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Political imitation theorem. Political struggle carried out mainly through imi
tation, mythologization of the electorate's consciousness always leads to social
conflicts. The strength of social conflicts during political myths destruction is di
rectly proportional to the duration of their use and intensity of their formation.
Theorem on subjective-objective transformation. In the world of globalized social
and political processes, the absence or substantial limitation of efficient civil society insti
tutes creates danger for a community's subjective-objective transformation. In such a
case, a community becomes only a nominal subject of certain rights, while in reality turn
ing into an object of relations between other participants of the political process.
Applying these theorems for analyzing the present-day state of affairs allows
making the following conclusion: extensive use of political imitation together with
insufficient institutionalization of the national civil society creates danger of a so
cial conflict, which, in the conditions of the present globalization challenges may
lead to subjective-objective transformation of the Ukrainian society.
Minimizing the mentioned danger assumes two main directions of activity:
firstly, reducing the use of imitation in all spheres of social life; secondly, creating
and expanding the sphere of use of efficient communication between the society
and government through a system of civil society institutes.
Conceptual vision of improvement of national politics of combating crime is
proposed on the basis of mentioned.
Key words: Ukraine, social conflict, imitation, civil society, social theorem, politics
o f combating crime.
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ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇДУМКИ ЩОДО РОЗУМІННЯ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД
ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

У статті досліджено генезис наукової думки щодо розуміння конституцій
но-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових
актів. Зазначено, що експлікація означеної теоретичної проблеми в наукових
працях учених здійснюється в межах дихотомії влади та суспільства, де громад
ськості відводиться функція сполучної ланки. Запропоновано виокремити п'ять
етапів генезису наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад
впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів.
Ключові слова: генезис, наукова думка, конституційно-правові засади, вплив,
громадськість, прийняття нормативно-правових актів.
Постановка проблеми. Проблема конституційно-правових засад
впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів усе по
мітніш е привертає увагу я к представників ю ридичної науки, так і зако
нодавців. О собливо інтерес до цього наукового напряму зріс після масш-
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табн их громадських виступів, щ о відбулися в У країні в кінці 2013 - поча
тку 2014 рр., котрі суттєвим чином вплинули на подальш ий держ авотво
рчий вектор розвитку наш ої країни.
А наліз остан ніх дослідж ень і публікацій. Попри чисельні публі
кації з проблематики громадськості, питання генезису наукової думки
щ одо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськості на
прийняття нормативно-правових актів не отримало достатнього теоре
тичного розроблення серед вітчизняних учених-правників, щ о неабияк
актуалізує його дослідж ення та складає мету цієї статті. Теоретичну ос
нову дослідж ення означеної проблеми склали наукові праці таких вче
них як Т. Сасіньська-К лас, Ж .-Ж . Руссо, Дж. Мілля, В. Гессена,
О. Градовського, А. Дайсі, А. Есмена, М. Коркунова, Ш. М онтеск'є, К.
Тахтарьова, А. де Токвіля, А. Ф ергюсона, Д. Груніга, Б. Барбера, Р. Даля,
Дж. Зіммермана, Л. Л еДюка, Ю. Хабермаса та інших.
Ф орм ування цілей. М етою статті є дослідж ення генезису наукової
дум ки щ одо розуміння конституційно-правових засад впливу громадсь
кості на прийняття нормативно-правових актів.
Виклад основного матеріалу. Вихідною точкою у розвитку наукової
думки щ одо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськос
ті на прийняття нормативно-правових актів є дослідження утвердження
громадськості як суб'єкта такого впливу. Перші історичні корені виник
нення громадськості в аспекті здійснення нею впливу на владу можна про
стежити щ е за часів античності. Зокрема, етимологічно поняття «громад
ськість», вказує польський учений Т. Сасіньська-Клас, «походить з латинсь
кого «poplicus» чи «populus», тобто «люди». Тому перш им значенням гро
мадськості було все те, щ о належить до громадського (публічного) виміру
колективу чи відкрита для громадськості сфера - Res publica. У Стародав
ній Греції її називали агора, ринок, центр міської структури, у якому зби
ралися громадяни. Саме так res publica функціонувала за часів феодалізму
та означала «відкритість» і «доступність»» [1, с. 63].
