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РЕфОРМи В укРАїнІ
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ТЕлЕОлОГІЧНА СКлАДОВА ВИБОРЧОї ІНжЕНЕРІї

У сучасних умовах, що характеризу-
ються прискоренням темпів соціально-
го розвитку, політико-правові явища та 
процеси надто складні для того, щоб в 
їхньому дослідженні обмежитися лише 
юридичними методологічними підхода-
ми. Конституційно-правові відносини 
відрізняються надзвичайним різноманіт-
тям, що обумовлює складність їх пізнан-
ня та прогнозування виключно в межах 
юридичного методологічного та понятій-
ного арсеналу. Завдання їх всебічного 
дослідження може бути успішно ви-
рішене шляхом методологічного між-
дисциплінарного запозичення. Мова 
йде про впровадження «неюридичних» 
методів у конституційно-правову пло-
щину. Прикладом такого міждисциплі-
нарного методологічного запозичення, 
здійснюваного конституційним правом 
для відображення нових граней консти-
туційно-правової дійсності, є соціоінже-
нерний підхід, який, будучи застосова-
ний до виборчої сфери, набуває нового 
предметного наповнення та проявляєть-
ся у виборчій інженерії. Аналізуючи 
конституційно-правову сутність вибор-
чої інженерії як міждисциплінарного 
феномена, виходимо з тези, що остання 
є цілеспрямованою, раціональною, на-
уково та прагматично обґрунтованою 
діяльністю з конституційно-правового 
конструювання сутнісно-змістовних 
елементів виборчої системи та консти-
туційно-правових технологій виборчого 
процесу, з метою отримання заданого 
політико-правового результату.

Виборча інженерія — це стратегічно 
осмислена діяльність, заснована на пев-
ній системі цілей, орієнтирів, критеріїв, 

які відображають сутнісно-змістовні 
конституційно-правові характеристики 
майбутньої виборчої системи та тех-
нологій виборчого процесу. Вона опи-
рається не на причинну обумовленість, 
незалежну від свідомості суб’єкта, а на 
обумовленість, джерелом якої виступає 
мета, що переслідується суб’єктом. Те-
леологічна детермінація надає процесу 
конституційно-правового конструюван-
ня творчий активний початок.

Методологічним орієнтиром аналі-
зу телеологічності виборчої інженерії 
можуть послужити ідеї Арістотеля, 
І. Канта, Ф. Шеллінга, І. Фіхте, Г. Геге-
ля, К. Маркса, Ф. Енгельса. Найбільш 
значне в античній філософії навчання 
про мету розвив Арістотель, що тлу-
мачив ціль як «те, заради чого» щось 
існує. У новий час склалося раціоналіс-
тичне трактування діяльності людини 
як цілеспрямованого процесу. І. Кант 
зв’язував мету зі сферою практичного 
розуму, вільної моральної діяльності 
людини. Телеологія І. Канта пов’язана 
з доцільним характером людської діяль-
ності, що по самій своїй природі не 
може бути зрозуміла поза цілей, що 
свідомо формулюються, та їхнього руху. 
У цьому змісті телеологія виступає як 
діалектика діяльності. Після І. Канта 
цю лінію розвиває І. Фіхте, у якого те-
леологія є навчання про моральні цілі 
людини та разом з тим спосіб пояснен-
ня історії. У філософії Ф. Шеллінга та 
Г. Гегеля навчання про мету носило ха-
рактер об’єктивної телеології, кантовсь-
ка внутрішня мета перетворюється в 
об’єктивне відношення самої дійсності, 
що тлумачиться як царство духу. Г. Ге-
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гель у формі телеології висуває ідею 
об’єктивної закономірності розвитку 
суспільства. У Г. Гегеля ціль стає од-
нією з основних сил, що рухає процес 
становлення самої реальності. Вбачаю-
чи в меті один з елементів діяльності 
людини з перетворення навколишньо-
го світу, марксизм-ленінізм підкреслює 
об’єктивну обумовленість мети: «...цілі 
людини породжені об’єктивним світом і 
припускають його…» [1].

