партійної системи країни, і 
політична культура суспільства (чи налаштована вона 
на змагання політичних сил, чи політичні сили мають 
досвід утворення коаліцій і досягнення консенсусу). З 
іншого боку, кожен тип виборчої системи по-своєму 
впливає на політичне життя країни.  
Кожна виборча система має свої переваги і недоліки. 
Так, до достоїнств мажоритарної системи можна 
віднести наступні риси: 
- загальний характер виборів; 
- формування в парламенті більшості політичних 

однодумців;  
- стабільний уряд, що спирається на парламентську 

більшість;  
- стійкий зв’язок між депутатом і виборцями.  
Разом з тим, мажоритарна система має і свої недоліки:  
- не відображає багатоманітності інтересів різних  
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     груп виборців; 
- може призвести до поляризації політичних сил у 

суспільстві;  
- непропорційно посилюються партії, що отримали на 

виборах відносну більшість;  
- може сприяти захисту депутатом місцевих інтересів 

своїх виборців на противагу загальнонаціональним. 
Пропорційна система теж має як переваги, так і певні 
вади. Серед достоїнств пропорційної системи є такі: 
- забезпечення представництва партій відповідно до 

їх реальної підтримки виборцями;  
- сприяння збереженню багатопартійності в країні;  
- захист інтересів політичних меншин;  
- стимулювання коаліційних дій політичних сил.  
До вад пропорційної системи належить те, що вона:  
- веде до відносно меншої стабільності уряду;  
- ускладнює процес прийняття політичних рішень;  
- знижує персональну відповідальність депутатів 

перед виборцями;  
- збільшує залежність депутатів від партій, за 

списками яких вони пройшли в парламент країни. 
Змішана виборча система має ті ж переваги і недоліки, 
що й мажоритарна і пропорційна системи. Таким 
чином, ідеальної, бездоганної виборчої системи не 
існує – існують виборчі системи, які краще або гірше 
задовольняють політичні потреби суспільства. 
 
 
§ 2. Ми вибираємо, нас обирають…  
       або виборчі права громадян. 
Виборча кампанія в демократичному суспільстві 
завжди прискорює темп і посилює насиченість 
політичного життя. Виборча кампанія це: а) 
встановлений законом період, протягом якого держав-

 
 
 
 
Достоїнства пропорційної 

системи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення пред-
ставництва партій 
згідно з їх реальною 
підтримкою вибор-
цями;  
сприяння збереженню 
багатопартійності в 
країні;  
захист інтересів полі-
тичних меншин;  
стимулювання коа-
ліційних дій політич-
них сил. 

 
 
 
Недоліки пропорційної 

системи: 
 

веде до відносно меншої 
стабільності уряду;  
ускладнює процес прий-
няття політичних рі-
шень;  
знижує персональну 
відповідальність депу-
татів перед виборця-
ми;  
збільшує залежність 
депутатів від партій, 
за списками яких вони 
пройшли в парламент. 
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Виборча кампанія - це 
встановлений законом пе-
ріод, протягом якого дер-
жавні органи, а також 
партії і організації здій-
снюють підготовку і про-
ведення виборів; комплекс 
заходів, які здійснюють 
окремі партії або канди-
дати. 
 
 
 
Політичний маркетинг – 
комплекс заходів у сфері 
дослідження політичного 
ринку, спрямований на 
вивчення поведінки вибор-
ців і вплив на них з метою 
перемоги кандидатів на 
виборах. 
 
 
 
Електорат – коло осіб, що 
користуються виборчими 
правами в даній країні. 

ні органи, а також партії і організації здійснюють 
підготовку і проведення виборів; б) комплекс заходів, 
які здійснюють окремі партії або кандидати. 
Політичні партії і політичні діячі виступають у засобах 
масової інформації і на зустрічах з виборцями з 
оцінками сучасного стану країни – економіки, 
суспільних відносин, культури, освіти, науки, охорони 
здоров’я громадян і навколишнього середовища, 
міжнародного становища держави. Вони пропонують 
нові програми діяльності органів державної влади, що, 
на їх думку, покращать становище країни та громадян, 
і дають оцінку своїм політичним конкурентам. 
Телебачення, радіо, газети, листівки, плакати, а тепер 
вже й Інтернет несуть величезну кількість політичної 
інформації.  
Спеціалісти з політичної реклами, які працюють у 
виборчих штабах різних політичних партій і окремих 
кандидатів, створюють рекламні ролики. Так звані 
іміджмейкери вигадують способи показати у 
найвигіднішому світлі своїх кандидатів. Спеціалісти з 
політичного маркетингу розробляють стратегію і 
тактику виборчої кампанії, спрямованої на завоювання 
якомога більшої кількості голосів електорату, тобто 
кола осіб, що мають виборчі права в даній країні. 
Як серед цього потоку різної інформації не 
розгубитися виборцю, не стати простим об’єктом 
маніпуляцій з боку могутніх систем сучасних виборчих 
технологій? Для цього, перш за все, треба добре знати 
свої виборчі права і вміло ними користуватися. 
Виборчі права громадян – це важлива частина їх 
політичних прав. У сучасних демократіях визнається, 
що вони належать кожному громадянину без будь-якої 
дискримінації, тобто незалежно від статі, раси, мови, 
релігійних  і   політичних    переконань,   майнового   і 
суспільного стану. Не користуються виборчими права- 
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ми особи, визнані рішенням суду недієздатними 
(наприклад психічно хворі), також обмежені виборчі 
права громадян, які відбувають покарання за скоєні 
злочини. 
Виборчі права розподіляють на активне і пасивне 
виборче право. Активне виборче право – це право 
вибирати до складу органів державної влади. Пасивне 
виборче право – це право бути обраним на виборах. 
Можливість користуватися активним виборчим правом 
має кожний громадянин нашої країни, якщо на день 
виборів йому виповнюється 18 років. Стосовно 
користування пасивним виборчим правом діють інші 
вимоги. Так, до парламенту країни може бути обраним 
громадянин віком 21 рік, а на посаду Президента 
України може балотуватися громадянин не молодший 
за 35 років. Ці вимоги пов’язані з тим, що перебування 
в складі вищого законодавчого органу країни і 
зайняття посади голови держави потребує від людини 
певного життєвого досвіду. Діють у цьому випадку і 
такі вимоги до кандидата, як час постійного 
проживання в Україні (для кандидата в депутати 
Верховної Ради – 5 років перед виборами, для 
кандидата на посаду Президента – 10 років, для суддів 
Конституційного Суду – 20 років). Ці вимоги пов’язані 
з тим, що людина, яка обирається на такі посади, 
повинна добре знати життя в Україні, потреби її 
громадян, законодавство країни. 
Активне виборче право – це не лише право в день 
виборів прийти на виборчу дільницю, взяти бюлетень 
для голосування, заповнити його і вкинути в скриньку 
для голосування. Активне виборче право значно 
ширше за своїм обсягом. І якщо ним повною мірою 
користуватися, то виборець не буде просто стороннім 
спостерігачем того виборчого шоу, яке “розкручують” 
партії   і    кандидати.   Електорат    іноді   перебуває   в 

 
 
 
 
 
Активне виборче право – 
це право вибирати до 
складу органів державної 
влади.  
 
 
 
Пасивне виборче право – це 
право бути обраним на 
виборах. 
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Соціальна апатія – крайня 
форма соціальної пасивнос-
ті, уникання будь-яких 
форм участі у політично-
му житті. 

стані соціальної апатії, а то й приречено зітхає: “Та 
все одно виберуть того, кого хочуть вибрати.” Але такі 
настрої слід переборювати, бо вибори – то не просто 
видовище, в якому пересічному громадянинові 
призначена роль глядача, а політичний процес 
визначення на кілька років політичного курсу країни і 
тих людей, у чиїх руках буде знаходитися державне 
кермо і державні кошти, які складаються з наших 
податків. 
Активне виборче право згідно з законами України 
“Про вибори народних депутатів України” і “Про 
вибори Президента України” містить такі  можливості 
активної участі громадянина у виборчому процесі: 
1. Громадянин має право висувати кандидатів, як 
шляхом самовисування, так і через політичні партії, 
виборчі блоки партій, збори громадян і трудових 
колективів.  
2. Громадянин має право ознайомитися зі списком 
виборців і перевірити правильність відомостей.  
3. Кожний громадянин має право оскаржувати рішення 
дільничних виборчих комісій про неправильності у 
списках виборців, в тому числі про невключення, 
неправильне включення до списку виборців або 
виключення його зі списку виборців, а також про 
допущені інші помилки.  
4. Громадяни мають право вільно і всебічно 
обговорювати передвиборні програми кандидатів, 
вести агітацію “за” і “проти” кандидатів чи виборчих 
списків від політичних партій, виборчих блоків на 
зборах, мітингах, у бесідах, на радіо і телебаченні.  
5. Громадяни мають право отримати інформацію від 
Центральної виборчої комісії про розміри виборчих 
фондів партій і кандидатів, тобто тих коштів, які вони 
зібрали для ведення виборчої кампанії. 
6. Громадяни можуть входити до складу груп спостері- 
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гачів від партій і окремих кандидатів, які в день 
виборів контролюють проходження голосування на 
виборчих дільницях, підрахування виборчих бюлетенів 
і складання протоколу про результати виборів. 
Для того щоб забезпечити вільний і справедливий 
характер виборчого процесу, виборче законодавство 
України крім тих п’яти принципів, про які у нас йшла 
мова у попередньому параграфі, проголошує додаткові 
гарантії проти можливого перекручення виборчого 
процесу. Це такі принципи, як: альтернативність і 
конкурентність, рівні можливості для кандидатів, 
свобода агітації, гласність і відкритість, добровіль-
ність участі або неучасті виборців у виборах. 
Законодавство України захищає право партій, 
виборчих блоків, зборів громадян висувати різні 
кандидатури під час виборів депутатів і Президента 
України. Цим забезпечується альтернативний і 
конкурентний характер виборів. Коли за часів  
радянської влади виборцям пропонувалося “обирати” 
лише з однієї кандидатури, а за владу на виборах 
“боролася” лише одна партія (бо інших не існувало, 
вони були заборонені), то говорити в таких умовах про 
вільне волевиявлення громадян було просто 
неможливо. 
Законодавство України гарантує рівні можливості для 
кандидатів під час проведення ними своєї виборчої 
кампанії. Це знаходить вираження у тому, що 
зареєстрований виборчою комісією кандидат на період 
виборчої кампанії звільняється від виконання 
виробничих або службових обов’язків за місцем 
роботи зі сплатою середньої заробітної плати. 
Кандидат  під  час  виборчої  кампанії  не  може  бути 
призваний  на  військову  або   альтернативну   службу, 
військові збори і навчання, а також притягнутий до 
кримінальної відповідальності, заарештований або під- 
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демократичних виборів: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

загальне, рівне виборче 
право; 
прямі вибори за умови 
таємного  голосування; 
періодичність виборів; 
альтернативність  ви-
борів; 
свобода агітації; 
гласність і відкритість 
виборчої кампанії; 
рівні можливості для 
кандидатів; 
добровільність участі 
або неучасті. 
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даний заходам адміністративного стягнення без згоди 
Центральної виборчої комісії. Кандидату надається 
право безкоштовного проїзду на території свого 
виборчого округу будь-якими видами громадського 
транспорту (крім таксі). Він може зареєструвати у 
виборчій комісії однакову кількість з іншими 
кандидатами довірених осіб, які будуть допомагати 
йому у проведенні виборчої кампанії. 
За кошти державного бюджету кандидатові надається 
можливість опублікувати передвиборний плакат, 
однаковий за розміром і тиражем, що й плакати його 
конкурентів. Йому надаються однакові з його 
конкурентами ефірний час і газетна площа в державних 
засобах масової інформації для виступів.  
Звичайно, ці рівні можливості кандидатів не 
стосуються використання недержавних засобів масової 
інформації і коштів, які кандидат збере у свій 
особистий виборчий фонд. Хоча виборчі комісії мають 
право контролювати законність надходжень до 
виборчих фондів кандидатів і партій (забороняються 
анонімні надходження, надходження від державних 
установ і підприємств, іноземні надходження) і 
правильність їх використання. 
Для забезпечення рівних можливостей кандидатів у 
проведенні агітаційної кампанії особливі обмеження 
накладаються на діяльність державних установ, органів 
місцевого самоврядування, їх службових і посадових 
осіб, членів виборчих комісій. Їм забороняється участь 
у передвиборній агітації. Працівники державних 
засобів масової інформації, які зареєстровані 
кандидатами, не можуть використовувати ці засоби в 
обсязі більшому, ніж інші кандидати. Кандидати, що 
обіймають посади в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, на державних підприєм-
ствах і військових формуваннях, не мають права 
залучати до виборчої кампанії підлеглих їм осіб 
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залучати до виборчої кампанії підлеглих їм осіб (у 
робочий час), використовувати службовий транспорт, 
устаткування, зв’язок, приміщення. 
Під час виборчої кампанії гарантується свобода агітації 
за і проти кандидатів. Але ця свобода не може  
використовуватися для розповсюдження матеріалів із 
закликами до насильницького повалення конститу-
ційного ладу, порушення територіальної цілісності 
держави, до національної, мовної, расової, релігійної 
нетерпимості, для поширення наклепів і неправдивих 
відомостей про кандидатів. Агітаційні матеріали не 
можуть бути анонімними. Для поширення агітаційних 
матеріалів забороняється використовувати іноземні 
засоби масової інформації, що діють в Україні. 
Законодавство України гарантує добровільність участі 
або неучасті громадян у виборах. Ніхто не може бути 
примушеним до участі або неучасті у виборах. 
Слід відзначити, що законодавством гарантується 
судовий захист виборчих прав. 
Стосовно пасивного виборчого права, тобто права бути 
обраним до органів державної влади, ми надамо 
наступні скорочені відомості у вигляді двох схем (Див.: 
стор. 112). 
 
 
§ 3. Виборча система України. 
 
Вибори Президента України проходять за правилами 
мажоритарної системи абсолютної більшості. Вибори 
депутатів парламенту України у 1994 році проходили 
також за правилами мажоритарної системи, а у 1998 
році  була застосована змішана, мажоритарно-пропор- 
ційна система, яка була введена Законом 1997 року 
“Про вибори народних депутатів України”. Як 
проходили вибори відповідно  до цього  закону  і як  це 
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Документи, необхідні для 
реєстрації виборчого 

списку партії або блоку: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заява з проханням заре-
єструвати список; 
сам список кандидатів 
від партії або виборчого 
блоку; 
біографічні відомості 
про кандидатів; 
заява кандидатів про 
згоду балотуватися по 
цьому списку; 
передвиборна програма 
партії або виборчого 
блоку; 
декларація про доходи 
кожного кандидата за 
попередній рік; 
заповнені підписні лис-
ти на свою підтримку; 
документ про внесення 
грошової застави у 
розмірі однієї тисячі не-
оподаткованих мініму-
мів доходів громадян; 
копія статуту політи-
чної партії. 

 

вплинуло на склад парламенту?  
Згідно з законом вибори депутатів Верховної Ради 
України проходили у 226 виборчих округах. У 225 
округах розігрувалося по 1 мандату депутата 
Верховної Ради за правилами мажоритарної системи 
відносної більшості. Вибори в одномандатних округах 
давали половину складу парламенту України, який за 
Конституцією 1996 року налічує 450 депутатів. Інші 
225 мандатів депутатів Верховної Ради розігрувалися 
згідно з правилами пропорційної виборчої системи в 
багатомандатному загальнодержавному виборчому 
окрузі. За ці 225 мандатів змагалися партії і виборчі 
блоки партій.  
Про свій намір боротися за мандати заявили 32 виборчі 
блоки і партії. Але остаточно змагалися 30 партій і 
виборчих блоків: 2 з 32 не виконали вимог закону і не 
були зареєстровані. Для реєстрації виборчого списку 
кандидатів від партії або блоку партій необхідно  
виконати кілька вимог, а саме:  
I. Такий список мають право подавати лише партії, які 
зареєстровані Міністерством юстиції України. Вони 
можуть подавати або список кандидатів від партії, або 
список від виборчого блоку, утвореного разом з 
іншими партіями. Політична партія, виборчий блок 
партій можуть висунути лише один список кандидатів 
у депутати. До списків можуть бути включені як члени 
партії, так і позапартійні особи. Одна і та ж особа не 
може бути включена до різних списків. 
II. Цей список не може перевищувати половини складу 
парламенту, тобто не може містити більше ніж 225 
осіб. Так, наприклад, у виборах 1998 року найдовші 
списки висунули Комуністична партія України (225), 
партія “Громада” (225), Народний Рух України (224), а 
Найкоротші були у Партії мусульман України (19) і 
партії “Жіночі ініціативи” (27). До цих списків додаєть-
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ся витяг з протоколу вищого представницького 
керівного органу політичної партії або виборчого 
блоку про затвердження цього списку. 
III. У Центральній виборчій комісії партія або 
виборчий блок отримують підписні листи 
встановленого зразка для збирання підписів виборців 
на підтримку свого списку. Треба зібрати підписи не 
менше як 200 тисяч виборців, у тому числі не менше 
ніж по 10 тис. підписів у 14 областях. 
Після збору підписів у встановлений законом строк 
(його розміри залежно від обставин можуть коливатися 
від 70 до 50 днів) партія або виборчий блок подають у 
Центральну виборчу комісію (Центрвиборчком) 
необхідні документи для реєстрації, а саме: 
1. Заяву з проханням зареєструвати список. 
2. Сам список кандидатів від партії або виборчого 

блоку. 
3. Біографічні відомості про кандидатів. 
4. Заяву кандидатів про згоду балотуватися за цим 

списком. 
5. Передвиборну програму партії або виборчого блоку. 
6. Декларацію про доходи кожного кандидата за 

попередній рік. 
7. Заповнені підписні листи на свою підтримку. 
8. Документ про внесення грошової застави у розмірі 

однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян. 