Водночас, незваж аю чи на античне підґрунтя походж ення ф еномена
впливу громадськості, наукова історіограф ія з цього питання бере свій
початок лиш е у ХVШ ст., коли громадськість почала розглядатися вчени
ми тих часів як невід'єм ний суб'єкт обговорення та ухвалення норматив
но-правових актів. Так, вагомий вплив на розвиток наукового підходу
щ одо посилення ролі громадськості в процесі прийняття нормативноправових актів мала концепція, а пізніш е теорія спільної волі та верховен
ства закону французького мислителя Ж.-Ж. Руссо. Остання була сформована
на основі д вох важ ливих теоретичних постулатів. Відповідно д о перш ого
постулату народ, який підкоряється законам, має бути їх творцем. Д ру
гим ж е постулатом було визначено, щ о мудрий законодавець починає не
із прийняття законів, а із вивчення їх придатності в певному суспільстві
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[2, с. 237-247]. Зазначені полож ення гармонійно поєднали в собі ідею про
пріоритетну роль народу у творенні законів, на підставі чого заклали
основополож ні засади для конституційно-правового утвердж ення впливу
громадськості на прийняття нормативно-правових актів.
Теоретично обґрунтована Ж.-Ж. Руссо ідея активного залучення гро
мадян до процесу прийняття нормативно-правових актів згодом знайшла
своє відображення і в засадничих конституційно-правових документах, які
дали поштовх як для розвитку безпосередньої демократії, так і сучасної
теорії конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття
нормативно-правових актів. Зокрема, у статті 6 Декларації прав людини та
громадянина Франції - 1789 р. (Déclaration des Droits de l'H om m e et du
Citoyen) визначається: «Закон є виразом загальної волі; усі громадяни ма
ють право брати участь особисто або через своїх представників у його ство
ренні» [3, с. 27]. Варто зазначити, щ о відповідно до преамбули чинної Кон
ституції Ф ранції 1958 р., вказана Декларація є її невід" ємною частиною [4,
с. 136]. Тобто, на сьогодні положення Декларації прав людини і громадя
нина продовжують мати найвищ у юридичну силу у Франції.
П омітну роль на перш ому етапі розвитку наукової думки щ одо ро
зуміння конституційно-правових засад впливу громадськості н а прийн
яття нормативно-правових актів відіграли наукові праці одного з ідеоло
гів англійського лібералізму Дж. М ілля. Клю човою серед таких праць
варто назвати «П редставницьке правління», у якій учений сф ормулював
теоретичний постулат, щ о став наріж ним каменем у подальш ому кон
ституційно-правовом у утвердженні впливу громадськості на прийняття
нормативно-правових актів. Так, Дж. М ілль справедливо вказав, щ о «у
суспільстві, навіть якщ о воно за розмірам и не перевищ ує маленьке місто,
усі його члени можуть взяти участь лиш е в найнезначніш ій частині гро
мадських справ» [5, с. 23]. Н аявну прогалину у виріш енні держ авних та
суспільних справ учений пропонував заповнити якраз ш ляхом посилен
ня ролі колективної участі громадян у цьому процесі [5, с. 31-32].
Загалом, д о історіографії першого етапу вивчення конституційноправових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових
актів можна віднести наукові праці відомих класиків конституційного пра
ва - В. Гессена «Основи конституційного права» [6], О. Градовського «Зіб
рання творів» [7], А. Д айсі «Основи державного права Англії» [8], А. Есмена
«Загальні основи конституційного права» [9], М. Коркунова «Порівняль
ний нарис державного права іноземних держав» [10], Ш. М онтеск'є «Про
дух законів» [11], К. Тахтарьова «Від представництва до народовладдя» [12],
А. де Токвіля «Про демократію в Америці» [13], А. Фергюсона «Досвід істо
рії громадянського суспільства» [14] тощо. У вказаних наукових працях
було розглянуто окремі аспекти конституційно-правових засад впливу
громадськості на прийняття нормативно-правових актів, щ о в подальшому
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стало важливим теоретико-методологічним підґрунтям розвитку наукової
думки з дослідження означеної теоретичної проблеми.
