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 З унезалежненням України почався складний і суперечливий
процес творення інститутів національної державності. Серед
нових владних структур одним з перших, 1991 року, постав
інститут президентства. Відтоді статус, правове поле та різні
аспекти діяльності Президента, здійснюваної ним політики
привертають пильну увагу науковців. Відтак на сьогодні вже
нагромаджено значний фактаж та напрацьовано більш'менш
об’ємний аналітичний матеріал стосовно функціонування
інституту президентства.

Інтерес до новопосталого інституту влади проявляють не тільки
українські дослідники, а й вчені інших колишніх республік СРСР [1].
Розвідки, з якими вдалося познайомитися, виконано у Вірменії, Білорусі,
Казахстані та Росії. Враження від них далеко не однозначні. Для
переважної їх більшості (зокрема, білоруських і казахстанських)
характерна констатація фактів та, сказати б, „м’який” (у стилі „президент
– Батько і Геній”) аналіз наслідків запровадження інституту
президентства, особливістю якого є обгрунтування „доцільності”,
„оптимальності”, „перспективності” політики того чи іншого президента,
котрий владарює вже кілька конституційних термінів.

Дещо інша ситуація в Росії. Там науковці, відчуваючи специфіку
моменту, проводять грунтовні, гостро критичні по відношенню до структур
і політики президента В. Путіна дослідження (про що свідчать, приміром,
публікації в журналах „Власть”, „Общественные науки и современность”,
„Полис”). У них прямо вказується, що в країні „виборне самодержавство
поступилося бюрократичноXавторитарному режиму” [2], що В. Путін
прийшов „всерйоз і надовго”, що його керована демократія ще не виявила
своєї справжньої сутності, не заявила про себе, так би мовити, на повен
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голос. А відтак відзначається, що тільки поки що газети „пишуть, що
хочуть”, „садять без суду й слідства” тільки декого з олігархів (які
„зарвалися”), що кордони ще відкриті, що ще діє „кілька політичних
партій” [3]. Проте одночасно звучать й інші, сказати б, заспокійливі
твердження, суть яких зводиться до того, що в Росії (на відміну від Західної
Європи) „можлива інша – неліберальна – форма демократії” [4]. Для
декого будь9яка демократія є загалом неприйнятною. Такі політики й
політологи прагнуть відродити та зміцнити в масовій свідомості імперську
ідею, заводячи мову про необхідність творення „ліберальної імперії”, або
без обмовок заявляють, що „монархія потрібна Росії, як повітря” [5].

Для нас у цій ситуації цікаво, що в російській науковій, науково9
публіцистичній літературі спостерігається плюралізм думок, позицій,
тверджень. Дехто з російських дослідників ніби припускає, що „кисень
невдовзі буде перекрито”, відтак працює багато, чесно, без недомовок. Інші
ж готові сприйняти, зрештою, „демократію” (чи те, що так називатиметься)
в тому вигляді, в якому її запропонує президент, або, навпаки, робити все,
аби суспільство відійшло від демократичного облаштування влади як
можна швидше й далі.

З урахуванням такої ситуації закономірно постає питання: в якому
стані нині дослідження інституту президентства в Україні? Відтак, метою
цієї статті є спроба охарактеризувати джерельну базу досліджень
проблеми функціонування інституту президентства в Україні, аналіз
ступеня та наслідків осягнення проблеми вітчизняними дослідниками і,
зрештою, визначення кола питань, які потребують ретельного осмислення
в подальшому.

Публікації стосовно інституту президентства в Україні можна поділити
на дві групи. До першої віднесемо різні документальні матеріали (власне
– джерельну базу). До другої – різнорівневі (за ступенем неупередженості
висвітлення, науковості) публікації, присвячені осмисленню, оцінкам
наслідків становлення і функціонування інституту президентства.

У межах першої групи виділимо кілька підгруп. До першої підгрупи
відносимо документи стосовно запровадження та розвитку інституту
президентства. Передусім – видання нормативного характеру. Серед них
– Закони УРСР, оприлюднені у „Відомостях Верховної Ради УРСР”  1991
року; Закони України, Постанови Верховної Ради, Укази та
Розпорядження Президента України, постанови Центрвиборчкому,
офіційні статистичні дані щодо виборів Президента тощо, розміщені на
сторінках „Відомостей Верховної Ради України”, „Урядового кур’єра”,
„Голосу України”,  „Офіційного вісника України” чи представлені на
сайтах Президента України і Верховної Ради України.