Телеологічність в праві обґрунто-
вується тим, що його зміст цілеспрямо-
ваний, ціль правового припису виходить 
за межі змісту норми, але пояснює його 
[2]. У сучасній юриспруденції питан-
ня цілі та цільової детермінації право-
вих явищ досліджували: В. Бобров, 
В. Крусс, А. Миронов, Т. Насирова, 
Н. Ропаків, Ю. Тихомиров, А. Чернен-
ко, К. Шундіков, Р. Ященко.

Телеологічна складова виборчої ін-
женерії проявляється у таких її сут-
нісних характеристиках, як цілеспря-
мованість, доцільність, раціональність. 
Цілеспрямованість пов’язана з тим, що 
діяльність у межах виборчої інженерії 
неможлива без постановки суб’єктами 
конкретних цілей, орієнтирів, без по-
переднього прогнозування шляхів та 
строків їх реалізації, а також майбут-
ніх змін, без ідеального передбачення 
результатів. Доцільність виборчої інже-
нерії як відповідність певному (відносно 
завершеному) стану, ідеальна модель 
якого представляється як мета [3], як 
специфічна форма взаємодії, що дозво-
ляє виявити певну спрямованість про-
цесів, їхню обумовленість кінцевими 
результатами [4]. Раціональність вибор-
чої інженерії пов’язана з відповідністю 
рішень, що приймаються, тим зовніш-
нім обставинам, які склалися, їх адек-
ватність характеру тенденцій розвитку 
політико-правової ситуації.

Про необхідність цільової складової 
в соціальній інженерії писав у свій час 
К. Поппер: «…прибічники соціальної ін-
женерії вважають, що наукова основа 
політики … складається зі збору фак-
тичної інформації, необхідної для побу-
дови або зміни суспільних інститутів у 
відповідності з нашими цілями або ба-

жаннями» [5]. «…Інженер або технолог 
віддає перевагу раціональному розгляду 
інститутів як засобів, що обслуговують 
певні цілі, і оцінює їх виключно з точки 
зору їх доцільності, ефективності, про-
стоти та ін.» [6].

Вибір цілі у виборчій інженерії має 
важливе значення, тому що зміна зміс-
товно-сутнісних характеристик полі-
тико-правових інститутів та обрання 
шляхів підвищення їх ефективності 
відбувається відповідно до цілей, виз-
начених суб’єктом. Цілі суб’єктів ви-
борчої інженерії дуалістичні, вони яв-
ляють собою єдність суб’єктивного та 
об’єктивного. Суб’єктивна сторона має 
прояв в усвідомлено-вольовій природі, 
в її зв’язку з мисленням та соціальною 
практикою суб’єктів. З іншого боку, 
мета законодавчого конструювання має 
бути об’єктивно обумовлена конкрет-
ними тенденціями, закономірностями, 
протиріччями, потенціалами політико-
правової дійсності та ціннісними орієн-
таціями сучасного конституціоналізму, 
які можуть наблизити до оптимального, 
з точки зору загального блага, резуль-
тату.

Об’єктивізація цілей суб’єктів ви-
борчої інженерії обумовлена їх органіч-
ним та функціональним взаємозв’язком 
з конкретними правовими засобами та 
механізмами. Перш ніж втілитися у ма-
теріальний результат, ціль проходить 
декілька етапів розвитку, на кожному з 
яких вона об’єктивно втілюється у пев-
них правових формах [7]. Початковим 
етапом об’єктивації правових цілей ви-
борчої інженерії має стати їх закріплен-
ня у супровідних, пояснювальних доку-
ментах до проекту законодавчого акта, у 
концепціях проектів законів, прогнозах 
потенційної ефективності законодавчих 
новацій, далі у преамбулах або початко-
вих статтях законодавчих актів. Стосов-
но виборчого законодавства визначення 
телеологічних орієнтирів не стало тра-
диційним прийомом, у текстах діючих 
виборчих законів цілі їх прийняття не 
зазначаються.