Паралельно з науковим утвердженням ідеї конституційно-правових
засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів йшло
і становлення самого поняття «громадськість», щ о дає підстави виокремити
другий етап генезису наукової думки щ одо розуміння цієї проблеми. У
наукових джерелах доволі тривалий час вважалось, щ о вперше це поняття
використав відомий російський історик М. Карамзін в опублікованій у
1791 р. праці «Листи російського мандрівника», уживш и його для позна
чення особливої риси людської солідарності - «духу суспільства» або «муд
рого зв'язку суспільства». Утім більш пізні наукові розвідки цього напряму
засвідчили, щ о вперше це слово все-таки вжив у 1789 р. О. Радищев у літе
ратурному творі, маючи на увазі громадську думку [15, с. 80-81]. Важливим
пош товхом до пош ирення поняття «громадськість» у вітчизняних наукових
джерелах став переклад у 1817 р. І. Томаківським книги шотландського
вченого А. Фергюсона «Досвід історії громадянського суспільства», де тер
міном « громадськість» було перекладено англійське поняття «public spirit»,
щ о дослівно означає «дух громадськості» [14, с. 223].
Історіографія наукових праць ХІХ ст. наочно засвідчує, щ о широкого
вжитку поняття «громадськість» набуває у 40-х рр. цього століття, коли почи
нає активно з'являтись у тлумачних словниках та довідкових виданнях. Окрім
цього, поняття «громадськість» трапляється в роботах таких відомих учених
як В. Бєлінський, О. Герцен, М. Огарьов тощо, які через його використання
намагалися відобразити ідею соціальної згуртованості, специфічної позитив
ної риси, що формується в людей, які живуть у суспільстві та об'єднуються
навколо вирішення певної суспільної проблеми [15, с. 83]. При цьому варто
зазначити, щ о ідеї соціальності або громадськості та державної влади в науко
вих працях учених цього періоду історіографії, проблеми конституційноправових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових
актів мали антагоністичний характер, тобто протиставлялись один одному.
Наповнення поняття «громадськість» позадержавним змістом було неабияк
важливим як для юриспруденції загалом, так і для науки конституційного
права зокрема, оскільки саме тоді було закладено підвалини демократичного
контексту його сучасного змісту, що у свою чергу д ає підстави виокремити
другий етап історіографії проблеми конституційно-правових засад впливу
громадськості на прийняття нормативно-правових актів.
Протягом ХІХ ст. поступово утвердилось і друге значення громадськості
як певного прошарку або групи людей, об'єднаних спільною діяльністю,
позицією чи думкою. Особливість його використання полягала в тому, що
поняття громадськість протиставлялося суспільству, маючи на меті таким
чином відокремити передову частину суспільства від світської, аристократи
чної або салонної його частини. Тому громадськістю, зазначає російський
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учений В. Волков, почали називали прогресивну частину суспільства, щ о
складалася з людей, котрі цінували та намагалися здійснювати громадські
вчинки, у той час як суспільством зневажливо називали вищий світ, орієнто
ваний виключно на естетичну поведінку та вишукані манери [15, с. 83].
Вживання слова «громадськість» у такому значенні зробило це поняття в
певному сенсі унікальним та стало подальшим орієнтиром у розвитку науко
вої думки щодо розуміння проблеми конституційно-правових засад впливу
громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Значущість другого
етапу історіографії полягала в тому, щ о поняття громадськість, яке вживалося
для позначення абстрактної якості - соціальності, тепер стало використовува
тися для визначення групи людей або навіть колективного суб'єкта суспільст
ва, причому з явною вказівкою на такі п'ять позитивних якостей: 1) прогреси
вність; 2) самоорганізованість; 3) згуртованість; 4) ініціативність; 5) небайдужість. Тому застосування етимологічного підходу дозволяє констатувати про
історію переходу в наукових джерелах змістовного наповнення цього поняття
від позначення якості до позначення колективного суб'єкта з активними та
позитивними соціальними рисами.