9. Копію статуту політичної партії. 
Як ми бачимо, до реєстрації виборчого списку партії 
або блоку висуваються досить високі вимоги. До речі, 
у багатьох країнах для реєстрації списку використову-
ють або підписні листи підтримки, або грошову 
заставу. У нас перше й друге одночасно. 
Після реєстрації списку кандидатів у Центвиборчкомі 
партія  може  розпочинати  агітаційну кампанію,  яка за
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Виборчий бар'єр - це 
мінімальна кількість голо-
сів виборців, яку потрібно 
отримати для того, щоб 
мати право на участь у 
пропорційному розподілі 
депутатських мандатів. 

день до виборів припиняється для того, щоб виборці 
мали можливість спокійно обдумати і вирішити, за 
кого вони проголосують.  
Зареєстровані списки партій і виборчих блоків 
вносилися до виборчого бюлетеня. Бюлетень для 
голосування по багатомандатному загальнодержавному 
округу, який отримав виборець на парламентських 
виборах 1998 року, містив перелік назв 30 виборчих 
блоків і партій. У цьому переліку були 9 виборчих 
блоків, в які об'єдналися 19 партій, і 21 партія, що 
виступала на виборах самостійно. Усього, таким 
чином, за місця в парламенті вели боротьбу 40 
політичних партій.  
Така велика кількість партій і блоків, які змагалися між 
собою, призводить до сильного розпорошення голосів 
виборців. Так воно і сталося на парламентських 
виборах 1998 року. За даними Центвиборчкому лише 8 
партій і блоків отримали (кожний) більше 4% голосів 
виборців, з інших 22 партій і блоків, чиї списки були 
внесені в бюлетень для голосування, отримали: 
14 - менше 1% голосів; 4 – менше 2% голосів; 1 – 
менше 3% голосів; 3 – менше 4% голосів виборців.  
Для того щоб склад парламенту не був надзвичайно 
політично строкатим, законодавство України, як і 
законодавство інших країн, де використовують 
пропорційну виборчу систему, передбачає 
встановлення виборчого бар'єру, тобто мінімальної 
кількості голосів виборців, яку потрібно отримати для 
того, щоб мати право на участь у пропорційному 
розподілі депутатських мандатів. Законодавство 
України  встановило  цей  бар'єр на  рівні  4%,  в  інших 
країнах встановлені бар'єри на рівні 5%, 7%, 3%. 
Таким чином, 8 партій і виборчих блоків, що подолали 
4% бар'єр, прийняли участь у пропорційному розподілі 
всіх 225 місць в парламенті. У сукупності за ці 8 партій 
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і блоків проголосувало 65,8% виборців, а інші 22 в 
сукупності отримали 34,21% голосів виборців.  
Закон встановлює таку процедуру пропорційного 
розподілу депутатських місць між партіями і 
виборчими блоками: 
1. Обчислюється виборча квота, тобто кількість 
голосів, яка дає право на отримання 1 депутатського 
мандата, за формулою:  
Кількість голосів виборців, поданих за списки, що 
подолали 4% бар’єр, ділиться на 225 місць у 
парламенті. Дробові залишки відкидаються. У виборах 
1998 року 8 партій і блоків сукупно отримали 17 млн. 
481 тис. 593 голоси виборців. Це число ділимо на 225 і 
отримуємо 77 тис. 695 голосів. Це число і становило 
виборчу квоту на виборах 1998 року.  
2. Потім кількість голосів, поданих за кожну з цих 
партій і блоків, ділимо на виборчу квоту: 
Комуністична партія України:  6.550.353 голосів : 
77.695 = 84,308552 
Народний Рух України: 2.498.262 голосів : 77.695 = 
32,154733 
Блок Соціалістичної і Селянської партій: 2.498.262 
голосів : 77.695 = 29, 265564 
Партія зелених України: 1.444.264 голосів : 77.695 = 
18,5888892 
Народно-демократична партія: 1.331.460 : 77.695 = 
17,13701 
Партія “Громада”: 1.242.235 : 77.695 = 15,988609 
Прогресивно-соціалістична партія України: 1.075.118 : 
77.695 = 13,837672 
Соціал-демократична партія України (об’єднана): 
1.066.113 : 77.695 = 13,721771 
Цілі числа – то кількість мандатів депутатів парламен- 
ту, яку отримує кожна партія і блок. Якщо підрахувати 
загальну кількість розподілених мандатів (84+32+29+ 
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 +18+17+15+13+13 = 221), то ми побачимо, що 4 
мандати з 225 залишилися нерозподіленими. 
3. Розподіл нерозподілених мандатів здійснюється 
згідно з такою процедурою. Складається перелік партій 
в послідовності зменшення дробового залишку: 
1. Партія Громада: 0,988609 
2. Прогресивно-соціалістична партія України: 

0,837672 
3. Соціал-демократична партія України (об’єднана): 

0,721771 
4. Партія зелених України: 0,5888892 
5. Комуністична партія України: 0,308552 
6. Блок Соціалістичної і Селянської партій: 0, 265564 
7. Народний Рух України: 0,154733 
8. Народно-демократична партія: 0,13701 
Потім перша у списку партія отримує перший 
нерозподілений мандат, друга – другий, третя – третій, 
четверта – четвертий і так по колу до тих пір, поки всі 
залишки мандатів не будуть розподілені. Оскільки 
після першого етапу розподілу у нас залишилося 4 
мандати, то по 1 мандатові додатково отримали партії, 
які займали місце з 1-го по 4-е у цьому списку.  
Таким чином, партії, що подолали виборчий бар’єр, 
отримали: 
Комуністична партія України – 84 мандати.  
Народний рух України – 32 мандати. 
Блок Соціалістичної і Селянської партії – 29 мандатів. 
Партія зелених України – 19 (18 + 1) мандатів. 
Народно-демократична партія – 17 мандатів. 
Партія Громада – 16 (15 +1) мандатів. 
Прогресивно-соціалістична партія України – 14 (13 +1) 
мандатів.  
Соціал-демократична партія України (об’єднана) – 14  
(13 +1) мандатів. 
Слід звернути увагу ще на одну особливість формуван- 
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ня парламенту згідно з правилами пропорційної 
системи. На виборах виборці голосують за весь список 
партії або виборчого блоку, тому всі, хто включені до 
цього списку, в принципі мають право отримати 
депутатський мандат. Скажімо, на виборах 1998 року 
Компартія заявила список з 225 кандидатів, а Рух – з 
224 кандидатів. Але реально вони набрали голосів 
виборців лише на 84 і 32 мандати відповідно. Ці 
мандати відповідно отримують перші 84 і 32 кандидати 
із заявлених списків. Ті кандидати зі списку, яким 
мандатів не вистачило, вважаються резервними 
депутатами. Це означає, що якщо хто-небудь з 
депутатів, що отримали мандат за їх списком, вибуде зі 
складу депутатів парламенту, то його місце у 
парламенті автоматично, без додаткових виборів 
переходить наступному в списку. За загальносвітовою 
практикою це також означає, що депутат, який отримав 
свій мандат за виборчим списком певної партії, не 
може у парламенті самовільно перейти до складу 
фракції іншої партії. Бо у випадку такого переходу 
(чим би він не був викликаний) перекручуються 
результати виборів.  
Звичайно, у цьому розділі не всі проблеми і питання, 
які постають у зв'язку з проведенням демократичних 
виборів, знайшли достатнє висвітлення. (Нові дані про 
розвиток виборчої системи нашої країни див.: Розділ 9, 
додаток 3.) Україна лише набуває сучасного досвіду 
проведення демократичних виборів. У їх практиці є ще 
багато недоліків. Саме тому і потрібно навчатися 
демократії. 
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Схема 1. 
ХТО МОЖЕ СТАТИ КАНДИДАТОМ НА ПОСАДУ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
                                                                                                1. на день виборів має 
                                                                                                    35 років 
                                                                                                              
                                                                                                2. має право голосу                    Ст. 2 
Президентом України може бу- 
            який                    3. проживає в Україні                п. 2 
ти обраний громадянин України,                                     протягом останніх 10 років 
 
                                                                                                4. володіє державною 
                                                                                                    мовою 

Одна і та ж особа не може бути Президентом України 
 більше ніж два строки підряд!  

 
Не можуть бути висунутими кандидатами у Президенти особи, що  

                                          а) знаходяться в місцях позбавлення волі або 
                                          б) мають не зняту судимість за скоєння                 Ст. 2, 

                                              умисного злочину.                                                     п. 5 
 

Схема 2. 
ХТО МОЖЕ СТАТИ КАНДИДАТОМ У ДЕПУТАТИ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
 
                                                                                                1. на день виборів має 21 рік 
 
Депутатом може бути обраний 
       який                        2.  має право голосу                    Ст. 3 
                                                                                                                                                          п. 5 
громадянин України,                                     
                                                                                               3. проживає в Україні  
                                                                                                   протягом останніх 5 років  

  
 

 
Не можуть бути висунутими кандидатами у депутати особи, що  

                                          а) знаходяться в місцях позбавлення волі або  
                                          б) мають не зняту судимість за скоєння                 Ст. 3, 
                                              умисного злочину.                                                     п. 6 
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§ 1. Партії і партійна система 
       суспільства. 
 
Слово «партія» латинське за походженням і означає 
частину чогось цілого. В Давньому Римі його 
використовували для визначення групи прибічників 
якогось політика (наприклад, говорили про партію 
Цезаря або Сули). В середньовічних республіках 
Північної Італії (зокрема у Флоренції), де існувала 
відкрита політична боротьба, виникали політичні 
партії, наприклад, партії гібелінів (прибічників сильної 
королівської влади) та гвельфів (прибічників світської 
влади папи римського). Але ці партії були 
тимчасовими об’єднаннями навколо популярних 
політиків або впливових аристократичних сімей. В 
сучасному сенсі цього слова політичні партії 
виникають лише тоді, коли з’являється система 
представницької демократії.  
Зародками партій були депутатські клуби й фракції в 
парламенті, такі, наприклад, як фракції «вігів» і «торі» 
у британському парламенті, клуби якобінців і 
жирондистів у Франції, угруповання «федералістів» і 
«антифедералістів» у США.  
Ставлення політичної думки до партій в той час було 
досить стриманим і неоднозначним. Англійські 
філософи Ф. Бекон, Т. Гоббс, Е. Берк досить позитивно 
оцінювали значення партій. Навпаки, шотландський 
мислитель Д. Х'юм ставиться до них негативно, і таким 
же чином ставляться до партій Робесп'єр і Лафайєт у 
Франції і Дж. Вашингтон у США. З часом, однак, 
ставлення до партій змінювалося.  
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Політична партія – це 
добровільна організація лю-
дей, що мають спільні ідеї 
(ідеологію) відносно мети і 
шляхів розвитку суспіль-
ства і держави; це орга-
нізація, яка для реалізації 
своїх ідей веде боротьбу за 
завоювання і використання 
влади. 

Мірою того, як представницька демократія переходила 
від обмеженого до загального виборчого права, 
необхідність політичних партій для її політичної 
системи набула очевидності. Партії виявилися 
ефективним інститутом мобілізації електорату і 
проведення виборчої кампанії. 
Але сенс і призначення політичних партій, як 
особливого інституту сучасної представницької 
демократії, полягає не тільки в тому, що вони 
допомагають проведенню виборів. Політичні партії 
служать зв’язуючою ланкою між державою і 
громадянським суспільством тому, що, з одного боку, 
вони організовано виражають потреби і вимоги різних 
верств суспільства до держави, а, з другого боку, вони 
є інструментом, за допомогою якого держава шукає 
підтримки своєї політики у громадянського 
суспільства. Саме простір між державою і 
громадянським суспільством і є тою стихією де існує 
політична партія. Що ж таке політична партія?  
Політична партія – це добровільна організація людей, 
що мають спільні ідеї (ідеологію) відносно мети і 
шляхів розвитку суспільства і держави; це організація, 
яка для реалізації своїх ідей веде боротьбу за 
завоювання і використання влади.  
Однією з основних рис політичної партії є те, що вона 
представляє собою організовану спільноту людей. Як 
правило, організаційна структура сучасної партії 
складається з наступних елементів: керівництво партії, 
партійний апарат (з центральними і регіональними 
підрозділами), прибічники партії. Якщо партія має 
своїх представників у парламенті, то в її організаційній 
структурі особливе місце займає парламентська 
фракція. 
Другою рисою партії є те, що це організація 
однодумців, тобто  людей які мають спільну ідеологію. 
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Тому партія  завжди має програму, в  якій  визначена 
стратегія і тактика досягнення визначеної мети 
розвитку суспільства і держави. 
Ще однією рисою партії є те, що вона виражає 
інтереси (більш або менш широкого кола верств, груп, 
класів) суспільства. 
Партії є школою підготовки і висування політичних і 
державних діячів. Але, безперечно, головною рисою 
партії є те, що це - організація, яка спрямована на 
досягнення політичної влади.  
В сучасних демократіях досягнення партією політичної 
влади не є захопленням і узурпацією влади. 
Досягнення політичної влади здійснюється з 
допомогою виборів на визначений законодавством 
строк і не означає безроздільне володіння владою 
однією партією. Дуже часто партія здійснює владу не 
одноособово, а в коаліції з іншими партіями; і завжди 
партія здійснює владу під пильним наглядом і 
критикою своїх дій з боку політичної опозиції.  
Політична опозиція – це політична меншість, яка 
протистоїть політичній більшості, її політичному 
курсу, цілям і методам здійснення влади. 
Слід відзначити, що політична більшість і меншість – 
це часто-густо ситуаційні ознаки політичних партій. 
Партія яка сьогодні є політичною меншиною, на 
наступних виборах може стати політичною більшістю і 
правлячою партією. У країнах з розвинутими 
демократичними традиціями комітети парламенту і 
деякі інші важливі посади розподіляються між 
представниками політичних партій не за принципом 
“більшості – все, а меншині – нічого”, а пропорційно 
кількості членів партійної фракції у парламенті. У 
країнах з англійською політичною традицією 
(Великобританія, Канада) лідер партії, що на виборах у 
парламент посіла друге місце після більшості, отримує 

 
 
 
 