Сформулювавши мету, суб’єкт ви-
борчої інженерії приступає до збору не-
обхідної інформації. Він має чітко орієн-



Юридичний вісник, 2013/3  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

��  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

туватися в проблемі, тому звертається 
до будь-яких джерел, включаючи нау-
кові дослідження, статистичні дані, дані 
соціологічних опитувань, які дозволяють 
уточнити зміст актуалізованих потреб 
та інтересів різних соціальних груп су-
спільства [8]. Пріоритет віддається тим 
відомостям, в яких зафіксований сучас-
ний рівень пізнання об’єкта — виборчої 
системи та технологій виборчого про-
цесу. Крім того, перед обговорюванням 
нормативно-правового акта необхідне 
всебічне науково-правове, соціально-
економічне та моральне обґрунтування 
новацій, що пропонуються у системі 
законодавчо врегульованих суспільних 
відносин [9].

На базі отриманої інформації скла-
дається завдання на конструювання 
об’єкта виборчої інженерії з описом 
тих критеріїв, параметрів, яким він має 
відповідати. Формулювання завдання 
розглядається як частина концепції за-
конопроекту, що може включати різні 
варіанти рішення. Концепція проекту 
закону являє собою сукупність науково 
обґрунтованих положень, що виража-
ють його зміст. Власне, мета підготовки 
концепції полягає у: детальному визна-
ченні очікуваного результату та точно-
му визначенні предмета регулювання; 
аналізі сучасної правничої ситуації та 
урахуванні змін, що мають бути внесені 
до чинного законодавства; визначення 
належного рівня майбутнього законо-
давчого акта та відповідної нормативної 
щільності [10].

В Україні підготовка концепцій зако-
нопроектів не є поширеним механізмом 
забезпечення якісного правотворчого 
процесу, більш того їх розробка взагалі 
не передбачена Законом України «Про 
Регламент Верховної Ради України», а 
дефініція концепції законопроекту за-
кріплена на рівні підзаконного акта. 
Згідно з наказом Міністерства України 
з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи «Про 
методичні рекомендації з підготовки та 
оформлення проектів законів України, 
нормативно-правових актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, 

МНС та дотримання правил нормопро-
ектної техніки» [11] концепція законо-
проекту — це документ, який містить 
опис проблеми, що підлягає новому 
правовому регулюванню, аналіз чинно-
го правового регулювання у цій сфері 
та спосіб встановлення чи зміни пра-
вового регулювання, що пропонується 
суб’єктом законотворчого процесу.

Проект Закону України «Про нор-
мативно-правові акти» (реєстраційний 
№ 0922 від 12 грудня 2012 р., ініціатор 
законопроекту народний депутат Ук-
раїни Ю. Р. Мірошниченко) визначає 
розробку концепції проекту норматив-
но-правового акта як організаційно-тех-
нічну дію в межах стадії нормотворчого 
процесу з підготовки проекту норматив-
но-правового акта. Стаття 32 зазначе-
ного законопроекту передбачає, що під 
час розроблення концепції проекту нор-
мативно-правового акта: 1) проводиться 
аналіз суспільних відносин та стану їх 
правового регулювання; 2) визначаєть-
ся можливість врегулювання відповід-
них суспільних відносин без прийняття 
нормативно-правового акта; 3) вста-
новлюються причини необхідності та 
правові підстави розроблення проекту 
нормативно-правового акта; 4) визнача-
ються цілі проекту нормативно-правово-
го акта, предмет правового регулювання 
та основні правові механізми реалізації 
нормативно-правового акта, обґрунто-
вується їх ефективність; 5) передба-
чаються результати виконання норма-
тивно-правового акта; 6) визначаються 
сума коштів і ресурси, необхідні для 
виконання нормативно-правового акта; 
7) здійснюється організаційно-технічне 
та фінансове забезпечення підготовки 
проекту нормативно-правового акта.