Отже, зм іст поняття «громадськість» еволю ціонував від абстрактної
риси соціальності до конкретного втілення цієї риси у певній групі лю 
дей та їхньому способі життя, який вираж ався активною та прогресив
ною діяльністю в середині суспільства. Саме таке розуміння громадськос
ті й закріпилося в сьогочасних тлумачних словниках. Зокрема, Сучасний
тлумачний словник української мови кореспондує громадськість з «усві
домленням кожним громадянином своїх прав і відповідальності за функ
ц ії держ ави, яка має гарантувати ці права» [16, с. 216]. В інш ому тлумач
ному словнику української мови громадськість кореспондується з «пере
довою частиною , передовими колами суспільства» [17, с. 199].
З огляду на наведені сучасні наукові дж ерела, можна констатувати,
щ о обсяг поняття громадськість значно розш ирився насамперед за раху
нок семантичного окреслення цього терміна й ого додатковим значенням
- той, щ о мотивовано вираж ений людьми: інтерес, спільне благо або цін
ність. Тому громадськість у наукових дж ерелах починає кореспондувати
ся з публічним виміром колективу, те, щ о є публічно доступним, а також
спільно виражене у визнаних суспільством цінностях та благах. Тепер
бачимо, щ о дедалі важче, а іноді просто неможливо в працях учених ві
докремити громадське від того, щ о є держ авним або, пов'язане з органа
м и публічної влади, перебуваю чи в їхньом у розпорядженні чи компете
нції. Змістовні рамки громадського та держ авного з поглибленням дем о
кратичних перетворень щ оразу глибш е взаємно проникаю ть, трансф ормуючись таким чином д о конституційно-правової площ ини.
Через це в дослідж енні генезису наукової думки щ одо розуміння
проблеми конституційно-правових засад впливу громадськості на при-
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йняття нормативно-правових актів можна цілком обгрунтовано перейти
до третього етапу розвитку наукової думки, який ознаменувався станов
ленням ситуативного підходу з означеної проблеми. Зокрема, цей науко
вий підхід був запропонований та обгрунтований щ е в перш ій половині
ХХ ст. представником американського прагматизму Д. Дьюї, який вважав,
щ о громадськістю передусім є активна аудиторія, тобто будь-яка група
людей, щ о за певних обставин так або інакш е згуртувалася навколо кон
кретних спільних інтересів або переживань. Група громадськості форму
ється на основі визнання певного зла, яке може завдати ш коди спільному
інтересу певного кола лю дей [18, с. 136-137].
Загалом у третьому етапі генезису наукової думки щ одо розуміння
проблеми конституційно-правових засад впливу громадськості на при
йняття нормативно-правових актів ситуативний підхід щ одо дослідж ен
ня означеного наукового напряму набуває дом інан тного значення.Скажімо, американський учений Д. Груніг, керую чись аналізом емпі
ричного матеріалу цілої низки проблемних ситуацій, зокрема під час
здійснення впливу на прийняття нормативно-правових актів, запропо
нував виділити чотири види громадськості. Такими видами він назвав: 1)
громадськість, яка реагує на всі проблеми, тобто виявляє свою активність
з будь-якого питання; 2) байдужа чи індиф ерентна громадськість, яка не
виявляє ж одної активності; 3) громадськість, яка згуртувалася навколо
однієї проблеми та є активною лиш е з приводу обмеж еного та вузького
кола пов'язан их м іж собою питань; 4) громадськість, об'єдн ана навколо
певної резонансової проблеми та яка розпочинає активно діяти ли ш е
після її висвітлення засобам и масової інф ормації, завдяки чому ця про
блема стає відомою майже всім й перетворю ється на предмет ш ирокого
обговорення в суспільстві [19, с. 135-139].