Фракція - це угруповання 
всередині партії або парла-
менту, яке має свою ідейну 
й організаційну платфор-
му. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Політична опозиція – це 
політична меншість, яка 
протистоїть політичній 
більшості, її політичному 
курсу, цілям і методам 
здійснення влади. 
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 особливий  статус  лідера  опозиції, який  формує,  так 
званий “тіньовий кабінет”, тобто уряд опозиції, який 
критикує дії офіційного уряду і  в разі потреби готовий 
підхопити владу з його рук. 
Політичні партії виконують важливі функції в 
політичному житті суспільства. Перш за все партії 
допомагають різним верствам і суспільству в цілому 
усвідомити і проголосити свої інтереси і цінності, а 
також визначити цілі розвитку суспільства, шляхи і 
засоби їх досягнення. Це ідеологічна функція партій.  
По-друге, партії виконують організаційну функцію. 
Партії забезпечують зв’язок електорату з державними 
структурами, вони заміняють стихійні форми 
громадсько-політичної активності населення формами 
організованими, які знаходяться під контролем 
політичних лідерів. Завдяки їх діяльності суспільство з 
політично аморфного стану переходить в стан 
політично організований. Особливо помітною ця 
функція політичних партій стає під час виборчих 
компаній.  
По-третє, політичні партії виконують функцію 
політичної соціалізації особистості, який є процесом 
засвоєння особистістю політичного досвіду, знань, 
вмінь. В боротьбі за виборця, партії звертають увагу 
людей на найважливіші проблеми суспільства і шляхи 
їх вирішення, роблять ситуацію більш зрозумілою для 
населення. Знайомство з роботою або участь в роботі 
політичних партій є для особистості важливим 
джерелом політичного досвіду. 
Четверту функцію партій можна визначити як 
об’єднавчу або інтегративну. Партії у політичній 
системі суспільства встановлюють зв’язки між різними 
гілками влади, між центральною і місцевою владою, 
між різними політичними силами, серед яких вони 
шукають  союзників.  Партії  виступають  не  тільки  як 
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джерело конфліктів (це перше, що впадає нам в очі при 
погляді на діяльність партій), вони є разом з тим 
інструментом досягнення згоди, консенсусу між 
політичними інтересами різних суспільних верств, між 
громадянським суспільством і державою, і завдяки 
цьому партії сприяють стабільності соціальної системи.
Політичні партії виникають як складова частина 
партійної системи суспільства. Партійна система – 
це сукупність усталених зв’язків і відносин різних 
партій між собою, а також відносин партій з 
державою і суспільством. 
Партійна система є відображенням складу суспільства. 
Так, наприклад, якщо в країні є значна кількість людей, 
зайнятих у аграрному секторі, то майже завжди існує 
відповідна аграрна або селянська партія. Якщо в країні 
є велика кількість промислових робітників, то існує 
робітнича або лейбористська партія, що відстоює їх 
інтереси. Але слід зазначити, що з одного боку, 
соціальна структура сучасного суспільства перебуває в 
постійному процесі змін, які ведуть до виникнення 
різних проміжних груп, а, з другого – партії шукають 
підтримку у найбільш широкого кола виборців, тому 
серед сучасних партій рідко зустрічаються такі, які 
відображають інтереси лише одного класу або верстви 
населення. Якщо в суспільстві існують групи людей, 
які належіть до різних віросповідань і церков, то 
можуть існувати відповідні партії. Так, наприклад, у 
Швейцарії дві з трьох найбільш впливових політичних 
партій - це партії Радикально-демократична і 
Демократично-християнська, перша з них заснована 
протестантами у 1878 р., а друга заснована у 1881 р. 
католиками. 
Партійна система відображає також особливості 
державного устрою і законодавства країни. В 
унітарних    країнах    існують,    як    правило,    тільки 

 
 
 
 
 
 
Партійна система – це 
сукупність усталених 
зв’язків і відносин різних 
партій між собою, а 
також відносин партій з 
державою і суспільством. 
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 загальнонаціональні  партії.  У  федеративних  країнах 
поряд з загальнонаціональними партіями можуть 
існувати регіональні партії. У Сполученому королівстві 
Великобританія, крім загальнонаціональних партій 
(консервативної, ліберальної і лейбористської), 
існують дуже впливові регіональні партії – ірландська 
Шинн Фейн, Шотландська національна партія, партія 
Ольстерських націоналістів. 
Якщо виборче законодавство країни встановлює 
мажоритарну виборчу систему, то вона сприяє лише 
великим партіям, спроможним вести виборчу кампанію 
по всій країні. Тому через деякий час в такій країні 
активно борються за владу і керують країною лише дві 
– три партії або утворюються коаліції невеликих 
партій. Класичний приклад двопартійної системи ми 
знаходимо у Великобританії і США.  
У країнах, де законодавством встановлена пропорційна 
або змішана виборча система, існують більш 
сприятливі умови для активної участі у політичному 
житті (і одному з найвищих його проявів - участі у 
виборах) більш широкого кола політичних партій. Так, 
наприклад, в Австрії, як правило, в парламенті 
представлені 5 партій, у Фінляндії - 7, в Швеції - 6.  
Взагалі, партійні системи з точки зору кількості партій 
розрізняють на однопартійні, двопартійні, 
багатопартійні. Однопартійні системи є ознакою 
авторитарних або тоталітарних політичних режимів. 
При однопартійній системі відсутня політична 
опозиція, можливість критики правлячих сил, виборці 
позбавлені можливості на виборах здійснювати своє 
волевиявлення на альтернативній основі. 
В Україні зараз відбувається процес становлення 
партійної системи. З 1922 по 1991 рік в Україні 
існувала лише одна партія – КПРС. Починаючи з 1991 
року йде стрімкий процес виникнення нових партій.  
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По рокам  процес появи  нових  партій, зареєстрованих 
Міністерством юстиції, виглядає таким чином: на 
кінець 1991 року було зареєстровано 8 партій; 1992 рік 
–  6 партій, 1993 рік - 16 партій; 1994 рік – 5 партій; 
1995 рік – 3 партії; 1996 рік – 3 партії; 1997 рік – 10 
партій.  
Напередодні парламентських виборів (1994 і 1998 
роки) різко зростає поява нових партій. Ще більша 
активність у “партбудівництві” проявилася у період 
президентських виборів 1999 року. За 1988-1999 роки 
було ще зареєстровано близько 50 партій, і на кінець 
1999 року в Україні налічувалося більше 100 
політичних партій. 
Характерними для українських партій є наступні риси: 
⇒ вони нечисельні за своїм складом;  
⇒ не мають стійкої підтримки виборців у всіх регіонах 

України, тобто не мають загальнонаціонального 
характеру; 

⇒ вони нестабільні, часто розпадаються внаслідок 
чвар між своїми лідерами; 

⇒ мають дуже слабо визначену ідеологію. 
Ця слабкість партій і партійної системи в Україні 
свідчить про складність утвердження демократії в 
нашому суспільстві.  
В нинішніх умовах наша держава, як це робиться в 
багатьох країнах, повинна сприяти розвитку партійної 
системи і підтримувати партії. Потрібна не чергова 
спроба створити “партію влади” для обслуговування 
того чи іншого державного або політичного діяча, а 
створення таких правових, фінансово-економічних і 
політичних умов, які сприяли б появі дійсно 
загальнонаціональних, стабільних і відповідальних 
партій. 
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§ 2. Громадські організації і групи інтере- 

сів у демократичному суспільстві. 
 
У демократичному суспільстві інтереси і потреби 
різних верств суспільства окрім партій виражають різні 
громадські організації і, так звані, групи інтересів.  
Громадська організація - це добровільне об'єднання 
людей для задоволення їх спільних інтересів і потреб, 
що має відносно стабільну організаційну структуру, 
порядок вступу в організацію і виходу з неї.  
Громадські організації об’єднують людей зі спільними 
економічними, соціальними, культурними інтересами, 
зі спільними віковими (дитячі, молодіжні організації 
або об’єднання пенсіонерів), статевими (жіночі 
організації), релігійними (церковні общини) потребами 
і інтересами, або людей, що мають спільне 
походження, мову і культуру (національно-культурні 
об’єднання).  
За підрахунками деяких фахівців в Україні існує 
приблизно 5 тис. асоціацій, спілок, фондів, благодійних 
організацій і т. ін. Більше 130 з них зареєстрували в 
Міністерстві юстиції свої статути як загальноукраїнські 
організації. 
Існують міжнародні громадські організації і рухи, які 
мають свої відділення в Україні. Серед них такі 
організації, як Всесвітній рух прибічників миру, 
екологічна організація “Грінпіс”, правозахисна 
організація “Міжнародна амністія” і багато інших.   
Законодавство демократичних країн визнає право 
громадських організацій на проведення політичних 
акцій (зібрань, мітингів, пікетів, демонстрацій, 
страйків) і визначає порядок їх організації і 
проведення. 
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Політизація громадської організації може відбутися 
тоді, коли її члени не мають можливості політичної дії, 
відповідної до своїх переконань, в межах політичних 
партій. Саме так сталося з Спілкою письменників 
України, яка у 1989 - 1990 роках перетворилася з 
творчої організації в організацію політичної боротьби. 
Громадські організації не відділені прірвою від 
політичних партій. Інколи вони з громадських 
об'єднань і рухів, діяльність яких спрямована на 
вирішення суспільно значущої проблеми, перетворю-
ються у політичні партії. Так сталося з організаціями, 
що опікувалися проблемою захисту навколишнього 
середовища. У багатьох європейських країнах вони 
перетворилися на  партії "зелених", інколи дуже 
впливові, як, наприклад, у сучасній Німеччині. 
Але громадським організаціям зовсім не обов'язково 
перетворюватися у політичні партії, щоб впливати на 
політику держави. Тим більше, що політична 
діяльність не є їх призначенням. Вони мають 
можливість впливати на політику через підвищення 
організованості громадянського суспільства, його 
загальної і політичної культури. 
Різні просвітницькі, культурницькі, гуманітарні і 
правозахисні організації, що прийнято об'єднувати у 
так званий "третій сектор" (неекономічний і 
неполітичний) суспільства, своєю діяльністю 
нагадують людям, що суспільне життя не можна 
вимірювати лише економічною ефективністю і 
політичною доцільністю, а що існують такі цінності, як 
людська гідність і свобода, праця, сім’я, здоров’я, 
культура, творчість, природа.    
Сучасне суспільство складається з багатьох верств і 
груп людей, яких об'єднують спільні інтереси. Якщо 
задоволення цих інтересів залежить від держави та 
інших  політичних  інститутів,  то  на ґрунті  спільності 
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Група інтересів – група 
людей, пов'язаних спільни-
ми інтересами, що об'-
єднуються для дій, спря-
мованих на їх задоволення 
через вплив на органи влади 
і політику.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лобізм (лобіювання) – 
політика здійснення гру-
пами інтересів впливу на 
прийняття рішень орга-
нами державної влади. 
 
 
 
 
 

інтересів може утворитися група інтересів. Таким 
чином, групу інтересів можна визначити як групу 
людей, пов'язаних спільними інтересами, що 
об'єднуються для дій, спрямованих на їх задоволення 
через вплив на органи влади і політику.  
Найбільш відомими прикладами груп інтересів є 
організації роботодавців, профспілки, об’єднання 
підприємців, які забезпечують захист своїх 
економічних інтересів через вплив на парламент і уряд 
країни. Головними функціями груп інтересів є: - 
артикуляція (тобто формулювання, вираження) 
інтересів; - інформування влади про стан певної про-
блеми суспільного життя; - формування засобу 
вирішення цієї проблеми і експертів, які пропонуються 
владі.  
Для демократичної, правової держави в діяльності груп 
інтересів головне, щоб вона була відкритою для 
громадськості і використовувала лише законні засоби. 
В сучасних демократичних державах існують різні 
моделі діяльності груп інтересів, їх взаємодії між 
собою і з державою. В таких країнах, як Австрія, 
Швеція, Норвегія, Швейцарія, де сповідується політика 
“соціального партнерства”, при уряді діють ради, що 
об’єднують профспілки і організації підприємців, з 
якими уряд обов’язково узгоджує свою економічну і 
соціальну політику. У Німеччині, Бельгії, Данії, 
Фінляндії, Голландії такі ради проводяться головним 
чином при виникненні кризових ситуацій і 
необхідності пошуку виходу з них. У Франції, Італії, 
Великобританії, США прийнята лобістська модель - 
вільна конкуренція груп інтересів у їх змаганні за 
здобуття впливу на прийняття державних рішень. 
У США при Конгресі акредитовані тисячі лобістських 
груп,   які  захищають    інтереси   нафтових,   газових, 
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металургійних, авіаційних, фармацевтичних і інших 
компаній і корпорацій, але роблять це згідно з діючим 
законодавством. Відсутність такого законодавства в 
нашій країні призводить до того, що лобіювання 
інтересів може здійснюватися з застосуванням 
незаконних засобів (хабарництво, нелегальна 
фінансова підтримка політичних об'єднань, збирання 
компрометуючих матеріалів на політиків і державних 
діячів). 
Для громадянського суспільства діяльність груп 
інтересів означає підвищення оперативності і 
компетентності політичного керівництва країни, яке 
швидше і більш глибоко усвідомлює суспільні пробле- 
ми. Діяльність громадських організацій і груп інтересів 
є одним з засобів боротьби з бюрократизацією 
політики. 
Звичайним станом стосунків політичних партій між 
собою є змагання за владу, за можливість впливати на 
прийняття політичних рішень, за голоси виборців. Це, 
так би мовити, їх природній стан стосунків. Він 
обумовлений не просто особливостями партій і їх 
лідерів (хоча і це, безумовно, впливає на стосунки 
партій). Головне те, що партії виражають інтереси 
різних верств і прошарків суспільства.  
В тих випадках, коли інтереси різних верств населення, 
що їх виражають політичні партії, не співпадають або є 
протилежними, суперництво і змагання політичних 
партій і різних груп суспільства можуть перерости в 
політичний конфлікт. Політичний конфлікт - це 
зіткнення протилежних за своїми цілями, інтересами, 
цінностями політичних сил у боротьбі за владу, 
суспільний статус і матеріальні блага.  
Як свідчить історія людства, нема держав, в яких не 
виникали б політичні конфлікти. Для цього існують 
об'єктивні підстави, а саме:  обмеженість  матеріальних 
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 і духовних благ, якими може розпоряджуватися 
держава, а також недосконалість соціально-політичної 
структури суспільства. Причинами конфліктів також 
бувають помилкові рішення органів державної влади.  
Політичні конфлікти - в залежності від глибини, 
гостроти, обсягу, засобів врегулювання - можуть мати 
різний розвиток: одні йдуть шляхом боротьби до 
повної перемоги однієї з сторін конфлікту; другі - 
шляхом мирного врегулювання на основі узгодження 
інтересів, досягнення взаємопорозуміння і консенсусу 
на основі взаємних поступок. 
Політичні конфлікти по своїх наслідках можуть бути 
руйнівними і конструктивними. Якщо конфлікт не 
вирішує проблему і не сприяє вдосконаленню 
суспільства, то він має руйнівний характер. Якщо 
конфлікт гостро ставить проблему і спонукає політичні 
сили до її вирішення, то він має конструктивний 
характер. Обов'язком керівників держави і провідних 
політичних діячів є запобігання виникненню руйнівних 
політичних конфліктів і боротьба з ними, а також 
своєчасне врегулювання конструктивних конфліктів. 
Руйнівний характер частіш за все набувають ті 
конфлікти, які розвиваються стихійно. Ті конфлікти, 
які ставляться під контроль влади, де встановлюються 
певні норми взаємодії конфліктуючих сторін, стають 
керованими і такими, що легше піддаються 
врегулюванню. 
Врегулювання політичного конфлікту може бути 
повним (коли зникає сама причина конфлікту), або 
частковим. Слід відзначити, що досягти повного, 
остаточного врегулювання конфлікту вдається дуже 
рідко. Частіше врегулювання буває частковим, тобто 
таким, що не виключає можливості появи в 
майбутньому нової конфліктної ситуації. Під час 
врегулювання  конфліктів  таку можливість слід перед- 
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бачати.  
Для попередження виникнення конфліктів і мирного 
врегулювання тих, що з’явилися, дуже важливе 
значення має те, який стиль стосунків існує між 
партіями, громадськими організаціями, групами 
інтересів і органами державної влади: ставляться вони 
одне до одного з повагою чи ні? Як приймаються 
важливі політичні рішення, що зачіпають інтереси 
сотень тисяч а то й мільйонів людей: шляхом широкого 
публічного обговорення, з урахуванням думок партій, 
громадських організацій, груп інтересів чи закрито, 
келійно? Знаходиться політичний процес під 
контролем громадськості, чи він відданий в руки 
безконтрольної бюрократії? 
На врегулювання політичних конфліктів дуже великий 
вплив здійснює політична культура суспільства. Якщо 
вона несе в собі дух безкомпромісної боротьби, 
сповідує принцип “хто не з нами – той проти нас”, тоді 
політичні конфлікти мають тенденцію до загострення і 
дуже важко піддаються врегулюванню. 
Якщо політична культура суспільства містить в собі 
дух толерантності, терпимого ставлення до опонентів, 
опозиції, до людей, які відрізняються від нас своїми 
поглядами і переконаннями, тоді політичні конфлікти 
не набувають занадто гострих форм, не переходять до 
непримиримого протистояння протилежних сторін.  
У політичних конфліктах виявляється зіткнення 
інтересів різних частин суспільства, але це частини 
єдиного цілого. Тому конфлікти частіш за все 
потребують не хірургічного, а терапевтичного 
втручання.  
Політичні партії, громадські організації і групи 
інтересів – це важливі складові сучасного 
громадянського суспільства, що в різних формах і з 
застосуванням   різних  засобів  здійснюють  вплив   на 
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 державну політику, дозволяють самому широкому колу 

людей включитися до активного громадсько-
політичного життя. Тільки живе, активне, насичене 
громадянсько-політичне життя здатне перетворити 
інститути сучасної демократії у форми існування і 
розвитку народу, формування демократичної 
політичної культури. Саме від цього значною мірою 
залежить майбутнє демократичних реформ в нашій 
країні і разом з цим майбутнє кожного з нас. 
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§ 1. Що таке політична культура? 
 