У сучасній українській законотворчій 
практиці концепції законів фактично за-
мінюються пояснювальними записками 
до законопроектів, що зовнішньо спро-
щує процес законотворчості, але реально 
його знецінює [12], оскільки підготовка 
пояснювальних записок до проектів за-
конів, як правило, носить формальний, 
поверховий характер, змістовно вони 
обмежуються 1–2 сторінками загальних 
фраз, що не може позитивно відзна-
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читися на якості майбутнього закону. 
Сформульовані у супровідних записках 
до проектів виборчих законів цілі є да-
лекі від справжніх політико-правових 
цілей, що ставляться розробниками і не-
залежно від того, які саме зміни пропо-
нувалося внести до виборчих законів, їх 
телеологічне обґрунтування залишаєть-
ся однаково незмінним: удосконалити 
виборчий процес, зробити його прозорі-
шим та ефективнішим, щоб якомога 
краще представити інтереси суспільства 
у виборному органі [13]. Багато в чому 
такій ситуації сприяє досить загальний, 
неконкретний перелік питань, які мають 
бути висвітлені у цьому документі. Так, 
згідно зі ст. 91 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» 
[14] пояснювальна записка має містити: 
1) обґрунтування необхідності прийнят-
тя законопроекту, цілей, завдань і основ-
них його положень та місця в системі 
законодавства; 2) обґрунтування очіку-
ваних соціально-економічних, правових 
та інших наслідків застосування закону 
після його прийняття; 3) інші відомості, 
необхідні для розгляду законопроекту. 
У свою чергу зазначимо, що відповідно 
до ст. 145 Закону України «Про Регла-
мент Верховної Ради України» поясню-
вальна записка до законопроекту про 
внесення змін до Конституції України, 
крім зазначених вище загальних поло-
жень, додатково вимагає висвітлювання 
питань, серед яких, зокрема, такі: щодо 
політичної, соціальної, економічної до-
цільності (чи необхідності) прийняття 
такого законопроекту взагалі; про на-
явність чи відсутність у законопроекті 
таких положень (або подібних до них), 
які в раніше наданих висновках та при-
йнятих рішеннях Конституційного Суду 
України визнавалися такими, що скасо-
вують чи обмежують права та свободи 
людини і громадянина або спрямовані 
на ліквідацію незалежності чи на пору-
шення територіальної цілісності Украї-
ни; стосовно того, чи існують сумніви 
(зокрема, у комітету, науковців, екс-
пертів) щодо відповідності законопро-
екту вимогам ст. 157 Конституції Ук-
раїни; стосовно правових наслідків для 
суб’єктів правовідносин, які можуть на-

стати у зв’язку із внесенням до чинної 
Конституції України запропонованих у 
законопроекті змін; щодо повноти, чіт-
кості, несуперечливості та системності 
регулювання положеннями запропоно-
ваного законопроекту відповідних сус-
пільних відносин на конституційному 
рівні та чи потребуватиме поданий зако-
нопроект прийняття до нього пропози-
цій і поправок, у тому числі редакційно 
уточнюючого характеру. Уявляється до-
цільним розповсюдити зазначені вимоги 
як загальні на зміст пояснювальних за-
писок до всіх законопроектів, що стало 
б додатковою запорукою їх якості.

Слід зазначити, що передбачений 
у «Методичних рекомендаціях з підго-
товки та оформлення проектів законів 
України, нормативно-правових актів 
Президента України, Кабінету Міністрів 
України, МНС та дотримання правил 
нормопроектної техніки» та у проекті 
Закону України «Про нормативно-пра-
вові акти» зміст концепції частково збі-
гається зі змістом пояснювальної запис-
ки до законопроекту, зокрема, в частині 
наведення обґрунтування необхідності 
розроблення або прийняття проекту, 
його цілі, розрахунки розміру витрат, 
необхідних для його виконання, тощо. 
Оскільки згідно з розділом V Методич-
них рекомендацій та ч. 1 ст. 30 проек-
ту закону разом з концепцією проекту 
нормативно-правового акта готується 
і пояснювальна записка до нього, то 
відповідні відомості у цих документах 
будуть дублюватися, що є недоціль-
ним. Як уявляється, назва супровідного 
до законопроекту документа, в якому 
обґрунтовується необхідність та доціль-
ність законодавчого вирішення пробле-
ми, не є принциповим питанням, важ-
ливим є його змістовне навантаження. 
Супровідний пояснювальний документ 
за будь-якою назвою має містити такі 
положення:

1) обґрунтування необхідності та 
доцільності прийняття законопроекту 
(стислий опис проблеми, на розв’язання 
якої спрямований акт, причини її виник-
нення; політична, соціальна, економічна 
доцільності (чи необхідність) прийняття 
такого законопроекту; загальна характе-
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ристика відповідних суспільних відносин 
та оцінка сучасного стану їх правового 
регулювання, із зазначенням недоліків 
та суперечностей в законодавстві (на-
явність застарілих, неефективних норм 
права, положень, що не мають належно-
го механізму реалізації);

2) основна ідея, цілі та завдання 
законопроекту (розкриття суті найваж-
ливіших концептуальних положень про-
екту закону; цілі, які планується досяг-
нути з його прийняттям; завдання, на 
вирішення яких спрямований законо-
проект);

3) правове підґрунтя законопро-
екту (наводяться правові підстави 
розроблення проекту закону; місце та 
значення майбутнього закону в системі 
законодавства; зазначається чи передба-
чає прийняття проекту закону внесен-
ня змін до чинних актів або визнання 
актів такими, що втратили чинність, а 
також необхідність розроблення нових 
правових актів або зазначається, що ре-
алізація акта не потребує внесення змін 
до чинних чи розроблення нових актів; 
вказується на наявність чи відсутність 
у законопроекті таких положень (або 
подібних до них), які в раніше наданих 
висновках та прийнятих рішеннях Кон-
ституційного Суду України визнавалися 
неконституційними);

4) сутнісні пропозиції проекту за-
кону щодо встановлення або зміни пра-
вового регулювання (вказується коло 
зацікавлених осіб, яких стосується за-
конопроект, нові права та обов’язки 
суб’єктів правовідносин та правові на-
слідки, які можуть для них настати у 
зв’язку із прийняттям запропонованих 
у законопроекті положень; за наяв-
ності, стисло наводяться альтернатив-
ні варіанти правового регулювання та 
обґрунтування підстав їх відхилення; за-
значаються механізми та гарантії реалі-
зації положень законопроекту, обґрун-
товується їх ефективність у порівнянні 
з іншими варіантами);

5) впровадження закону (наводить-
ся фінансово-економічне обґрунтування 
проекту закону, розрахунок необхідних 
матеріальних та фінансових витрат, їх 
обсяг та джерела покриття, а також 

оцінка доцільності таких витрат з ог-
ляду на очікувані результати; якщо ре-
алізація акта не потребує додаткових 
матеріальних та інших витрат, це за-
значається окремо; наводиться перелік 
адміністративних, організаційних, тех-
нічних, кадрових та інших заходів, що 
мають бути здійснені для впровадження 
положень проекту закону);

6) прогноз результатів (дається 
прогнозна оцінка результатів реалізації 
проекту закону: політичних, соціально-
економічних, фінансових, юридичних, 
екологічних, демографічних та інших; 
зазначаються критерії (показники), за 
якими оцінюється його потенційна ефек-
тивність, аналізуються можливі ризики 
та заходи щодо їх мінімізації);

7) відповідність нового правового 
регулювання міжнародним стандартам 
(зазначається відповідність вимогам 
міжнародних договорів України, згода 
на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України; огляд загальновиз-
наних норм і принципів міжнародного 
права, європейського доробку у сфері 
предмета проектованого закону; аналіз 
зарубіжної правозастосовної практики);