Отже, здобутком сучасної наукової думки щ одо розуміння консти
туційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативноправових актів є чітке усвідомлення, щ о досягнення та захист індивідуа
льн и х прав, свобод і законних інтересів під час прийняття нормативноправових актів зазвичай є неможливим без допом оги та співробітництва з
інш ими. Тому громадянин я к самостійний учасник суспільних відносин,
звісно, не може еф ективно впливати на держ аву, представлену організо
ваними та структурованими органами публічної влади. Д ля цього інте
реси громадян також повинні бути об'єднаними, згуртованими й мати
конституційно гарантований характер їхнього вираж ення та захисту.
З огляду на зазначене, початок четвертого етапу генезису наукової дум
ки щодо розуміння проблеми конституційно-правових засад впливу громад
ськості на прийняття нормативно-правових актів ознаменувався намагання
ми вчених юридично чіто визначити громадськість як колективного суб'єкта
в конституційному праві. Така постановка проблеми обумовлена передусім
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тим, щ о від цього загалом залежить ініціативність та дієвість громадськості в
процесі розробки та ухвалення нормативно-правових актів, а також здійс
нення нею контролю за їх виконанням. Водночас, питання щодо правосуб'єктності громадськості в науці конституційного права є неоднозначним
та дискусійним. Тому сутнісною рисою четвертого етапу генезису наукової
думки щодо розуміння цієї проблеми є бурхливий науковий дискурс «за» та
«проти» необхідності утвердження конституційно-правових засад впливу
громадськості на прийняття нормативно-правових актів.
Громадськість, згідно з першим науковим підходом, є та повинна бути
невід'ємним суб'єктом обговорення й ухвалення нормативно-правових
актів. На означеному теоретико-правовому підгрунті та фактичній кризі
традиційних інститутів безпосереднього й представницького народовлад
дя в другій половині ХХ ст. було сформовано цілу низку наукових концеп
цій і підходів щ одо вдосконалення парадигми сучасної демократії за раху
нок долучення до цього процесу потенціалу впливу громадськості на при
йняття нормативно-правових актів. Аналіз наукових праць зарубіжних
учених Б. Барбера [2], Р. Даля [20], Д ж Зіммермана [21], Л. ЛеДюка [22] та
Ю. Хабермаса [23] дозволяє стверджувати, щ о лейтмотивом виникнення та
розвитку нових наукових підходів стало виріш ення невідворотної пробле
м и щ одо подолання все більшої прірви м іж органами публічної влади та
громадянами у виріш енні держ авних і суспільних справ.
Відповідно до другого підходу обгрунтовується недоцільність наді
лення конституційною правосуб'єктністю громадськості з метою здійснен
ня нею впливу на прийняття нормативно-правових актів. Учені щ одо цьо
го наводять два аргументи «проти». Перш ий аргумент - наявність у гро
мадськості можливостей здійснення впливу на прийняття нормативноправових актів містить у собі серйозну загрозу правотворчій діяльності
представницьких органів публічної влади та може призвести взагалі до
кризи представницької демократії [21, с. 54]. Другим аргументом против
ників віднесення громадськості д о суб'єктів впливу на прийняття нормати
вно-правових актів є її неспроможність раціонально оціню вати ті або інші
явищ а суспільного та політичного життя, які знаходять свій вияв у норма
тивно-правових актах, щ о приймаються [24, с. 43-46]. Представниками цьо
го наукового підходу (Дж. Брайс, С. Верба, У. Фулбрайт) нерідко висловлю
ється сумнів стосовно здатності пересічних членів суспільства орієнтувати
ся на належному рівні в складних питаннях нормотворчого характеру.