Демократія як сукупність політичних інститутів і про-
цедур, що забезпечують участь народу в управлінні 
державою, – це одночасно і проста і складна система. 
Вона є простою, тому що протягом століть людство 
накопичило величезний досвід утворення різноманіт-
них інститутів і засобів вирішення суспільних проблем, 
прийняття  здійснення політичних рішень таким чи-
ном, щоб забезпечити урахування і задоволення інте-
ресів більшості членів даного суспільства. Тому країна, 
яка стає на шлях розбудови сучасної демократії, має 
можливість взяти з цього досвіду те, що відповідає її 
потребам. Саме виходячи з такого уявлення, писалися 
демократичні конституції і вводилися інститути демо-
кратії (парламент, уряд, президент, розподіл влад, ви-
бори, партії тощо) у деяких країнах Південної Америки 
та країнах Африки і Азії, що звільнилися від колоніа-
льного ярма. 

і

Але виявилося, що в багатьох з них (хоча далеко не у 
всіх) демократичні інститути “не працюють”. За демо-
кратичним фасадом ховалися міжплемінні та міжкас-
тові протиріччя, неприйняття ідеї рівності людей, роз-
поділ посад, пільг і переваг за клановими (регіональ-
ними, етнічними, родинними) критеріями, традиційне 
обожнювання влади і властителів. Так стало ясно, що 
інститути демократії не можуть існувати і діяти у краї-
ні, населення якої не визнає норм і цінностей демокра-
тії, не дотримується у своїй поведінці демократичних 
настанов. Коротко кажучи, демократія не може існува-
ти без демократів. Інститути демократії і демократичні  
процедури  діють  лише там,  

 
 
 
 
Політична культура - це 
історично утворені, віднос-
но стійкі політичні уяв-
лення, оцінки та орієнта-
ції, а також моделі і норми 
політичної поведінки. 
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Основні елементи полі-

тичної культури: 
 

 Політичні ідеї, знання, 
уявлення; 

 Політичні переконан-
ня; 

 Політичні цінності та 
традиції; 

 Моделі та настанови 
політичної поведінки; 

 Політичні символи. 

де є відповідна політична культура. 
Політичну культуру можна визначити як історично 
утворені, відносно стійкі політичні уявлення, оцінки 
та орієнтації, а також моделі і норми політичної по-
ведінки. 
Політична культура є часткою політичної і культурної 
систем суспільства. Вона виникає на перетині цих двох 
систем і тому несе в собі риси і однієї і другої. Через 
неї культура суспільства впливає на політику, а політи-
ка здійснює зворотній вплив на культуру.  
Елементами політичної культури є:  
- політичні ідеї, знання, уявлення, тобто образи по-
літичних явищ, які виникають у свідомості людини 
як на підставі власного досвіду, так і завдяки засво-
єнню досвіду інших людей; 

- політичні переконання, які представляють собою 
усвідомлені потреби особи, що спонукають її до пе-
вних дій; 

- політичні цінності та традиції – політичні, мо-
ральні, правові принципи, норми й ідеали політично-
го життя, що утворюють шкалу для оцінювання 
політичних явищ і мають значення для людини; 

- моделі та настанови політичної поведінки, що 
визначають форми поведінки і схильність людини 
до типових форм активності в певних ситуаціях; 

- політичні символи, які є знаками, що встановлю-
ють символічний зв’язок людини з її політичною 
групою або владою. 

Політична культура поєднує політичну свідомість і по-
літичну поведінку в їх сталих, типових формах. У полі-
тичній культурі політичне життя відображається не 
тільки в його реальних формах, але й у формах ідеаль-
них. Політична культура даного суспільства не тільки  
свідчить про те,  яким є  політичне  життя, але й про те, 
яким   воно  повинно  бути.  Цей   ідеалізований  образ  
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політичного життя мож  обґрунтова-

тивні уявлення про полі-

а культура суспільства в 

політичному житті суспільства 

 

олітичний міф – це коле-

олітичний символ – це 

тереотип – це застигле, 

е бути раціонально
ним і виступати як суспільно-політичний ідеал, якого 
суспільство прагне досягнути шляхом здійснення пев-
них програм, дій. Але інколи цей ідеалізований образ 
виступає як політичний міф. 
Політичний міф – це колек
тичні події минулого, сучасності та майбутнього, ос-
новою яких є віра. Міф пропонує суспільству такий об-
раз його буття, в якому всі суттєві проблеми людського 
існування знаходять просте й остаточне вирішення. 
Комуністичний міф обіцяв побудувати суспільство, де 
кожний буде отримувати відповідно до його потребам. 
Фашистський міф обіцяв німцям світове панування. 
Запорукою здійснення міфологічних обіцянок стає яка-
небудь виняткова сила. Це може бути світовий “клас-
гегемон” (для комунізму), “вища раса” (для фашизму), 
і обов’язково вождь, провідник, який єдиний знає до-
рогу у те чудове майбутнє. І тому йому слід сліпо і са-
мовіддано підкорятися.  
Особливо складною є політичн
цілому. Вона закріплює норми, стереотипи, навички 
поведінки в спеціалізованій політичній мові (у відпові-
дних термінах, символах, гаслах) і надає особливої ва-
ги атрибутам державності (прапору, гербу, гімну). По-
літична культура спрямована на інтеграцію суспільст-
ва, забезпечення стабільності стосунків між державною 
владою і громадянами. 
Політична культура у 
виконує важливі функції, а саме: ідентифікації, тоб-
то самоототожнення людини з певною суспільною 
групою, цінності й інтереси якої вона поділяє і готова 
захищати; орієнтації, тобто задоволення прагнення 
людини розуміти власні можливості в даній політич-
ній системі; адаптації, тобто  пристосування людини 
до  мінливих  політичних  обставин; соціалізації,  тоб- 

 
 
 
П
ктивні уявлення про полі-
тичні події минулого, су-
часності та майбутнього, 
основою яких є віра. 
 
 
 
П
знак (прапор, герб, гімн, 
історичні пам’ятки і свя-
та), що встановлює зв’язок 
між людиною і владою. 
 
 
 
С
стійке, спрощене уявлення 
про що-небудь, яке переда-
ється індивіду через освіту 
і культуру. 
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то здобуття людиною певних 
 
 
Основні функції політичної 

культури: 

 орієнтаці

навичок і знань, що на-
дають їй можливості реалізувати свої громадянські 

ормами поведінки, символа-

а усвідомлює себе членом суспі-
льної групи, а не громадянином держави. До державної 

ичної спільноти, але розглядають себе лише як 

брати особисту 

 
 ідентифікація; 

я; 
 адаптація; 
 соціалізація; 
 інтеграція; 
 комунікація. 

права та політичні інтереси; інтеграції, тобто співі-
снування різних груп у політичній системі, збереження 
цілісності держави; комунікації, тобто забезпечення 
можливості взаємодії всіх інститутів влади, усіх уча-
сників політичного життя за рахунок використання 
загальновизнаних термінів, стереотипів, символів та 
інших засобів спілкування. 
У кожній державі існує своя власна політична культу-
ра, зі своїми традиціями, н
ми, пантеоном героїв, зі своїми ідеалами і міфами. Але, 
не зважаючи на це, у політичних культур різних країн 
спостерігаються спільні риси. Узагальнюючи ці спільні 
риси, учені визначають існування певних типів полі-
тичної культури. Найбільш відому типологію полі-
тичних культур запропонували американські учені Г. 
Алмонд і С. Верба. З їх точки зору, можна виділити три 
типи політичної культури: патріархальний, піддансь-
кий і активістський.  
Патріархальному типу політичної культури  влас-
тиве те, що тут людин

влади вона ставиться з байдужістю або негативно. Від-
сутній інтерес до політики і бажання приймати в ній 
участь. 
Для підданського типу політичної культури характе-
рним є те, що тут люди вже усвідомлюють себе члена-
ми політ
підданих, що підкоряються владі. Відсутній інтерес до 
політики, до влади ставляться пасивно. 
Активістський тип політичної культури відрізня-
ється значним інтересом громадян до політики, актив-
ним ставленням до влади, готовністю 
участь у політичному житті. 
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Звичайно, політична ку
ства не зводиться до бу
пів. Вона несе в собі 

 громадян, відсторонення людей 

т вождів, затьмарити її різного 

ипів. 

едня демокра-
тія була, як показано у Розділі 1, обмеженою, етніч-

и і

ипи політичної культури: 
 

 патріархальний; 

льтура того чи іншого суспіль-
дь-якого з вищезазначених ти-
риси різних типів політичної 

 
 
 
 

культури, але риси одного з них завжди переважають. 
При цьому слід відзначити, що різні види політичних 
режимів підтримують або культивують певні типи по-
літичної культури.  
Так, авторитарні режими підтримують патріархально-
підданський тип політичної культури. Їх влаштовує 
політична пасивність
від політичного життя.  
Тоталітарні режими культивують активно-підданське 
ставлення до влади. Вони намагаються прищепити су-
спільній свідомості куль
роду політичними міфами і виховати у людини сприй-
няття себе самої як гвинтика державної машини.   
Демократичні політичні режими спираються на грома-
дянський тип політичної культури, який поєднує риси 
патріархального, підданського і активістського т
Політична культура сучасної демократії поєднує ідео-
логічний і культурний плюралізм (множинність) цінно-
стей, настанов, переконань, зразків поведінки з єдніс-
тю. Ця єдність спирається на толерантне ставлення до 
тих, хто відрізняється від нас своїми поглядами і пове-
дінкою; вона ґрунтується на повазі до людської гіднос-
ті, на визнанні прав і свобод особистості, а своєю осно-
вою має рівність людей перед законом.  
Політична культура сучасної представницької демок-
ратії відрізняється від політичної культури старожит-
ньої безпосередньої демократії. Безпосер

ною. Демократичні інститути і закони не розповсю-
джували свою дію на людей, що не були за своїм  по-
ходженням,  мовою,  культурою  греками  або римля-
нам .  Старожитні  греки    римляни  розглядали  інші 

Т

 підданський; 
 активістський. 
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 народи як варв рі  або взагалі
них ставилися. Тому у них дем
римлян поєднувалася з колоніз
рабство інших народів. Це, до ре

а в  рабів. І відповідно до 
ократія для греків або 
ацією і наверненням у 
чі, як свідчить історія, 

закінчилося тим, що були втрачені демократичні уста-

які не були громадя-

ний французький 
історик Ернест Ренан в есе “Що таке нація?” відзначав, 

нови і для самих греків і римлян. 
Політична культура сучасної представницької демок-
ратії, на відміну від старожитньої безпосередньої де-
мократії, не є етнічною, вона є національною. Слово 
“нація” латинське за походженням. У Давньому Римі 
цим словом називали чужинців, 
нами Риму, походили з певного регіону і, частіш за все, 
були об’єднані кровними зв’язками. В такому значенні 
(група людей, що мають спільне походження з якого-
небудь регіону) це слово використовувалося протягом 
усього середньовіччя. Лише у XVII-XVIII століттях, 
коли розпочинається формування представницьких де-
мократій, цим словом починають визначати народ, 
який з підданих монархів перетворюється у громадян. 
Уже в “Енциклопедії” французького просвітителя Д. 
Дідро це слово подається з новим, політичним значен-
ням як визначення людей, що живуть на певній тери-
торії й управляються одним урядом. 
У сучасній демократії, на відміну від старожитньої, 
державний народ є не етнічною, а, перш за все, полі-
тичною спільнотою, чия єдність  виходить з його влас-
ного бажання бути разом, бути єдиним цілим і бути 
саме тим, чим він прагне бути. Видат

що “нація є тим, чим хоче бути”, і це не одноразове 
бажання, а “плебісцит, що відбувається  кожного дня”, 
тобто це бажання, яке багато разів було підтверджено. 
Нації розрізняють за такими ознаками, як спільність 
етнічного походження, історії, мови, культури, еко- 
номічного життя,  території  тощо.  Самі  себе  нації 
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відрізняють від інших н
ляють прагнення до
життя. Саме ця ознак
тичної спільноти. Інші о дносне, допомі-
жне значення. 
Моноетнічними (тобто
ходженням населення) 

явище властиве 7 азіатським країнам і 
 

о становить складо-

 

ація – політична спіль-
ота людей, яка має (або 
рагне мати) власну дер-
аву, об’єднана тери-
орією, економічним жит-
ям, культурою, історією, 
ітературною мовою (мо-
ами), спільним поход-
енням. 

ацій і народів тоді, коли вияв-
 самостійного політичного 
а є головною для нації як полі-
знаки мають ві

 
 
 
 

 спільними за етнічним по-
серед сучасних національних 

 
 
 
 

держав, за оцінками фахівців, можуть вважатися не бі-
льше 10% країн. Переважна більшість держав по-
ліетнічні за складом свого населення. Серед 43 євро-
пейських країн у 11 використовують дві й більше офі-
ційні мови, це 
майже всім (з 54) африканським країнам. Не менш по-
ширеним є таке явище, коли одна мова є офіційною 
(державною) для кількох країн. Зокрема це стосується 
англійської, арабської, іспанської, португальської, фра-
нцузької, німецької мов. Культура (особливо у таких її 
проявах, як наука, техніка, музика, живопис, кіно, по-
бутова культура тощо) так само, як і економіка, підпа-
дає під дію процесів глобалізації, перетинає національ-
ні кордони. Тому сьогодні, ще більш ніж за часів Дід-
ро, головною ознакою нації виступає те, що вона є 
політичною спільнотою людей.  
Відчуття спільності, єдності великої кількості людей не 
може бути сконцентрованим лише на державі, інших 
політичних інститутах і відносинах. Це відчуття пови-
нно підживлюватися певним образом нації, з яким себе 
може ототожнювати кожна людина. Цей образ створює 
нова національна історія, яка дуже часто не співпадає з 
історією  якого-небудь з етносів,  щ
ву частину нації. Ця національна історія складає свій 
перелік визначних історичних подій, місць, де вони 
відбувалися, свій пантеон національних героїв, перелік 
історичних святинь. У створення такого образу свій 
внесок робить національна література, яка в цей період 
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 виникає разом з літературною м
робкою діалектів, на яких розмо
ного народу. 
У сучасних демократичних де
означає статус л дини як грома
Це означає, що людина має ті п
дянин , які гарантовані Кон
давством країни. 

о ою -  свідомою пере-
ляли різні групи пев-

р авах національність 
ю д нина певної держави. 

р ва і обов'язки грома-
а  титуцією і законо-

Але демократична політична культура 

них переконаннях і настановах грома-

,

м

незалежного кандидата були готові го-

в
в

ж
я
а
с

передбачає активне ставлення громадянина до держави 
і політичного життя, ставлення, яке ґрунтується на вла-
сних політич
дянина. Для того щоб політична активність сотень ти-
сяч або й мільйонів громадян, мала спільний вектор 
або спільну мету, той образ політичної нації, який існує 
в демократичних країнах  повинен бути багато-
вимірним і багатоскладовим, щоб кожний з громадян 
міг мати можливість побачити в ньому такі риси, які 
поєднують його з іншими громадянами. 
Демократична політична культура не падає з неба і не 
може бути встановлена законом парламенту або указом 
Президента. Вона випрацьовується у взаємодії грома-
дянського суспільства і держави. Цей процес потребує 
певного часу, особливо коли ова йде про новопосталі 
незалежні держави. Саме такий процес відбувається у 
нашій країні, і ми наведемо декілька прикладів для йо-
го ілюстрації.  
Одним з показників політичної культури є орієнтації 
громадян під час виборчих кампаній. У розвинутих де-
мократичних країнах громадяни у своєму виборі орієн-
туються на політичні партії і програми. У  нас серед 
виборців поки що переважає орієнтація на особи полі-
тичних лідерів. Напередодні парламентських виборів 
1994 року, за даними соціологічних досліджень київсь-
ких учених, за 
лосувати  28%  виборців,  у  той час як за представника 
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партії лише 21%. 
Цікаві дані були отри
ваними єдності народ
українських опитування
6% опитуваних були зго о 
єдиний”; навпаки, 74,7%
нема, кожний сам по со п
ваних у 1998 році відчу

 7% ще продовжували відчувати себе 

 засобом, ніж людсь-
 яко-

записують 
ій службі 

мані стосовно оцінки опиту-
у нашої країни. В загально-
х 1997 і 1998 років лише 6,3% і 
дні з твердженням, щ “народ 
 і 73,8% вважали, що “єдності 
бі”. Лише близько 30% о иту-
вали себе громадянами Украї-

 
 
 
 
 

ни, і трохи більше
громадянами СРСР – держави, якої вже 7 років не іс-
нувало. І все ж, незважаючи на ці труднощі утвер-
дження у суспільній свідомості демократичних орієн-
тацій, протягом 1994 – 1998 років, як свідчать дані со-
ціологічних досліджень, від 59 до 50% опитуваних ма-
ли надію, що Україна стане демокра-тичною країною. 
Це і є той духовний, культурний ресурс, який потрібно 
нарощувати і який дає нам шанс розбудувати в нашій 
країні демократичне суспільство. 
 