8) позиція заінтересованих органів, 
громадська та наукова думка (стисло 
викладається позиція заінтересованих 
органів публічної влади щодо положень 
проекту закону, зазначається чи прово-
дилися переговори, консультації, робочі 
зустрічі, наради тощо з заінтересова-
ними органами публічної влади, щодо 
необхідності та доцільності прийняття 
проекту закону; відображаються ре-
зультати статистичних, соціологічних, 
політологічних досліджень, проведених 
консультацій з громадськістю, отри-
мані пропозиції та зауваження, ступінь 
їх врахування, запропоновані шляхи 
мінімізації негативних наслідків невра-
хування таких пропозицій та заува-
жень, а також способи врегулювання 
конфлікту інтересів; у разі якщо проект 
акта не потребує консультацій з громад-
ськістю, про це зазначається окремо; 
зрозумілість і прийнятність для грома-
дян та інших суб’єктів нового правового 
регулювання, доктринальні пропозиції 
вчених-юристів).
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Такі розгорнуті та конкретизовані 
положення пояснювального супровідно-
го до проекту закону документа мають 
сприяти недопущенню формального по-
верхового підходу до розробки законів, 
у тому числі виборчих. Ґрунтовно під-
готовлений пояснювальний супровідний 
документ забезпечить вірний вибір пра-
вових цілей та способів їх досягнення, 
стане запорукою мінімізації негативних 
наслідків впровадження в дію неопра-
цьованого, прийнятого наспіх законо-
давчого акта. Інакше не уникнути по-
верховості та правової інфляції.

Телеологічна складова виборчої 
інженерії вимагає наукового обґрун-
тування сформульованих цілей зако-
нодавчих інновацій, визначення основ-
них конституційно-правових орієнтирів 
суспільного розвитку у виборчій сфері, 
відсутність чого не дозволяє скласти 
чіткого стратегічного прогнозу право-
творчої діяльності та спричиняє певну 
залежність процесу правотворчості від 
політичної доцільності [15]. Відносно 
виборчого законодавства своєчасна 
розробка концептуальних, стратегічних 
орієнтирів розвитку, прогнозування та 
моделювання результатів використан-
ня тих чи інших правових засобів при 
конструюванні виборчої системи та виб-
орчого процесу має особливе значення. 
Як уявляється, вказівка на цілі прийнят-
тя закону має стати його обов’язковим 
структурним елементом, оскільки поз-
бавлений чітких цільових орієнтирів за-
кон виявляється слабко захищеним від 
досить вільних трактувань його окремих 
положень органами публічної влади, 
суб’єктами виборчого процесу на ко-
ристь суб’єктивістським інтересам і на 
шкоду виборчим правам громадян, що 
безперечно знижує ефективність його 
правового впливу.

Ключові слова: вибори, виборча 
інженерія, концепція проекту закону, 
теологічна (цільова) складова, ціль за-
конопроекту.

Стаття присвячена аналізу те‑
леологічної складової виборчої інже‑
нерії, як діяльності з конституційно‑

правового конструювання виборчої 
системи та технологій виборчого 
процесу.

Статья посвящена телеологичес‑
кой составляющей избирательной 
инженерии как деятельности по кон‑
ституционно‑правовому конструиро‑
ванию избирательной системы и тех‑
нологий избирательного процесса.

The article is devoted to the teleolog‑
ical component of electoral engineering 
as constitutional design of the electoral 
system and the electoral process tech‑
nologies.
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КОНцЕПТУАльНІ зАСАДИ НОВОї  
ВОєННОї ДОКТРИНИ УКРАїНИ

Принциповим завданням для органів 
влади є формування політики у сфері на-
ціональної безпеки і оборони держави.

На думку російського фахівця 
О. І. Малишева, «…швидкі зміни вій-
ськово-політичної обстановки у світі по-
требують адекватного уточнення мети і 
задач діяльності держави з нейтралізації 
нових загроз воєнній безпеці…», цими 
обставинами обумовлена необхідність 
уточнення Концепції національної без-
пеки і розробки нової Воєнної доктри-
ни [1].

Існування незалежної України свід-
чить, що неможливо сформувати ефек-
тивну політику безпеки, якщо не прове-

дений аналіз існуючих та потенційних 
загроз, а також не напрацьовані прин-
ципи взаємодії силових структур.

Важливо, базуючись на аналізі 
викликів та загроз національній без-
пеці, проаналізувати спектр ймовірних 
ситуацій щодо застосування сил безпе-
ки та оборони на довгострокову перс-
пективу. Передусім, доцільно визначи-
ти шляхи організації системи воєнної 
протидії будь-якій військовій агресії. 
Проголошений курс на позаблоковий 
статус держави в першу чергу потребує 
коригування оборонної політики Украї-
ни. Основні засади державної політики 
у сфері оборони необхідно спрямувати 
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