Якщ о громадськість змогла згуртуватися навколо виріш ення певної
суспільної проблеми, то вона є достатньо компетентною як для усвідом
лення дій органів публічної влади, так і визначення проблемних питань,
щ о виникаю ть у їх діяльності під час прийняття нормативно-правових
актів. Водночас, критичні погляди науковців щ одо мож ливості утвер
дж ення конституційно-правових засад впливу громадськості дозволяю ть
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констатувати, щ о ця сф ера суспільних відносин потребує чіткого кон
ституційно-правового регламентування. Це обумовлено насамперед тим,
щ о залучення ш ироких верств населення до виріш ення певних проблем
суспільного та держ авного розвитку може мати небезпечні наслідки для
стабільності суспільних відносин, особливо в разі маніпуляцій громадсь
кою думкою з боку окремих політичних сил для виріш ення власних вузькогрупових ч и партійних інтересів.
Попри неабияку актуальність проблеми конституційно-правових за
сад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів вона
так і не знайш ла свого належного відображення на рівні комплексних нау
кових досліджень у вітчизняній юридичній науці загалом та науці консти
туційного права зокрема. Як наслідок- цілісна та належним чином обгрун
тована наукова концепція конституційно-правових засад впливу громадсь
кості на прийняття нормативно-правових актів нині в У країні відсутня. Це,
своїм чином, призвело до спотвореного та викривленого розуміння впливу
громадськості на прийняття нормативно-правових актів, яке кореспонду
ється здебільшого в негативному контексті як позаправова діяльність.
Керуючись вище викладеним, можна констатувати, щ о на сьогодні до
сить гостро постало питання щодо вдосконалення конституційно-правових
засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Більше
того, виклики ХХІ ст., щ о детерміновані передусім ускладненням системи
врядування та стрімким проривом у розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій, наочно засвідчили формування новітнього - п'ятого етапу істо
ріографії щодо вивчення цієї проблеми. Слушною щодо цього є думка аме
риканського вченого Р. Даля, щ о в сучасній демократії «громадяни не здатні
здолати межі своєї свідомості шляхом простої участі в дискусіях один з одним,
тоді як технологія дає їм можливість стежити за дискусією і голосувати з про
блем, щ о обговорюються» [20, с. 515].
У зв'язку з цим, розширення можливостей реалізації прав громадян
для того, щоб відігрівати роль у прийнятті нормативно-правових актів не
лиш е через обраних представників д о органів публічної влади, але й через
різноманітні конституційно-правові ф орми впливу дозволяє враховувати
думку та інтереси різноманітних суспільних груп під час прийняття нор
мативно-правових актів та наближає громадян до процесу виріш ення дер
жавних та суспільних справ. «Демократія», - слуш но звертає увагу
М. Даул, - «це більше ніж відвідування виборчих дільниць кожні кілька
років. Для ефективного функціонування вона потребує вільних потоків
інформації, взаємодії м іж громадянським суспільством та органами публі
чної влади, поваги до кожного громадянина, а також механізмів, що умож
ливлю ють консультування в процесі прийняття рішень. Кожне суспільство
має виробити найбільш ефективні механізми, що підходять саме йому,
поважаючи непоруш ну сутність демократичних принципів» [25, с. 4].
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З огляду на виклики сьогодення ключова роль у подальш ому вдос
коналенні конституційно-правових засад впливу громадськості на при
йняття нормативно-правових актів належить електронним інструментам
такого впливу. Так, на думку родоначальника ком п'ю терної демократії
німецького вченого Г. Крауха теорія електронного впливу громадськості
на прийняття нормативно-правових актів дозволяє виріш ити проблеми
сучасного врятування на більш високому рівні ніж інш і теорії. Головним
аргументом цьому є те, щ о однаковий доступ лю дей до інф ормаційнокомунікаційних технологій створю є необмежені мож ливості для розвит
ку сучасної дем ократії загалом [26, с. 222] та конституційно-правових
засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів
зокрема. У зв'язку з цим, звертає увагу російський учений В. Руденко, щ о
«у сучасних концепціях дем ократії велике значення надається станов
лен ню нового суб'єкта прямого народовладдя - так званої дідж італьної
(цифрової) публіки. Нові технологічні досягнення роблять мож ливим не
тільки участь окремих, і найчастіш е відчужених один від одного грома
дян у голосуванні, а й створю ю ть основу для їх самоорганізації, щ о не
вимагає безпосереднього спілкування» [27, с. 22].