§ 2. Засоби масової інформації у  
       демократичному суспільстві. 
Політика – це управління суспільством, і тому вона не 
може обходитися без використання зв’язку, того чи 
іншого засобу передачі і збереження інформації. Як 
тільки з’являються держави - виникає потреба збере-
ження інформації більш надійним
ка пам’ять. Люди створюють письмо, з допомогою
го записують історію подій у своїй країні,  
закони,  що  діють у державі. На державн
з’являються писарчуки і гінці, які збирають, зберігають 
і передають інформацію. З висоти сьогодення все це 
виглядає примітивним і наївним, але й сучасна держава 
не може обійтися без відповідних служб передавання і 
збереження інформації, хоча, зрозуміло, технічно вони 
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Засоби масової інформації  
- це інститути, що існу-
ють для відкритого, пуб-
лічного передавання різних 
відомостей будь-яким осо-
бам з допомого спеціаль-
ного технічного обладнан-
я. 

обладнанні і орган зовані зов ім
Цей невеличкий історичний ек
для того, щоб відтінити важли
масової інформації у демократи
на полягає в тому, що тут у ер
маційні служби та інформаційн
не тільки державі, а й громадян
формаційний ро ір, який ран
контролювала лиш

ю 

Характерні риси ЗМІ: 

 – від виробни-ка 
до споживача; 

 -
ії 

споживачів інформації. 

і с  по-іншому. 
скурс знадобився нам 
ву особливість засобів 
чному суспільстві. Во-

 п ше з’являються інфор-
а мережа, які належать 
ському суспільству. Ін-

п ст іше використовувала і 
е держава, тепер стає публічним, 

що раніше 

 

 і тоді ж 

а

н
 
 

 
 публічність; 
 розділена у просторі та 
часі взаємодія партне-
рів по комунікації; 

 спрямованість передачі 
інформації в одному на-
прямку

непостійний і розпоро
шений склад аудитор

адресованим широкому колу споживачів. Як
інформація передавалася від одного державного чино-
вника до другого і була призначена лише для службо-
вого використання, то з появою демократії громадян-
ське суспільство заявляє про своє право знати все, що 
стосується державних справ і вільно, публічно вислов-
лювати відносно них свою думку. 
Про появу засобів масової інформації (ЗМІ) можна го-
ворити тоді, коли у громадянського суспільства 
з’являється технічна, економічна і політична можли-
вість публічно висловлювати свою думку. Технічно це 
було забезпечено винаходом друкарського верстата, 
економічно - появою його у приватній власності, полі-
тично – тоді, коли громадянське суспільство відвойо-
вує собі у монархій право на свободу слова. Це сталося 
в Європі в епоху буржуазних революцій
з’являється визначення преси як “четвертої влади”, що 
існує поряд з з конодавчою, виконавчою і судовою.  
З тих часів технічні можливості ЗМІ незмірно зросли 
(див.: “Кілька дат з історії засобів комунікації”). Тепер 
в їх розпорядженні не лише друкарський верстат, але й 
радіо, телефон, телебачення, супутникові й кабельні 
системи передавання інформації, різні системи мобіль-
ного зв’язку і павутини Інтернету, що охопили весь 
світ. Незмірно зросли вплив ЗМІ на суспільство і те 
значення,  яке  вони  мають  для його життя. Що ж таке 
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ЗМІ сьогодні і які риси їм притаманні? 
Засоби масової інформ
ститути, що існують 
редавання різних відомо
могою спеціального тех
До рис ЗМІ можна відне
⇒ публічність, тобто не

формації;  
⇒ розділена у просторі

комунікації; 
⇒ спрямованість передачі інформації в одному напря-

, неможливість 

у, оскільки 
раз і сприйняття того 

 
Фр  і два американські - Ассошіейтед 

ляю ють 80 відсотків інформації, призначе-

ців
інф ет знаходяться у США.  

но влада знань та інформації стає го-

 1631 – народження 
“Газети” Теофраста 
Ренодота

 1790 - лод Шапп 

 1826 - створені перші 

  винайдення Се-

 удосконалення 

ек
ав телефон. 

ації можна визначити як ін-
 
 

для відкритого, публічного пе-
стей будь-яким особам з допо-
нічного обладнання. 
сти такі: 
обмежене коло споживачів ін-

 та часі взаємодія партнерів по 

 
 

Кілька дат з історії засобів 
комунікації: 

 
 868 – в Китаї видана 
перша з відомих нам 
книг.  

 1454 - Гутенберг надру-
кував у Майнці першу 
Біблію. 

мку – від виробника до споживача
зміни цього напрямку; 

⇒ непостійний і розпорошений склад аудиторії спожи-
вачів інформації. 

Сучасні ЗМІ набули величезної сили і вплив
саме вони фактично формують об
світу, в якому ми живемо. Чотири агентства преси –

анс Прес, Рейтер
Прес і Юнайтед Прес Інтернешнл – збирають, оброб-

ть і поширю
ної для читачів газет у всьому світі. За оцінками фахів-

, майже 90% центрів виробництва і розповсюдження 
ормації в мережі Інтерн

Учені вважають, що людство вступає в еру інформацій- 
го суспільства, де 

ловною силою в управлінні суспільством. Саме їй по-
ступаються традиційні засоби здійснення влади – гроші 
і державний примус. Але й сьогодні ЗМІ відіграють 
дуже важливу роль у політичному житті суспільства. 
Які функції вони виконують? 
Збирання і розповсюдження інформації. Саме завдяки 
ЗМІ громадяни дізнаються про діяльність Президента, 
уряду, парламенту,  політичних  партій,  про найважли-

. 
К

створив повітряний 
телеграф. 

фотографії Нісефора 
Ньєпса. 
1837 –
мюелом Морзе елек-
тричного телеграфу. 
1845 - 
ротатора. 

 1876 - Ол сандр Белл 
запатентув
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віші політичні події  у своїй 
 
 

Основні функції ЗМІ: 
 

 Збирання і розповсюд-
ження інформації; 

 Вираження громадської 
думки; 

 Контроль за діяльніс-

мадська думка про діяльність 
державних і політичних діячів.  
Вираження громадської думк
можливість представникам різни
блічно висловлювати свої думк
представляти громадській думц
об’єднувати однодумців

тю органів влади і са-
мих ЗМІ; 

 Освіта і політична со-
ціалізація особисто-

умова існування впливової опо
ресивному ставленні до неї з б
телебачення. 

сті; 
 Мобілізаційна функція; 
 Інноваційна функція. 

 
 

як власній країні, так і за-
кордоном. На основі цієї інформації формується гро-

політичних інститутів, 

и. ЗМІ забезпечують 
х суспільних груп пу-

и, чітко формулювати і 
і свої інтереси, шукати і 

. Доступ до ЗМІ – необхідна 
зиції, особливо при аг-
оку державних радіо і 

же завжди підпорядко-

 званий Уотергейт у США, коли журналі-

Контроль за діяльністю органів влади і самих ЗМІ. 
Контроль за діяльністю органів влади з боку ЗМІ особ-
ливо необхідний в умовах слабких контролюючих 
державних органів, дії яких май
вані духу корпоративної солідарності. У демократич-
них країнах ЗМІ у здійсненні контролю спираються не 
лише на підтримку громадської думки, але й на закон, 
який надає можливість проводити журналістські роз-
слідування. Іноді публікація цих розслідувань призво-
дить до створення спеціальних слідчих комісій парла-
менту. Одним з найвідоміших прикладів такого перебі-
гу подій – так
стське розслідування виявило  незаконне  прослухову-
вання  телефонних розмов суперників президента Кар-
тера активістами з його виборчого штабу. Внаслідок 
цього політичного скандалу Картер був змушений до-
строково залишити посаду президента США. Змагання 
різних органів ЗМІ між собою за читача (або глядача) 
об’єктивно змушує їх шукати таку інформацію, яка 
може викликати до себе значний громадський інтерес і 
розширити їх аудиторію. Нерідко це змагання штовхає 
на шлях пошуків дешевих сенсацій, скандалів, спроб 
влізти у приватне життя відомих у країні людей. 
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Проти цих “тіньових ст  
кращого засобу боротьб
колег-журналістів і гром
Освіта і політична соц
ність ЗМІ дає громадян
інформації про політичн
ментарі до цих подій по
аналітиків, політичних і
ляє досить всебічно озн
ною проблемою, так 
розв’язання, ставленням
спільних груп. З часом
добрі політичні знання. 

в’язково брати 

  

 радіопередачу на 
відстань 3 . 

 1907 - винайдення апа-
рата для передавання 
фотозображень. 

рикі ь про-
цес електронного аналі-

ри. 

ня Між-

 

 
 
 

орін” діяльності ЗМІ не існує
и, ніж серйозна критика з боку 
адської думки. 
іалізація особистості. Діяль-
ам велику кількість не тільки 
і події, але й різного роду ко-
літичних оглядачів, експертів, 
 громадських діячів. Це дозво-
айомитися як з самою політич-
і з можливими засобами її 
 до неї різних політичних і су-
 це дає громадянинові досить 
Звичайно, ЗМІ – це не універ-

 
 
 
 

Кілька дат з історії засобів 
комунікації: 

 
 1878 - Томас Едісон 
створив перший апа-
рат звукозапису. 

 1895 - Людовік і Август 
Люм’єри продемонст-
рували перший кіно-
фільм у Парижі. 

 1896 - Марконі здійснює 
першу

ситет, вони не призначені для того, щоб давати систе-
матичне знання. Для того, щоб досить всебічно озна-
йомитися з суттю проблеми, треба обо
інформацію з різних джерел (газет, радіо, телеканалів). 
Не слід сприймати на віру перше, що ви прочитали, 
почули або навіть побачили на телеекрані. Журналісти 
– це теж люди, вони можуть помилятися, бути при-
страсними, упередженими або й просто лінивими і не 
завжди перевіряють інформацію, яку подають у статтях 
і репортажах. Для політичного розвитку особистості 
вміння самостійно аналізувати і оцінювати політичні 
події і факти має принципове значення. Якщо ви не 
вмієте самостійно збирати і оцінювати політичні фак-
ти, то ви легко можете перетворитися в об’єкт маніпу-
ляцій вашою свідомістю з боку тих чи інших політич-
них сил. 
Мобілізаційна функція ЗМІ. ЗМІ є частиною політич-
ної системи суспільства. ЗМІ тим чи іншим чином за-
лучені до політичних процесів, які у ньому відбува-
ються. У них (точніше кажучи, у власників ЗМІ) є вла-
сні політичні інтереси і бажання їх реалізувати або за-
хистити. Тому ЗМІ  прямо або  посередньо спонукають 

 км

 

 1927 - Володимир Зво-
н винаходит

зу зображень – іконо-
скоп, який є пращуром 
сучасної відеокаме

 1928 – перша демон-
страція телебачення в 
лабораторіях Белла в 
США. 

 1930 – удосконалення 
телексу. 
1932 – створен 
народної спілки телеко-
мунікацій. 
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Кілька дат з історії засобів 

комунікації: 
 

 1940 – поява магніто-
фонів з використанням 

людей до певних політичних дій
яльності) у своїх власних інтерес
Інноваційна функція. ЗМІ є важ
влення сучасної політики. Прив
ської думк  і влади о певни
політичного життя, багаторазово
проблем, вис

плівки. 
 1945 – створення в Пе-
нсільванському уні-
верситеті першого ко-
мп'ютера “Еніак”. 

 1947 – винайдення 
транзисторів. 

ності, пропонуючи нові підход
ініціюють появу нових політич
тутів. 
У переліку тих функцій ЗМІ, я
нули, майже кожна свідчить, 
збирання, збереження і передач

 1959 – поява комп’юте-
рів другого покоління на 
транзисторах. 

 1964 – третє покоління 
комп’ютерів з викори-

тро ків. 
1965 – запуск на орбіту 

телсат “Ерлі-

  Ай

ний 

 омпакт-

 (а
ах.

ер
и д

 по
вітлюючи негативні на невиріше-

и до цих проблем, ЗМІ 
н х технологій і інсти-

к ми тільки що розгля-
що цей могутній засіб 
і інформації може бути 

застосований як на користь демократії, так і проти неї. 

проблеми, про 

 мільйони людей, про можливість появи якої по- 

п

станням мікроелек-
нних складни

 
першого геостаціонар-
ного супутника систе-
ми  Ін
берд”. 
1981 – компанія -Бі-
Ем випустила свій пе-
рший персональ
комп’ютер. 
1985 – поява к
дисків, розроблених у 
лабораторіях фірм Фі-
ліпс і Соні. 

бо політичної безді-
   

ливим чинником оно-
таючи увагу громад-

х проблем суспільно-
вертаю-чись до цих 
слідки їх  

 
и

і 

З одного боку, технічні можливості ЗМІ настільки ве-
ликі, що дозволяють вирішувати 
розв’язання яких ще 20-30 років тому люди навіть і не 
мріяли. Вже зараз можливо таким чином організувати 
процес обговорення  і прийняття важливих політичних 
рішень, в якому будуть брати безпосередню участь мі-
льйони людей. “Теледемократія”, або “демократія 
участі”, тобто відродження народних зібрань, в яких 
з допомогою сучасних засобів телекомунікації беруть 
участь
чали писати деякі вчені у 60-70 роках ХХ століття, вже 
починає з'являтися в мережі Інтернету. 
Разом з тим, не припиняються спроби можливості ЗМІ 
використати для маніпулювання свідомістю громадян.  
Маніпулювання свідомістю – прихований вплив на по-
літичну свідомість з метою формування певної олі-
тичної поведінки. 
“Найбільш невинними”, так би мовити, прийомами ма-
ніпулювання свідомістю є утворення іміджу (від англ. 
image – образ, зображення), такого собі “макіяжу для 
політиків”, з допомогою якого намагаються підкресли- 
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 ти в
ри о

 
го  
дей

ь, перевест
к

без н
Де  можлива
Разом з тим, свобода і н овинні пе-
ретворюватися у їх своб
дальності перед громад
вони перетворюються в 
їх керівників і власників
ся під тією чи іншою формою громадянського контро-

астіше зустрічаємо  
прагнення   окремих   груп   людей   вирішувати суспі-

ає страх, жах. Коли терор використовують у полі-
иці він стає засобом тероризму як політики заляку-

ів наси-
ьницькими засобами. Це найбільш загальне визначен- 

хований вплив на 

 

 (інколи – й намалю
си, які можуть не сп

ати) їх кращі риси і сховати ті 
добатися виборцеві. Але серед 
свідомістю є й такі, за допомо-
вплинути на підсвідомість лю-
зум від оцінювання явищ і при-

 
 
 
 
Маніпулювання свідомістю 
– це при

засобів маніпулювання
ю яких намагаються

, “відключити” їх ро
яття рішенйн

зовані дії, що підпоряд
 їх відома та не в їх і
мократія не

и поведінку людей в автомати-
овані програмі, яку складають 

політичну свідомість з ме-
тою формування певної 
політичної поведінки. 

тересах.     
 без вільних, незалежних ЗМІ. 
езалежність ЗМІ не п

 
 
 

оду і незалежність від відпові-
янським суспільством. Інакше 
інструмент політичного впливу 
. Тому ЗМІ повинні знаходити-

Імідж – уявлення про речі і
людей, яке цілеспрямовано 
формується і тиражуєть-
ся ЗМІ. 
 

лю.  
 
§ 3. Тероризм – загроза демократії. 
 
Демократія не можлива без громадянської політичної 
культури, без намагання вирішувати найболючіші про-
блеми з допомогою демократичних правил та проце-
дур. Але в сучасному  світі ми все ч

льно-політичні проблеми з допомогою терору. Не рідко 
ці дії прикриваються гаслами боротьби за кращий сус-
пільно-політичний лад, свободу, справедливість або 
політичну незалежність якого-небудь народу. Тому 
слід більш уважно придивитися до такого явища, як 
тероризм.  
Слово “терор” походить від латинського terror, яке 
означ
т
вання, придушування політичних супротивник
л
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Тероризм – це політика 
залякування, придушування 
політичних супротивників 
насильницькими 

ня тероризму, яке підказує в як
кати його зміст т  сучасні особл
мити три форми тероризму: 1) 
цій і громадянських війн; 2) де
міжнародний тероризм. Ці форм
товують такі різновиди терору, 
совий терор. 
Історики підрахували, що у XV
ні 33 терористичні акти проти
XVIII столітті було здійснено вж

засобами. 

Різновиди терору: 

) індивідуальний терор – 
е акт насилля, спрямо-
аний на видалення з полі-
ичної арени певного дер-
авного або політичного 
іяча;  
) масовий терор – це акти 

ому напрямку слід шу-
а ивості. Можна виокре-

тероризм доби револю-
ржавний тероризм та 3) 
и тероризму викорис-
як індивідуальний і ма-

II столітті були здійсне-
 державних діячів; у 
е 144 актів; у XIX сто-

літті 22 державних діяча стали жертвами терористів. У 
в стають 560 монархів, 

т в – майже втричі біль-
.  
и зараз казали, мають 
, тобто терористичних 

дій, спрямованих проти конкретних державних та полі-

дю на контрреволюційний терор.  