До другої підгрупи відносимо документи (біографії претендентів на пост
Президента, їхні виступи, інтерв’ю, звіти про доходи, матеріали
Центрвиборчкому тощо), які містять відомості  про кандидатів у
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президенти України під час виборів 1991 [6], 1994 [7] та 1999 року [8].
Звернемо увагу на промовистий факт: публікації в пресі (їх кількість,
інтенсивність, регіон поширення) є своєрідним індикатором інтенсивності
виборчої кампанії того чи того претендента, інтересу мас9медіа і –
опосередковано – суспільства до персони кандидата в президенти. Так,
нам не вдалося, наприклад, відшукати в пресі (не партійній), що
поширювалася 1991 року в Києві, жодного інтерв’ю чи статті, приміром,
С. Гуренка. Тільки одним інтерв’ю (в „Правде Украины”) був
представлений О. Бердник; двома документами –  Л. Лутковський, В.
Пилипчук, В. Яворівський; трьома – Л. Табурянський. Найбільше уваги
мас9медіа приділяли Л. Кравчуку, Л. Лук’яненку і В. Чорноволу.

Третя підгрупа представлена безпосередніми зверненнями, виступами,
інтерв’ю перших українських президентів – Л. Кравчука [9] та Л. Кучми
[10] в Україні та за її межами. Для розуміння суті сприйняття першою
особою держави – Президентом, з одного боку, дій соратників та опонентів,
спрямованих на зміцнення чи послаблення інституту президентства, з
другого – власного місця в системі влади у наступні роки (тобто після 1999
року), його оцінок інституту, персоніфікованим уособленням якого він є,
корисним буде ознайомлення з книгами, що вийшли з9під пера Л.
Кравчука [11] і Л. Кучми [12].

До четвертої підгрупи відносимо виступи (в тому числі – в стінах
парламенту, ознайомитися з якими можна на сайті Верховної Ради в
Інтернеті), інтерв’ю, статті, книги представників владних структур різних
рівнів тощо [13]. В них віддзеркалився мало не весь спектр політичних
„переживань”, настроїв „за” і „проти”, актуальних проблем українства.
Прикметно, що серед названих осіб є люди, для яких державні справи в
тому чи іншому варіанті завжди були пріоритетними. Є й ті, що прийшли
в політику тільки в останнє десятиріччя (з бізнесу, науки тощо), чи яких
політика „зачепила” найбезпосереднішим чином, звузивши, а відтак і
обмеживши, чи, навпаки, розширивши межі сфери професійної діяльності.
Осягнення в сукупності цієї багатопластової, різнохарактерної,
неупередженої чи, навпаки, заангажованої в той чи інший спосіб творчості
дає можливість з’ясувати сутністні риси, тенденції розвитку інституту
президентства не тільки загалом (за весь час його існування), але й в окремі
відтинки часу, інколи дуже короткі, однак насичені подіями з їх
неоднозначними наслідками.

 Зорієнтуватися в масиві таких документальних матеріалів до певної
міри допоможе чи не єдине поки що в Україні видання довідкового
характеру – бібліографічний покажчик „Президент України” [14]. На його
сторінках вміщено відомості про документи нормативного характеру, які
з’явилися у 1991 – 1999 роках, і в яких відбився процес створення та
функціонування інституту президентства. Тут оприлюднено також
документи, в яких віддзеркалився хід виборів Президента України 1
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грудня 1991 року, 10 липня 1994 року та 31 жовтня і 14 листопада 1999
року. Є й відомості щодо публікації звернень, виступів, інтерв’ю Л.
Кравчука та Л. Кучми.

До окремої – другої – групи, як вказувалося, відносимо публікації,
присвячені осмисленню, оцінюванню наслідків становлення та
функціонування інституту президентства. „Бібліографічний покажчик”
допомагає зорієнтуватися, зокрема, в колі публікацій, що побачили світ у
1991 – 1999 роках на сторінках близько ста українських періодичних
видань (найперше тих, котрі є у фондах Національної парламентської
бібліотеки та Бібліотеки Верховної Ради України, і які, відповідно,
потрапили на сторінки покажчика). Зрозуміло, що публікації, які
потрапили чи не потрапили з якихось причин до покажчика, як і ті, котрі
з’явилися уже в наступні роки (після президентських виборів 1999 року),
досить різнопланові. Відтак їх відповідно „сортуємо” й поділяємо на кілька
підгруп.

До першої підгрупи відносимо матеріали, котрі побачили світ завдяки
старанням журналістів на сторінках офіційних періодичних видань
(„Голос України”, „Урядовий кур’єр”), а також іншої розмаїтої (в ідейно9
політичному, партійному, насамперед, плані) української періодики.
Інтерес, з моєї точки зору, викликають, передовсім, видання, яким вдалося
„жити” в інформаційному полі країни відносносно довго (тижневик
„Дзеркало тижня”, щоденні газети „День”, „Сільські вісті”, „Україна
молода” та ін). На їхніх шпальтах чітко простежується еволюція
означеного владного інституту і, головне, сприйняття його представниками
різних політичних сил, верств населення тощо. Зрозуміло, що крім
названих заслуговують на увагу й ті видання, яким з різних причин не
судилося тривалого „періодичного життя” (в центрі чи регіоні), оскільки
їхні публікації в одних випадках віддзеркалюють своєрідний „погляд”,
реакцію, приміром, Заходу чи Сходу України на дії „центру”
(президентські ініціативи й вчинки, заклики й застереження), а з іншого
– є рефлексією самого „епіцентру політичного життя”  на наслідки
функціонування інституту президентства.