Зважаючи на наведені наукові позиції, набувають нового сенсу й фун
даментальні права людини, які лежать в основі здійснення впливу громадсь
кості на прийняття нормативно-правових актів. Зокрема, право людини шу
кати, отримувати й розповсюджувати інформацію та свої погляди будьякими засобами та незалежно від державних кордонів, яке визначено у статті
19 Загальної декларації прав людини 1948 р. [28], третина населення планети,
за даними ООН, реалізує завдяки доступу до світової мережі Інтернет [29, &
123]. Колосальний та нині ще не до кінця вичерпаний потенціал Інтернету
щодо отримання, вивчення та поширення необхідної інформації в текстуа
льних та аудіовізуальних формах суттєво розширюють спектри впливу гро
мадськості. Можливість спілкуватися через комп' ютерні мережі дозволяє до
сить швидко згуртувати та об'єднати зусилля розрізнених громадян, перет
ворюючи їх в потужну й впливову громадську силу, здатну консолідовано
підходити до вирішення певної нормативної проблеми.
Загалом п'ятий етап розвитку наукової думки щ одо розуміння про
блеми конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття
нормативно-правових актів на сьогодні перебуває на початковому етапі
свого становлення та щ е далеко незавершений. Ключовим напрямом про
ведення наукових розвідок новітнього етапу дослідження означеної про
блеми повинно стати подальш е теоретико-методологічне обґрунтування
конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття норма
тивно-правових актів з урахуванням викликів сьогодення - посилення глобалізаційних, інтеграційних та міграційних процесів, активне проникнен-
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ня інформаційно-телекомунікаційної сфери д о процесу прийняття норма
тивно-правових актів і збільш ення його прозорості й відкритості.
Висновки. Таким чином, слід виокремити п 'ять етапів генезису нау
кової думки щ одо розуміння конституційно-правових засад впливу гро
мадськості на прийняття нормативно-правових актів:
Перш ий етап (XVIII ст.) - формування теоретико-методологічного під
ґрунтя в розвитку наукової думки з дослідження конституційно-правових
засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів на
основі наукових праць відомих учених-класиків конституційного права В. Гессена, А. Градовського, А. Дайсі, А. Есмена, В. Коркунова, Дж. М иля,
Ш. МонтескЛ, Ж.-Ж. Руссо, А. де Токвіля, А. Фергюсона.
Другий етап (ХІХ ст.) - утвердження громадськості як наукового понят
тя, щ о еволюціонувало в працях М. Карамзіна, О. Радищева, І. Томаківського,
В. Бєлінського, О. Герцена, М. Огарьова від позначення цим поняттям абстра
ктної риси соціальності до конкретного втілення цієї риси у певній групі лю
дей та їхньому способі життя, який виражався активною діяльністю у середи
ні суспільства та антагоністичним характером щодо влади.
Третій етап (перш а половина XX ст.) - громадськість починає корес
пондуватися в наукових працях учених, клю човими серед яких є роботи
Д. Д ью ї та Д. Груніга, з публічним виміром активної групи лю дей, які
згуртувалися навколо конкретних спільних інтересів, здійсню ю чи в та
кий спосіб вплив на владу. На підставі цього виникає ідея щ одо консти
туційно-правового врегулю вання такого роду впливу.
Четвертий етап (друга половина XX ст.) - наукове обґрунтування в
працях передусім зарубіж них учених Л. Л еДюка, Б. Барбера, Ю. Xабермаса, Р. Д аля та Дж. Зіммермана проблеми конституційно-правових за
сад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів та
використання отриманих наукових доробків із названої проблеми в ак
тах чинного законодавства.
П 'ятий етап (перша половина XXI ст.) - удосконалення наукових
(М. Даул, Г. Краух, Ф ранк Л а Ру, В. Руденко) та нормативно-правових під
ходів проблеми конституційно-правових засад впливу громадськості на
прийняття нормативно-правових актів з урахуванням викликів сьогодення.