в нової влади, виму-

 
 
 
 
 
 
 

XX столітті мішенню терористі
президентів та прем’єр-мініс рі
ше, ніж у три попередні століття
Терористичні акти, про які м
ознаки індивідуального терору

 

 
1
ц
в
т
ж
д
2
насилля, які спрямовані 
проти великих груп людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

тичних діячів. Але поряд з індивідуальним терором по-
чинає розгортатися і масовий терор, який спрямову-
ється проти цілих груп людей. Як засіб політичної бо-
ротьби він був застосований у Великій французькій ре-
волюції під час відсторонення від влади старих паную-
чих класів новими. У цій боротьбі революційний терор 
став  відповід
Якобінській уряд, після того як він зустрів збройний 
опір монархістів, які поряд з індивідуальними теро-
ристичними актами, спрямованими проти провідних 
діячів революції (вбивство Ж.-П. Марата 13 липня 1793 
р. і інших ватажків революції), розв’язали масовий те-
рор у Ліоні, Бордо, Тулоні (де монархісти тимчасово 
захопили владу) проти прибічникі
шений був проголосити декрет про арешт “підозрілих” 
і спростити судочинство. Так почав розкручуватися 
махових репресій, де насилля породжувало нове на-
силля. Цей кривавий  клубок  втягнув життя тисяч лю- 
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дей. 

е
ц

к
осії. Головними рисами терору 
, 

нутрішньої запеклої по
илежні політичні сили
тоюють власні інтереси
 суспільстві і знецінює
ищує значення у суспіл
римусу і насилля, внос
я, бажання помсти і ре
ривавих революцій, по
мального суспільно-пол
рядку і демократії потр
залікувати нанесені рани.      

толіття в історії терору позначилося новими риса-

зм  полягає   в  

р

літичної 
боротьби, в якій проти-

За оцінками істориків 
стали 35-40 тисяч, і н
жертвами контрреволю
Схожий перебіг подій 

жертвами якобінського терору 
 менша кількість людей стали 
ійного терору. 
ми потім зустрічаємо в історії 
рема і в історії Жовтневої ре-

 
 
 
Головні риси терору рево-
люційної доби:  
 
1) він є проявом внутріш-
ньої запеклої побагатьох революцій, зо

волюції 1917 року в Р
революційної доби є те що: 1) він з’являється як прояв 

літичної боротьби, в якій про-
 переслідують свої цілі та об-
; 2) він розхитує правовий лад 
 людське життя; 3) терор під-
ьно-політичному житті органів 
ить в нього розбрат, страждан-
ваншу. Після таких жорстоких, 
вернення суспільства до нор-
ітичного розвитку, до правопо-
ебує багато часу і зусиль, щоб 

лежні  політичні сили пе-
реслідують свої цілі та об-
стоюють власні інтереси;  
2) він розхитує правовий 
лад у суспільстві і знецінює 
людське життя;  
3) терор підвищує значення 
у суспільно-політичному 
житті органів примусу і 
насилля, вносить в нього 
розбрат, страждання, ба-
жання помсти і реваншу. 

в
т
с
у
в
п
н
к

ХХ с
ми. Перш за все, слід відзначити появу державного 
тероризму, як риси властивої тоталітарним  (хоча не 
лише їм)  режимам. Державний  терори
тому,  що спеціалізовані органи держави (служба без-
пеки і поліція, судові органи, тюрми) стають не ін-
струментами захисту громадян від злочинців, підтри-
мання правопорядку та безпеки, а стають інструмента-
ми боротьби держави з власними г омадянами, які не 
подобаються владі своїми політичними поглядами, сво-
їм походженням, релігійними переконаннями тощо. 
Державний тероризм є політикою держави, яка може 
мати різні ступіні інтенсивності. Вона може бути полі-
тикою переслідування супротивників державної влади 
(або тих, кого держава вважає такими супротивника-
ми), яка спрямована на придушення їх здатності  чини- 
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Державний тероризм – це 

ти опір і повне підкорення дер
жавний тероризм може бути ді
ліквідацію “ворог

такі дії органів державної 
влади, які спрямовані на 
здійснення політичних ре-
пресій по відношенню до 
певних груп власного наро-
ду (а також народів інших 
країн) за їх походження, 
мову, культуру, політичні 
погляди, релігійні переко-
нання.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ного знищення (геноцид), або 
груп населення за межі країни (так
ки”), шляхом відмови їм у гром
доволенні їхніх законних інтере
просто примусовою висилкою.  
Державний тероризм досить ск
явище. Але з ним сучасне між
навчилося боротися. Для цього
во, яке гарантує права і свобо
дискримінацію, рабство та прим
жорстоке або принижуюче лю
ження або покарання, заборон
громадян тощо. Міжнародне сп
злочини проти людяності, а 
щення, поневолення, засланн
стокості, здійснені по відношен

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ж
 

ів” державної влади шляхом їх фізик-
“витискування” певних 

 звані, “етнічні чист-
адянських правах і за-
сів та потреб, або ж і 

ладне і багатоаспектне 
народне співтовариство 
 існує міжнародне пра-
ди людини, забороняє 
усову працю, тортури, 
дську гідність повод-
яє висилати з країни 
івтовариство переслідує 
саме: вбивства, вини-
я а також інші жор-
ню до цивільного насе-

лення до або під час війни. Ті держави, які здійснюють 

і переслідування набу-

авній владі. Але дер-
ями, спрямованими на

такі дії, підлягають санкціям з боку міжнародного спів-
товариства. Так, Греція, в якій після військового  пере-
вороту  1969 р.  розпочалися жорстокі переслідування 
політичних супротивників режиму “чорних полковни-
ків”, була виключена з Ради Європи. 
ООН також застосовує економічні і політичні санкції 
проти держав, які переслідують власних громадян. У 
виняткових ситуаціях, коли так
вають масовий і брутальний характер, Рада Безпеки 
ООН може послати військові миротворчі сили у відпо-
відну країну для припинення репресій і терору.  
Нарешті кінець ХХ і початок ХХІ століття принесли 
появу нової форми тероризму – сучасного міжнародно-
го тероризму. Формальні ознаки міжнародного теро- 
ризму  такі: 1)  як  терорист,  так  і його жертва можуть 



 
________________________________________________________________________________________________ 145

бути громадянами одної
дійснюється за межами
кт спрямований проти і
одним захистом (напр.
іжнародних організаці
ного акту велася в одн
ій; 4) здійснивши теро
ерорист ховається в інш
идачу.   
а цими формальними 
ичного визначення тер
учасного тероризму – 
ерористичних організац
дони і обплутала своє п
ами експертів, які займ
араз у світі налічується
их організацій, що під
контакти для підготовк
інформацією та фінанс
діяльності. Ці терористи
тьох країнах світу і майже на всіх континентах.  

 в обслуговуванні терористич-

злочин 

 
ипломати або співробіт-
ики міжнародних орга-
ізацій);  
) підготовка до теро-
истичного акту велася в 
дній країні, а здійснений 
ін в іншій;  
) здійснивши терорис-
ичний акт в одній дер-
аві, терорист ховається 

 іншій і виникає питання 
ро його видачу. 

 або різних держав, але злочин 
 цих держав; 2) терористичний 
 осіб, як  користуються міжна-
, дипломати або співробітники 
й); 3) підготовка до терористи-
ій країні, а здійснений він в ін-
ристичний акт в одній державі, 
ій і виникає питання про його 

ознаками важливими для юри-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

з
а
р
м
ч
ш
т
в
З
д оризму криється зміна змісту 

створення міжнародної мережі 
ій, яка перетинає державні ко-
авутиною земну кулю. За оцін-
аються вивченням тероризму, 
 біля 100 великих терористич-

Формальні ознаки між- 
народного тероризму:  
 
1) як терорист, так і його 
жертва можуть бути 
громадянами одної або різ-
них держав, але 

с
т
р
к
з
н тримують між собою постійні 

и терористичних актів, обміну 
овим забезпеченням злочинної 
чні організації існують у бага-

здійснюється за межами 
цих держав;  
2) терористичний акт 
спрямований проти осіб, 
які користуються міжна-
родним захистом (напр.,

Існує міжнародна  фінансова  мережа  підтримки теро-
ризму. У США лише у 1988 році були конфісковані ба-
нківські рахунки на суму більше 100 млн. доларів. Піс-
ля терористичного акту 11 вересня 2001 року у США 
заморожені 77 банківських рахунків, які могли викори- 
стовувати терористи. У ФРН у вересні-жовтні 2001 ро-
ку були заморожені 200 рахунків на суму 5 млн. марок. 
Майже 200 арабських банків, розташованих у різних 
країнах, підозрюються
них організацій, але напевно, що криваві гроші терори-
стів проходять не лише через їхні рахунки. 
Між державним тероризмом і недержавним терориз-
мом існує певний взаємозв’язок. Як підкреслює україн-
ський дослідник тероризму М. П. Требін: “Державний 

д
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н
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ерор стимулює ояву недержа
лячи неможливими інші методи
політичним  режимом, але він ж
з цію, нерідко пов істю ліквідо
рористичні груповання. Н  в усіх
дю на активність недержавного 
крито терористична реакція уря
звернення екстремі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

завжди диктувалося реальною 
терору, хоча постійно цим мот
бин М.П. Терроризм в ХХІ веке
с. 30). 
Сучасний міжнародний терориз
сяги своєї кривавої діяльності. З
ців з 1970 по 1980 рік у світі бул
ристичних актів, а вже в насту
по 1986 рік) їх кількість подвої
1970-х роках 80% терористични
ні проти власності і 20

 
 
 
 

50%  терактів здійснено про
проти людей. Різко зростає жо
злочинів, збільшується кількі

 

 т п , 

и н зиційні те-
 у е

стів до терор

и  

м

п
л  якщо у 
х актів були спрямова-

% - проти людей, то у 1980-х 
ти власності, і 50% -  
рстокість цих кривавих 
сть їх жертв. Наведемо 

лише декілька прикладів.  

ор и

нгтоні  і  ще один (який не долетів до 

 
 
 
 
 
 
 
 

вного тероризму роб-
 боротьби з існуючим  
е придушує всяку опо-
вуючи і опо

 випадках відповід-
тероризму ставала від-
ду, так само як і саме 
истичної практики не 
наявністю державного 

вву алося” (Див.: Тре-
. – Мн.: Харвест, 2003, 

 стрімко збільшує об-
а підрахунками фахів-
о здійснено 1814 теро-
ну п’ятирічку (з 1980 
ася. При цьому

У серпні 1999 року чеченські терористи здійснюють 
серію терористичних актів, організуючі підриви жит-
лових будинків у Буйнакську, Москві і Волгодонську. 
Для того, щоб жертв було якомога більше вибухи про-
водять вночі або рано вранці, коли всі мешканці знахо-
дяться вдома. Загинуло 293 чоловіка, серед них старі, 
діти, жінки. 
11 вересня 2001 року арабські тер ист  з “Аль Каїди” 
у США захопили чотири пасажирські літака, які вико-
ристали як бомби, спрямувавши два з них на башти 
Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, один – на 
Пентагон у  Ваши
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цілі) – на Білий дім. У 
агинули 2843 чоловіка,
ітаку, який не долетів 
ажирів і 7 членів екіпа
ерористів, серед яких 
ерезня 2004 року у М
анкових електричках, в
обітники і службовці. 
айже 1500 поранених. 
а жаль, цей скорботн
енним. Від рук терори инні 
юди. Смерть чекає на 
чання, на базарі і у тор
котеці, на стадіоні і вд
и терористів стають д
ерористи прагнуть здоб
тоді жертви будуть нал
ерористи демонструют ке життя для них 
ічого  не  варте,  що  дл
них, що для досягнення
стовувати будь-які засо
розпоряджатися життям
Тероризм зараз веде бо
льства. Він намагається залякати людей, зламати їх 

Нью-Йорку внаслідок терактів 
 у Пентагоні - 188  чоловік, на 
до Білого дому загинуло 38 па-
жу. Чотири літака захопили 13 
5 раніше воювали у Чечні. 11 
адриді пролунали 10 вибухів у 
 яких їхали на роботу іспанські 
Загинуло більше 200 чоловік, 

ий перелік здається не скін-
стів гинуть ні в чому не в

 
 
 
 

з
л
с
т
б
р
р
м
Н
ч
л них по дорозі на роботу і на-

говому центрі, в театрі і на ди-
ома, в мечеті і церкві. Жертва-
есятки, сотні, тисячі людей. А 
ути зброю масового знищення 
ічуватися мільйонами.  
ь, що людсь

в
с
м
т
і 
Т
н я  них не існує винних і невин- 

 своєї мети вони готові викори-
би. Вони привласнили право 

 і долею інших людей.   
ротьбу проти людини і суспі-

волю, дезорганізувати їх життя і роботу суспільних 
інститутів, зруйнувати громадсько-політичний лад.  
В залежності від проголошеної мети, яку переслідують 
сучасні терористи, вирізняють правий і лівий тероризм, 
націоналістичний, расистський і релігійний різновиди 
тероризму. Але слід наголосити, що терор проти лю-
дини і суспільства не може бути виправданий будь-
якою метою. Терор для терористів сам стає головною 
метою їх діяльності.  
Терорист є фанатиком, який готовий нав’язати суспіль-
ству те, чого  він  бажає, за  будь яку  ціну. Він  не  ви-  
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Міжнародний тероризм – 
це дії таємних організацій, 
що мають розгалужену 
мережу  міжнародних 

знає за людьми право мати свої 
мим вирішувати свою долю, він
тність, плюралізм, рішення сус
блем шляхом демократичного в
пустим звуком. Тероризм і демо
Сучасний тероризм – 

зв’язків, які не визнають 

 

переконання, право са-
 нетерпимий. Толеран-
пільно-політичних про-
ибору для терористів є 
кратія не сумісні.  

підступний ворог. Він робить 
свою чорну справу під покровом таємниці, для нього 

их норм. Для боротьби 
ібні об’єднані зусилля 

овариства. Але перш за 
м громадянином теро-

ї підтримки терористів, захист 
ури як основи демокра-

норм права й моралі і для 
досягнення власних полі-
тичних цілей викорис-
товують політичне насил-
ля у вигляді терорис-
тичних актів з метою 

не існує ні правових, ні моральн
з міжнародним тероризмом потр
всіх членів міжнародного співт
все потрібно неприйняття кожни
ру, відмова від будь-яко

створення в суспільстві 
атмосфери страху та без-
надії. 
 
 

громадянської політичної культ
тії. 
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*** 

е знайомство з демократією, ми повертаємося до того, 
ла мова: демократія – це такий політичний устрій сус-
е тоді, коли все суспільство і кожний громадянин не 

де в

 
Завершуючи аше перш
про що у  весь час й
пільства, який існує ли
екаю

н
нас ш

ш
ть, що хтось бу ирішувати їх проблеми, а спільно знаходять їх 

озв’язання, не покладають усіх своїх надій на “добру” владу, а ретельно виби-
ають тих, кому вони її певний час довіряють, і прискіпливо контролюють їх 
іяльність. Демократія –  ідеальна форма правління, але єдина серед існу-
чих, яка надає можливість громадянам підкорятися лише тій владі і законам, 
а існування яких вони дали свою згоду, тримати свою долю у своїх власних 
уках. 
снування демократії потребує не лише певних політичних інститутів і право-
их норм. Однією з найважливіших умов існування демократії є громадянська 
олітична культура – культура поваги гідності людини, толерантності, діалогу, 
півпраці, суспільної солідарності. В умовах дискримінації людей, розпалюван-
я міжнаціональної ворожнечі, релігійної і політичної нетерпимості, ігноруван-
я правових і моральних норм, застосування насилля і терору як засобів досяг-
ення політичних цілей ніяка демократія існувати не може. 
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Додаток 1. Що таке демократія сьогодні? 
Ми маємо можливість доповнити дані про розповсюдженість демократії у 

сучасному світі. Перш за все слід зауважити, що розповсюдження демократій 

не відбувається так, щоб вони з’явилися у нових країнах відразу у “готовому” 

вигляді. Ствердження демократії у політичному житті країн, які стають на шлях 

демократичного розвитку, відбувається поступово і рухається від недосконалих 

і неповних форм демократії до більш повних і розвинутих форм демократії. 

Інколи такий рух буває невдалим і країна повертається до недемократичних 

політичних режимів.  

Організація Фрідом Хауз для оцінки міри демократичності країн щорічно 

виставляє рейтинги свободи за 7-бальною шкалою, де 1 - максимальне 

дотримання політичних прав (ПП) та громадянських свобод (ГС), 7 – їх 

мінімальна оцінка. Бали за дотримання ПП та ГС складаються та діляться на 2. 

Частка від ділення становить середній рейтинг, який визначає приналежність 

країни до однієї з трьох категорій – вільна, частково вільна, невільна. Країни, 

які належать до категорії вільних, мають середній рейтинг від 1 до 3; країни 

частково вільні мають середній рейтинг від 3 до 5,5; невільні країни мають 

рейтинг від 5,5 до 7.  

Спираючись на дані щорічних рейтингів Фрідом Хауз, американський вчений 

Л. Даймонд наводить такі дані (див.: Таблиця 1) про загальну кількість 

демократій: 
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Таблиця 1. Загальна кількість демократичних країн. 
Рік Кількість демократій Загальна кількість країн % демократій 

1974 39 142 27,5 
1990 76 165 46, 1 

1991 91 183 49, 7 

1992 99 186 53, 2 

1993 108 190 56, 8 

1994 114 191 59, 7 

1995 117 191 61, 3 

Таким чином після 1990 року кількість демократій серед сучасних країн зросла 

з 76 до 117, а їх питома вага збільшилася з 46,1% до 61,3%. Якщо демократії 

розрізняти за критеріями Фрідом Хауз на повністю вільні (ліберальні 

демократії) і частково вільні (формальні демократії), то процес 

розповсюдження (див. Таблиця 2) демократії буде мати наступний вигляд: 

Таблиця 2. Кількість різних типів демократій. 
Рік Ліберальні 

демократії 
Формальні 
демократії 

Недемократії Загальна 
кількість країн 

1972 42 (29, 0%) 36 (24, 8%) 67 (46, 2%) 145 (100%) 

1980 52 (31, 9%) 52 (31, 9%) 59 (36, 2%) 163 (100%) 

1985 56 (33, 5%) 56 (33, 5%) 55 (32, 9%) 167 (100%) 

1991 76 (41, 5%) 65 (35, 5%) 42 (22, 9%) 183 (100%) 

1992 75 (40, 3%) 73 (39, 2%) 38 (20, 4%) 186 (100%) 

1993 72 (37,9 %) 63 (33, 2%) 55 (28, 9%) 190 (100%) 

1994 76 (39, 8%) 61 (31, 9%) 54 (28, 3%) 191 (100%) 

1995 76 (39, 8%) 62 (32, 5%) 53 (27, 7%) 191 (100%) 
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Якщо уважно проаналізувати ці дані, то ми побачимо, що з 1972 року кількість 

та питома вага недемократичних країн серед усіх країн світу скоротилася. 

Зросла чисельність демократичних країн, але серед них більше з’явилося 

неповних, формальних демократій, ніж повних, ліберальних демократій.  

Невпинний процес розповсюдження демократій у сучасному світі відбувається 

поступово, він знає свої підйоми та спади, але все ж таки рухається вперед. 

Встановлення та вкорінення демократії в тій або іншій країні перш за все 

залежить від громадян цієї країни, від їх підтримки демократичного правління, 

від їх готовності вирішувати усі проблеми свого суспільства лише з 

застосуванням демократичних засобів. 
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Додаток 2. Конституційна реформа в Україні та зміни у 
формі правління. 

 

Конституція України 1996 р. встановила у нашій державі змішану або 

напівпрезидентську форму правління. У відповідності до такої форми 

правління Президент України обирається всенародним голосуванням і є 

одночасно головою держави і головою виконавчої влади.  

Як голова держави Президент України є гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, дотримання Конституції нашої держави, 

прав і свобод людини і громадянина (ст. 102). Як голова держави він: (1) 

забезпечує державну незалежність, національну безпеку та правонаступництво 

держави; (2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і 

позачерговими посланнями до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє 

становище; (3) представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює 

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, проводить переговори і 

заключає міжнародні договори; (2) приймає рішення про визнання іноземних 

держав; (4) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в 

інших державах та при міжнародних організаціях, приймає і відкликає вірчі 

грамоти дипломатичних представників іноземних держав; (5) призначає 

всеукраїнські референдуми; (6) припиняє повноваження Верховної Ради, якщо 

вона не може розпочати роботу і призначає позачергові вибори до Верховної 

ради; (7) підписує закони, прийняті Верховною Радою; (8) приймає рішення про 
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прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про 

надання притулку в Україні; (9) здійснює помилування тощо.  

Разом з тим, Президент України є головою виконавчої влади. Як голова 

виконавчої влади він: (1) призначає за згодою Верховної Ради Прем’єр-

міністра, припиняє його повноваження та приймає рішення про його відставку; 

(2) призначає за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, 

керівників інших центральних органів виконавчої влади і голів місцевих 

державних адміністрацій та припиняє їх повноваження на цих посадах; (3) 

призначає за згодою Верховної Ради на посаду Генерального прокурора 

України та звільняє його з посади; (4) призначає половину складу Ради 

Національного банку України; (5) призначає половину складу Національної 

ради України з питань телебачення та радіомовлення; (6) призначає на посади 

та звільняє з посад за згодою Верховної Ради Голову Антимонопольного 

комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову 

Державного комітету телебачення та радіомовлення України; (7) утворює, 

реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства 

та інші центральні органи виконавчої влади; (8) є Верховним 

Головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає на посади та звільняє 

з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових 

формувань; (9) очолює Раду національної безпеки та оборони України, 

здійснює керівництво у цих сферах; (10) вносить до Верховної Ради України 

подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання 

Збройних Сил України у разі збройної агресії проти нашої держави; (11) 
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утворює суди у визначеному законом порядку та призначає третину складу 

Конституційного Суду України; (12) присвоює вищі військові звання, вищі 

дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини тощо. Як 

голова держави і вищої виконавчої влади Президент України має право 

законодавчої ініціативи та право накладання вето на закони, прийняті 

Верховною Радою, які повертаються до неї для повторного розгляду.  

Позиція президента у напівпрезидентській республіці достатньо складна: він 

одночасно має бути і гравцем на політичній сцені, тому що як голова 

виконавчої влади повинен діяти, і, як голова держави, арбітром у тих 

конфліктах, які виникають на ній виникають між урядом і парламентом, між 

різними політичними партіями та іншими силами.  

Не менш складною є позиція уряду як вищого органу у системі органів 

виконавчої влади. Кабінет Міністрів знаходиться у подвійній залежності. Якщо 

його діяльність не вдовольняє президента або парламент, і один і другий мають 

можливість відправити уряд у відставку (ст. 106, п.9, ст.115, п.4). Це спричиняє 

нестабільність уряду, часту зміну його керівників і складу. Так, за 10 років, що 

Президентом України є Л.Д. Кучма, урядом керували 7 Прем’єр-міністрів 

(Масол В.А., Марчук Є.К., Лазаренко П.І., Пустовойтенко В.П., Ющенко В.А., 

Кінах А.К., Янукович В.Ф.). Крім того, Прем’єр-міністру як голові уряду не 

підпорядковані керівники важливих органів виконавчої влади 

(Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, голови місцевих 

державних адміністрацій тощо), що теж ускладнює його діяльність. 
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Зрозуміло, що діяльність президенту і уряду були б значно спрощені, якби їх 

політичний курс мав підтримку з боку якщо не всього парламенту, то хоча б 

його більшості. Але для цього потрібно, щоб в країні існували потужні 

політичні партії, які мають великий авторитет у суспільстві і підтримку з боку 

його значної частини. Як свідчить світова політична практика саме такі 

політичні партії висувають своїх членів на посаду президента і формують уряд 

країни. Наша країна на початку розбудови демократії, коли приймалася 

Конституція України (1996 р.), не мала таких політичних партій. Потрібен був 

час для їх формування. 

Поступово політичні партії в Україні починали становитися провідною силою у 

парламенті. Про це свідчить збільшення кількості партійних депутатів і 

зменшення кількості безпартійних у депутатів у складі парламенту: якщо у 

складі Верховної Ради, обраної у 1994 р., налічувалося 227 позапартійних 

депутатів, то у складі Верховної Ради, яка була обрана у 1998 р., налічувався 

101 позапартійний депутат, а у Верховній Раді, обраної у 2002 р., - 94 депутати. 

Політичні партії для виконання своїх політичних програм і тих зобов’язань, які 

вони взяли на себе перед виборцями під час виборчої кампанії, почали 

претендувати не лише на участь в законодавчій владі, але й на участь у вищий 

виконавчій владі – уряді.  

В нашій країні таким чином назріла необхідність певної зміни форми 

правління, проведення перерозподілу владних повноважень, яку можна 

здійснити шляхом реформи конституції.  
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Перша спроба внести зміни у формі правління до Конституції України 1996 р. 

була зроблена шляхом проведення 16 квітня 2000 р. загальнонаціонального 

референдуму з питань конституційної реформи. Після референдуму почалася 

розробка проектів законів про внесення змін і доповнень до Конституції 

України. Президент України Л.Д. Кучма восени 2002 р. у своєму зверненні з 

нагоди Дня Незалежності України висловився за те, щоб конституційна 

реформа змінила президентсько-парламентську форму правління на 

парламентсько-президентську. Це означало, що повинен відбутися 

перерозподіл владних повноважень між парламентом, урядом і президентом. 

Представники різних політичних сил запропонували декілька проектів внесення 

змін до чинної Конституції України (проекти №7091, № 3207-1, №4105, 

№4180).  

Ці законопроекти, попри відмінності, мають деякі спільні головні ідеї, до яких 

можна віднести такі: 1) скорочення повноважень президента як голови 

виконавчої влади і передача їх прем’єр-міністру; за президентом залишається 

виконання обов’язків голови держави; 2) підвищення значення парламенту у 

формуванні уряду, оскільки саме більшість депутатів парламенту буде висувати 

кандидатури на посаду Прем’єр-міністра і міністрів та затверджувати їх 

голосуванням на засіданні Верховної Ради; 3) підвищення значення партійних 

фракцій у парламентів, шляхом заборони переходу депутатів з однієї фракції до 

другої. Проекти №№ 4105 і 4180 також передбачають, як це властиво 

парламентським республікам, обрання президента парламентом.  
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Поки що Верховна Рада України не проголосувала жоден з запропонованих 

законопроектів і тому робити висновки щодо змін у формі правління в нашій 

країні ще передчасно. Але хотілося б сподіватися, що ці зміни більше наблизять 

владу до інтересів і потреб пересічних громадян, а її діяльність зроблять більш 

ефективною.   

 

Додаток 3. Розвиток та можливі зміни у виборчій системи 
України. 

Вибори до Верховної Ради України 2002 року проходили за тими ж правилами, 

як і вибори 1998 року. Напередодні виборів 2002 р. парламент зробив декілька 

спроб змінити виборче законодавство у напрямку розширення кількості 

депутатських мандатів, що розподіляються за правилами пропорційної системи. 

Але всі ці спроби були заблоковані президентським вето. Модифікації 

виборчого законодавства (спрощення процедури реєстрації списків політичних 

партій і кандидатів, більш точне регламентування проведення виборчої 

кампанії тощо) не змінили загальний змішаний характер виборчої системи і 

формули розподілу мандатів між партіями, вони також не торкнулися виборчих 

прав громадян. 

У виборчий бюлетень для голосування по багатомандатному 

загальнонаціональному виборчому округу були внесені списки кандидатів, що 

були висунуті 11 блоками і 22 політичними партіями. Якщо порівняти з 

виборами 1998 р., то слід відзначити і зростання кількості учасників виборчої 

кампанії (з 30 до 33 списків), і зростання чисельності виборчих блоків 
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політичних партій (з 9 до 11). При цьому, якщо на виборах 1998 р. лише один 

виборчий блок подолав 4% бар'єр, то на виборах 2002 р. серед 6 переможців 

знаходяться 3 блоки політичних партій. 

Підсумки парламентських виборів у багатомандатному виборчому окрузі 

представлені у наступній Таблиці 1. 

Таблиця 1. Підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі по 

спискам політичних партій і блоків у 2002 р. 
Партія (виборчий блок) % голосів, 

відданих за 
списки 

Кіл-сть де-
путатських 
мандатів 

% мандатів 

Блок В. Ющенко "Наша Україна" 23,57 70 31,11 
Комуністична партія України 19,98 59 26,22 
Блок "За єдину Україну" 11,77 35 15,66 
Блок Ю. Тимошенко 7,26 22 9,78 
Соціалістична партія України 6,87 20 8,89 
Соціал-демократична партія 
України (о) 

6,27 19 8,44 

Разом 75,72 225 100 
  

За політичні партії і блоки, що пройшли до складу парламенту, проголосувало 

75,72% виборців, усі інші партії і блоки отримали 18,12% голосів, 2,45% 

виборців проголосували проти всіх і 3,71% бюлетенів були визнані недійсними. 

Відбулося зменшення кількості голосів, відданих за політичні партії і блоки, які 

не змогли пройти до парламенту (у 1998 р. такі голоси склали 34,21%, а у 2002 

р. - 18,12%). 

Разом з тим, суперництво між політичними партіями проходило не лише на 

майданчику багатомандатного округа. Партії також змагалися за голоси 

виборців у 225 одномандатних виборчих округів. 
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В одномандатних виборчих округах, згідно з нашим законодавством, 

переможець визначається у відповідності з принципом відносної більшості. 

Однією з характерних рис такої системи голосування є велика 

диспропорційність розподілу голосів виборців, переважна більшість яких 

пропадає, а власник депутатського мандату користується підтримкою меншості 

виборців. Не становить винятку з цього правила і українська практика. 

За даними Центрвиборчкома, на виборах 2002 р. за 225 мандатів вели боротьбу 

3084 кандидати (у середньому 14 чоловік за один мандат). За нашими 

підрахунками, власника депутатського мандату на виборах 2002 р. підтримали 

у середньому 35,68% виборців округу, при цьому 64,32% виборців віддали свої 

голоси за інших кандидатів. Зведені дані про партійну належність депутатів, 

обраних у одномандатних округах ми представили у наступній Таблиці 2. 

Таблиця 2. Партійна належність депутатів, обраних в одномандатних округах у 
2002 р. 

Партія/блок партій Кіл-сть мандатів % мандатів 
Блок "За єдину Україну" 66 29,33 
Блок В Ющенко "Наша Україна" 42 18,67 
Комуністична партія України 6 2,67 
Соціал-демократична партія України (о) 5 2,22 
Блок "Демократична партія – Демократичний союз" 4 1,78 
Блок "Єдність" 3 1,33 
Соціалістична партія України 3 1,33 
Партія національно-економічного розвитку України 1 0,44 
Українська морська партія 1 0,44 
Безпартійні 94 41,79 
Разом 225 100 
 

Підсумки парламентських виборів у одномандатних округах 

продемонстрували, що мажоритарна система відносної більшості сприяла тому, 
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що два найбільших виборчих блоки розділили між собою 48% депутатських 

мандатів і ще 42% отримали безпартійні депутати, за яких проголосували 

виборці, що орієнтуються на особисті якості і можливості претендентів на 

парламентські крісла. Загальна партійна структура парламенту з урахуванням 

результатів виборів у багатомандатному і одномандатних округах представлена 

у Таблиці 3. 

Таблиця 3. Партійна структура парламенту України за результатами виборів 
2002 р. 

Партія (блок) Кіл-сть мандатів % мандатів 
Блок В. Ющенко "Наша Україна" 112 24,9 
Блок "За єдину Україну" 101 22,4 
Комуністична партія України 65 14,4 
Соціал-демократична партія України 
(о) 

24 5,3 

Соціалістична партія України 23 5,2 
Блок Ю. Тимошенко 22 4,9 
Інші партії 9 2 
Безпартійні 94 20,9 
Разом 450 100 
 

Виборча система має значний вплив на формування складу парламенту як 

одного з вищих органів державної влади. Тому конституційна реформа форми 

правління в нашій державі, про яку у нас йшла мова у попередньому додатку 2, 

пов’язана зі змінами виборчого законодавства і встановленням нових правил 

обрання народних депутатів. Зараз у Верховній Раді знаходяться 4 

законопроекти нового закону про вибори депутатів Верховної Ради, які 

зареєстровані під №№ 3425, 3425-1, 3425-2, 3425-3. Ці законопроекти 
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передбачають заміну діючої змішаної, мажоритарно-пропорційної виборчої 

системи.  

Три перших законопроекти пропонують перейти до пропорційної системи, за 

якої право висування кандидатів у депутати парламенту будуть мати лише 

політичні партії або блоки політичних партій. Виборці будуть мати можливість 

вибору між списками кандидатів, висунутих політичними партіями. Партії 

можуть до складу своїх кандидатів включати також і безпартійних людей. Ці 

три проекти відрізняються між собою способом організації виборчих округів, а 

також розмірами виборчого бар’єру (4% або 5%), який повинна подолати 

партія, щоб отримати право приймати участь у розподілі депутатських 

мандатів. 

Останній, четвертий законопроект пропонує змінити діючу змішану виборчу 

систему на мажоритарну систему відносної більшості, в якій право висування 

кандидатів належить політичним партіям.  

Зараз ще не відомо яку саме модель виборчої системи затвердить парламент. 

Скоріш за все це буде пропорційна виборча система. Але вже зараз можна 

сказати, що кожний із запропонованих законопроектів нової виборчої системи 

спрямований на підвищення ролі політичних партій у виборчому процесі і у 

політичному житті країни взагалі.  
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Словник. 
Абсолютна  монархія –  держава, в якій  монарх має необмежену владу. 