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Нестерович В.Ф. Генезис научной мысли о понимании конституци
онно-правовых основ влияния общественности на принятие нормативно
правовых актов
В статье исследуется генезис научной мысли относительно понимания
конституционно-правовых основ влияния общественности на принятие нор
мативно-правовых актов. Указывается, что экспликация обозначенной теоре
тической проблемы в научных трудах ученых осуществляется в рамках дихо
томии власти и общества, где общественности отводится функция связующе
го звена. Предложено выделить пять этапов генезиса научной мысли относи
тельно понимания конституционно-правовых основ влияния общественности
на принятие нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: генезис, научная мысль, конституционно-правовые основы,

влияние, общественность, принятие нормативно-правовых актов.
Nesterovych V.F. Genesis of scientific thought on understanding the con
stitutional and legal principles of public influence on the adoption of legal acts
The article examines the genesis of scientific thought on understanding the
constitutional and legal principles of public influence on the adoption of legal acts.
It is claimed that the designated explication of theoretical problems in scientific
works of scientists carried out within the dichotomy of power and society where
the public is given as a bridge. The author proposed identifies the five stages of the
genesis of thought on understanding constitutional and legal principles of public
influence on the adoption of legal acts.
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The first stage (XVIII) -is formation of theoretical and methodological basis
for the development of scientific thought on scientific works of classical scholars of
constitutional law - V. Hessen, A. Gradovsky, A. Dicey, A. Esmen, V. Korkunov,
J. Mill, Ch. Montesquieu, J.-J. Russo, A. de Tocqueville, A. Ferguson. The second
stage (XIX) - is strengthening public as a scientific concept, which evolved in the
works of N. Karamzin, A. Radishchev, I. Tomakivsky, V. Belinsky, A. Herzen,
M. Ogarev designate this concept from abstract to specific features of social imple
mentation of the features in a particular group of people and their way of life,
which is expressed active in the middle of society and nature antagonistic towards
the government. The third stage (first half of the XX century) - The public begins to
understand in scientific works of scientists, key among which are the work of
J. Dewey and J. Gruning, with a public dimension as active group of people who
rallied around specific common interests and thus influencing on power. On this
basis, there is the idea of constitutional and legal regulation of this kind of influ
ence. Fourth stage (second half of the XX century) - is scientific justification above
all in the works of foreign scientists L. LeDuc, A. Barber, J. Habermas, R. Dahl and
J. Zimmerman problems of constitutional and legal principles of public influence
on the adoption of legal acts and use of the scientific results of the abovementioned
problem in acts of current legislation. Fifth stage (first half of the XXI century) - is
improving research (M. Daul, K. Krauh, Frank LaRoe, V. Rudenko) and regulatory
approaches the problem of constitutional and legal principles of public influence
on the adoption of legal acts taking into account the challenges of today.
Key words: genesis, scientific thought, constitutional and legal principles, influence,

public adoption of legal acts.
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ «ТЕОРІЇРИЗИКУ» («VENTURESOME
THEORY.») У ПЕРЕДДОГОВІРНОМУ ПРОЦЕСІ

У переддоговірних відносинах «теорія ризику» Грунтується на трьох ос
новних положеннях: по-перше, будь-яке втручання в переддоговірний процес
є порушенням принципу свободи договору. По-друге, обмеження свободи
договору змусить сторони подумати двічі, перш ніж вступати в переговори, а
значить, призведе до зниження кількості укладених контрактів; третє поло
ження ґрунтується на принципі, згідно з яким поведінка сторін, що не підпа
дає під дію формально встановлених норм, є юридично індиферентною.
Сучасний закон повинен знайти баланс між, з одного боку, необхідністю
захисту прав та інтересів сторін вступити в переговори і, з іншого боку, необ
хідністю дотримання свободи договору.
Ключові слова: переддоговірні відносини, «теорія ризику», переддоговірний

процес, переговори, свобода договору.
Постановка проблеми. Д оговір я к взаємна угода сторін не виникає
спонтанно. Й ого укладенню передую ть ф актичні контакти та взаємодії
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