 

Авторитарний політичний режим – це режим, якому властива монополія на 

владу однієї особи, політичного угрупування або партії, які залишають людині і 

суспільству певну свободу в справах, що не мають відношення до політики. 

Авторитарним режимам властиві наступні риси: монополізація влади 

невеличкою купкою людей, що поставлена поза контролем суспільства; 

заборона політичної опозиції і конкуренції; опора правлячих кіл на збройні 

сили, які завжди можуть бути застосованими; обмеження свободи дії 

суспільства і громадян неполітичними сферами. 

 

Активне виборче право – це право вибирати до складу органів державної 

влади. 

 

Апартеїд – дискримінаційна  політика  “роздільного розвитку” расових груп 

населення. 

 

Аристократія (в перекл. з давньогр. влада кращих) - в античному розумінні 

правління нечисленних, яке спирається на добру волю керованих, що визнають 

заслуги і достоїнства правителів, здійснюється з урахуванням справедливих 

інтересів багатих і бідних і дотримується законів. 
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Безпосередня демократія - це така форма організації суспільного життя, яка 

забезпечує участь кожного громадянина в управлінні державою через участь в 

місцевому самоврядування, народних зібраннях і референдумах. 

 

Влада - це здатність і можливість чинити вплив на діяльність, поведінку людей 

за допомогою певних засобів: волі, авторитету, права, насильства. 

 

Верховенство права – один з принципів правової держави, згідно з яким право 

визнається вищою владою в державі, якій підкоряються дії виконавчої, 

законодавчої і судової влад. 

 

Вибори – це спосіб формування органів влади, тобто обрання громадянами 

осіб, що приймають головні рішення у сфері законодавчої, виконавчої і судової 

влади. 

 

Виборчий бар'єр - це мінімальна кількість голосів виборців, яку потрібно 

отримати для того, щоб мати право на участь у пропорційному розподілі 

депутатських мандатів. 

 

Виборча кампанія - це встановлений законом період, протягом якого державні 

органи, а також партії і організації здійснюють підготовку і проведення 

виборів; комплекс заходів, які здійснюють окремі партії або кандидати. 
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Виборча квота -  кількість голосів, яка дає право на отримання  депутатського 

мандата. 

 

Виборча система – це сукупність правових норм і принципів, що визначають 

порядок організації і проведення виборів, а також способи підведення підсумків 

виборів. 

 

Виборчі цензи - це обмеження прав виборців на основі різних ознак: статі, раси, 

релігійних переконань, майнового стану, часу проживання у виборчому окрузі, 

віку виборця. 

 

Геноцид – знищення окремих груп населення за расовими, національними чи 

релігійними ознаками; найбільш тяжкий злочин проти людства. 

 

Громадська організація - це добровільне об'єднання людей для задоволення їх 

спільних інтересів і потреб, що має відносно стабільну організаційну структуру, 

порядок вступу в організацію і виходу з неї.  

 

Громадянські права і свободи - це закріплені у конституції і законах держави, а 

також у міжнародно-правових актах права і свободи громадянина, які 

визначають правовий статус людини і забезпечують задоволення нею своїх 

особистих інтересів. 
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Громадянське суспільство – це суспільство громадян, що мають невід’ємні 

права і свободи; це сукупність інститутів і відносин, які є наслідком діяльності 

громадян, спрямованої на задоволення їх інтересів і потреб; це політичний союз 

людей, які приймають участь у формуванні органів державної влади, 

впливають на визначення  політики держави і здійснюють над нею контроль. 

 

Група інтересів – група людей, пов'язаних спільними інтересами, що 

об'єднуються для дій, спрямованих на їх задоволення через вплив на органи 

влади і політику.  

 

Демократія (загальне визначення) – одна з  форм організації та управління 

суспільним і політичним життям, яка забезпечує участь народу в управлінні 

державою і вирішенні суспільних проблем. 

 

Демократія (в античному розумінні) - правління багатьох, яке спирається на їх 

добру волю, здійснюється з урахуванням справедливих інтересів багатих і 

бідних, дотримується встановлених законів. 

 

Демократичний політичний режим – це режим, в якому владу здійснюють 

представники громадян, обрані на періодичних і чесних виборах, де існують 

гарантовані конституцією права і свободи людини, де дії громадян і влади 

підпорядковані законам. 
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Держава – це така політична організація суспільства, яка має: власну 

територію з населенням; апарат публічної влади (різноманітні органи та 

установи держави); право встановлювати закони, які є обов’язковими для 

виконання на її території; монополію на застосування насилля; право збирати 

податки. 

 

Державна влада - це політична влада, яка реалізується через державні органи 

за допомогою юридичних норм (конституції, законів, указів, постанов). 

 

Державний тероризм – дії органів державної влади, які спрямовані на 

здійснення політичних репресій по відношенню до певних груп власного 

народу (а також народів інших країн) за їх походження, мову, культуру, 

політичні погляди, релігійні переконання.   

 

Дискримінація – політика розрізнення, обмежень або переваг, заснована на 

будь-яких ознаках людини, результатом якої є ліквідація рівного використання 

прав людини і основних свобод для тієї чи іншої групи або окремих людей. 

 

Електорат – коло осіб, які користуються виборчими правами в даній країні. 

 

Етатизм – напрямок суспільно-політичної думки, що перебільшує значення і 

можливості впливу державної влади на розвиток суспільства, недооцінює 

значення ініціативи і самостійної діяльності громадян. 
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Засоби  масової інформації  - це інститути (преса, радіо, телебачення тощо), що 

існують для відкритого, публічного передавання різних відомостей будь-яким 

особам з допомогою спеціального технічного обладнання. 

 

Імперія – державне утворення з сильною централізованою владою, яка з ядра 

імперії (країни-метрополії) розповсюджується на її периферію (колонії). 

Основні ознаки імперії: велика територія з поліетнічним населенням; 

нерівноправні відносини між центром і периферією; великі розбіжності в рівнях 

економічного розвитку складових частин і особливостей господарства; суттєва 

різниця історичних традицій, культури,  мови, релігії народів, які входять до 

складу населення держави. 

 

Імідж – уявлення про речі і людей, яке цілеспрямовано формується і 

тиражується ЗМІ. 

 

Конституційне визнання прав і свобод людини - закріплення в конституціях 

сучасних демократичних країн переліку тих прав і свобод, які держава визнає, 

захищає та створює умови для їхнього здійснення. 

 

Конфедерація – форма державного устрою, що основана на існуванні 

постійного союзу самостійних держав для досягнення конкретних спільних 

цілей. 
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Ксенофобія – острах стосунків з людьми, які належать до інших національних 

або етнічних груп. 

 

Конституційна  монархія – форма правління, в якій влада монарха обмежена 

конституцією. 

 

Культурні права –  права, що забезпечують можливості вільного духовного 

розвитку особистості і суспільства. 

 

Легітимація – процедура громадського визнання і виправдання (схвалення) 

якої-небудь дії, діяча, події або факту. 

 

Лобізм (лобіювання) – політика здійснення групами інтересів впливу на 

прийняття рішень органами державної влади. 

 

Напівпрезидентська або змішана республіка – форма правління, що поєднує 

риси парламентської і президентської республік; її головна ознака – подвійна 

відповідальність уряду перед президентом і перед парламентом. 

 

Мажоритарна виборча система – це система, в якій переможцем на виборах 

визнається той кандидат (або партія), який отримав підтримку абсолютної або 

відносної більшості виборців. 



 
________________________________________________________________________________________________ 170
 

Маніпулювання свідомістю – прихований вплив на політичну свідомість з 

метою формування певної політичної поведінки. 

 

Меншина - це чисельно менша частина населення країни, яка відрізняється 

національними, етнічними, расовими, релігійними, мовними, культурними 

ознаками тощо; виявляє почуття єдності між своїми членами; не має в державі 

домінуючого положення і потребує додаткового захисту.  

 

Монархія (загальне визначення)  – це така форма правління, в якій джерелом 

влади визнається монарх, що отримує її за спадкоємством, незалежно від 

виборців або представницьких органів влади. 

 

Монархія (в античному розумінні) - правління одного, яке спирається на добру 

волю керованих, здійснюється з урахуванням справедливих інтересів багатих і 

бідних з дотриманням закону. 

 

Нація – політична спільнота людей, яка має (або прагне мати) власну державу, 

об’єднана територією, економічним життям, культурою, історією, літературною 

мовою (мовами), спільним походженням. 

 

Необмежені права людини – це конституційні права і свободи людини, які 

держава не може обмежити за будь-яких обставин. 
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Обмежені права людини – це конституційні права і свободи людини, які в 

умовах воєнного або надзвичайного стану можуть зазнати з боку держави 

деяких обмежень можливостей їх використання із зазначенням строку дії цих 

обмежень. 

 

Олігархія (в античному розумінні) - правління нечисленних, яке спирається на 

силу багатства, здійснюється в інтересах багатих і не рахується з законами. 

 

Охлократія (в перекладі з давньогрец. влада натовпу) - правління багатьох, яке 

спирається на насильство, здійснюється тільки в інтересах бідних і не 

рахується з законами. 

 

Партійна система – це сукупність усталених зв’язків і відносин різних партій 

між собою, а також відносин партій з державою і суспільством. 

 

Парламентська республіка – форма правління, де уряд формується 

законодавчим органом і відповідальний перед ним; в парламентській республіці 

посада президента може існувати або не існувати, якщо така посада є, то 

президента, як правило, обирає парламент, він є головою держави, який 

виконує головним чином представницькі функції. 
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Плюралізм – визнання рівноправності існування множинності інтересів, 

ідеологій, партій, культурних цінностей. 

 

Політична влада - вид соціальної влади, за допомогою якої реалізуються 

життєво важливі інтереси різних суспільних верств, класів, політичних партій, 

націй тощо. 

 

Політична опозиція – це політична меншість, яка протистоїть політичній 

більшості, її політичному курсу, цілям і методам здійснення влади. 

 

Політичний режим – це система методів і засобів здійснення політичної 

влади, форма взаємодії владних структур і населення, яка визначає якість 

політичного життя в країні.  

 

Політична система – це система взаємовідносин державних і недержавних 

інститутів і організацій, які виконують політичні функції щодо захисту прав і 

інтересів громадян, узгодження і задоволення потреб і інтересів соціальних 

угрупувань, спільнот, а також регулювання політичних відносин, що 

складаються  між ними. Основними елементи політичної системи є: політичні 

інститути; політичні відносини; норми політичного життя; політична 

свідомість. 
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Права людини – це сукупність правових норм, що окреслюють простір вільної 

від втручання держави діяльності людей, а також розподіл прав і обов’язків між 

людиною та державою. В морально-політичному сенсі права людини означають 

визнання того, що кожна людська істота потребує поваги її людської гідності і 

має невід’ємні і невідчужувані права і свободи; в правовому сенсі права 

людини означають, що кожна людина має визначений правовий статус, тобто 

закріплений у нормах права (національного і міжнародного) перелік своїх прав 

і свобод та визначені обов’язки держави по їх дотриманню і захисту. 

 

Правова держава - держава, в якій відносини громадян і держави врегульовані 

нормами права і дії органів державної влади підкоряються нормам права. 

 

Президентська республіка – це така форма правління, в якій президент 

обирається народом або колегією виборців незалежно від парламенту і за 

конституцією є головою держави і уряду, верховним головнокомандувачем 

збройними силами. 

 

Представницька демократія - форма організації суспільного життя, за якої 

народ делегує свою владу представникам, висунутим шляхом виборів, і наділяє 

їх повноваженнями приймати державні рішення. 

 

Природні права – поняття класичної політичної думки, яким визначали права, 

що притаманні людській природі, які не подаровані державою або ще кимсь. 



 
________________________________________________________________________________________________ 174
 

Політичні права і свободи – це такі права і свободи людини, які забезпечують 

їй можливість приймати участь в управлінні державою, впливати на внутрішню 

і зовнішню політику держави. 

 

Пропорційна виборча система – це система, в якій виборці голосують за 

списки політичних партій або блоків; кількість  мандатів, яку вони отримують, 

пропорційна кількості поданих за них голосів. 

 

Політичний маркетинг – комплекс заходів у сфері дослідження політичного 

ринку, спрямований на вивчення поведінки виборців і вплив на них з метою 

задоволення власних політичних інтересів, зокрема,  перемоги кандидатів на 

виборах. 

 

Політична партія – це добровільна організація людей, що мають спільні ідеї 

(ідеологію) відносно мети і шляхів розвитку суспільства і держави; це 

організація, яка для реалізації своїх ідей веде боротьбу за завоювання і 

використання влади. 

 

Політичний конфлікт - зіткнення протилежних за своїми цілями, інтересами, 

цінностями політичних сил у боротьбі за владу, суспільний статус і матеріальні 

блага.  
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Політична культура - це історично утворені, відносно стійкі політичні 

уявлення, оцінки та орієнтації, а також моделі і норми політичної поведінки. 

Основні елементи політичної культури: політичні ідеї, знання, уявлення; 

політичні переконання; політичні цінності та традиції; моделі та настанови 

політичної поведінки; політичні символи. 

 

Політичний  міф – це колективні уявлення про політичні події минулого, 

сучасності та майбутнього, основою яких є віра. 

 

Політичний символ – це знак (прапор, герб, гімн, історичні пам’ятки і свята), 

що встановлює зв’язок між людиною і владою. 

 

Расизм – реакційна політика розрізнення людства на «вищі» та «нижчі» раси; 

однією з крайніх форм расизму є нацизм. 

 

Республіка - це така форма правління, в якій джерелом влади є народ, з вибору 

якого походять вищі державні органи. 

 

Референдум - це всенародне волевиявлення (голосування або опит) з суспільно 

важливих проблем. 

 

Розподіл державної влади – один з принципів правової держави, який 

передбачає розподіл державної влади між трьома незалежними гілками влади 



 
________________________________________________________________________________________________ 176
(законодавчою, виконавчою, судовою), кожна з яких має визначене коло своїх 

виключних повноважень, може контролюватися іншими гілками влади і, в свою 

чергу, має право контролювати їх діяльність. 

 

Суверенітет народу - це верховенство влади народу і можливість вирішувати 

життєво важливі для нього питання; визнання народу джерелом вищої 

політичної влади в державі. 

 

Соціальна апатія – крайня форма соціальної пасивності, уникання будь-яких 

форм участі у політичному житті. 

 

Соціальна держава – це держава, головними цілями якої є допомога 

нужденним, забезпечення мінімальної соціальної нерівності, захист від 

соціальних ризиків і сприяння зростанню добробуту людей. 

 

Соціальна  мобільність – це можливість для окремої людини пересуватися в 

соціальній структурі суспільства як по горизонталі, так і по вертикалі – 

підніматися з нижчого на вищий шаблі соціальної драбини. 

 

Стереотип – це застигле, стійке, спрощене уявлення про що-небудь, яке 

передається індивіду через освіту і культуру. 
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Сучасний тероризм –  дії таємних організацій, що мають розгалужену мережу 

міжнародних зв’язків, які не визнають норм права й моралі і для досягнення 

власних політичних цілей використовують політичне насилля у вигляді 

терористичних актів з метою створення в суспільстві атмосфери страху та 

безнадії. 

 

Тиранія (деспотія) (в античному розумінні) - правління одного, яке спирається 

на насильство, ураховує інтереси правителя й ігнорує закони. 

 

Тоталітарний політичний режим – це режим, при якому держава прагне 

повного, всеохоплюючого контролю над усіма сторонами життя суспільства і 

людини. Тоталітарним режимам властиві наступні риси: жорстко 

централізований державний апарат; культ керівників держави і обожнення їх 

політичного курсу; застосування  масових репресій, знищення політичної 

опозиції; всеохоплююча система політичного стеження і доносів; перетворення 

людини у “гвинтик державної машини”. 

 

Унітарні держави – це централізовані держави, в яких влада з одного 

державного центру безпосередньо розповсюджується на всю територію 

держави. 
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Форма державного устрою – це територіально-організаційна структура 

держави, яка відображає зв'язок центральних і місцевих державних органів, 

відносин окремих частин держави між собою і з державою в цілому. 

 

Федеративні держави – це держави, утворені як об’єднання автономних 

структур (штатів, кантонів, республік, земель), які мають національні, 

соціально-економічні, територіально-історичні відмінності і державну 

самостійність, визнану загальнодержавною конституцією. 

 

Форма правління - це формальне визначення джерела влади і способів 

організації дії органів державної влади. 

 

Фракція - це угруповання всередині партії або парламенту, яке має свою ідейну 

й організаційну платформу. 

 

Шовінізм – це політика возвеличення власної нації за рахунок приниження 

інших націй та народів. 

 

Юридичний механізм захисту прав людини – це можливості здійснення 

громадянами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод, а також 

система органів, які захищають і забезпечують ці права та свободи. 
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