До другої підгрупи відносимо дослідження вітчизняних науковців –
соціологів, істориків, юристів, політологів, спеціалістів з держуправління
та ін. Аналізуючи їхні праці, не зайве пам’ятати, що суспільні науки у нас
є ще значною мірою політично заангажованими, а науковці заради
поліпшення свого жалюгідного матеріального становища вдаються до
обслуговування тих чи інших політичних сил та їхніх лідерів. Тож інколи
творам тих, хто претендує на статус науковця, бракує неупередженості
[15]. Попри це можемо засвідчити: українські науковці нагромадили досить
солідний обсяг знань стосовно інституту президентства, а також здійснили
спроби (більш чи менш вдалі)  аналізу його функціонування.

Передовсім виокремимо дослідження, присвячені сутності принципу
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поділу влади в умовах демократії [16], інституційній природі державної
влади та системі її політико9правових інститутів [17]. Коли знайомишся з
цими працями, можеш тільки пожаліти, що аж на межі ХХ – ХХІ століть
українці, відійшовши від настановлень попередніх епох, починають
з’ясовувати найелементарніше.

Слід зупинитися на публікаціях, присвячених з’ясуванню сутності
самого терміну „президент” [18], інституту президентства, його природи,
особливостей функціонування в інших країнах – з різними системами
влади: президентською, парламентською чи змішаною [19]. Окремо
відзначимо публікації, присвячені з’ясуванню сутності інституту глави
держави (в тому числі й президента) та його взаємодії з іншими владними
інститутами [20].

Привертають увагу дослідження, в яких робляться спроби
проаналізувати інститут глави держави (президента) в Україні в
історичній ретроспективі [21]. Особливий інтерес становлять публікації,
присвячені осмисленню проблеми необхідності (чи, навпаки, недоцільності)
запровадження інституту президенства в Україні [22] та його становлення
в першій половині 19909х років [23], компаративному аналізу специфіки
функціонування цього інституту в Україні та інших країнах (в умовах
різних систем влади) [24].

Серед чільних дослідницьких проблем – проблеми, пов’язані із
становленням та еволюцією конституційно9правового статусу Президента
України [25], визначенням його місця та ролі в розвитку демократії, в
системі влади [26], здійсненні загальнодержавної, регіональної,
муніципальної політики [27], забезпеченні національної безпеки [28], а
також з аналізом діяльності адміністрації Президента та інших структур,
створених „при” Президентові [29]. Окрема увага зосереджується на
проблемі іміджу Президента [30], створенні „політичних портретів”
перших українських президентів [31].

Осібний масив публікацій – праці з проблеми розвитку
парламентаризму в Україні, а також виконавчої і судової влади,
ефективності державного управління. Науковці „паралельно” вдаються
до висвітлення багатогранної діяльності Президента, його взаємин з
іншими гілками влади  тощо [32]. У багатьох публікаціях аналізується хід
президентських перегонів (в основному – 1994 і 1999 років) [33].

Аналіз цього масиву публікацій дозволяє, найперше, зробити висновок
щодо „дублювання” досліджень окремих аспектів проблеми
функціонування інституту президентства (зокрема питання
конституційного статусу Президента). Причина: дослідження не
координуються. В результаті чимало важливих питань і досі недостатньо
або й зовсім не висвітлено в науковій літературі. Так, малодослідженими
лишаються питання суто методологічного характеру і, найперше, – в чому
суть (ознаки, критерії, характеристики) політичних інститутів загалом та
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інституту президентства зокрема. Впадає в око, що часто просто
підмінюється (зокрема, в юридичній літературі) поняття „інститут
президентства” (у значенні комплексу юридичних норм, які регулюють
соціально9правові відносини) поняттям „інститут президента” (як
державного органу). Політологи, вживаючи перше поняття, ухиляються
від визначення його суті або використовують орієнтири, запропоновані
юристами.

На нашу думку, продуктивніше було б звернутися до соціологічних
підходів. Згідно з ними, „соціальний інститут” (у тому числі й „політичний
інститут”) набуває розширеного, так би мовити, трактування і стає більш
ємким поняттям. Він визначає широкий спектр соціально регульованої та
організованої поведінки людей (стійкий комплекс формальних і
неформальних правил, принципів, норм, настановлень, які регулюють
різні сфери людської діяльності та організовують їх в систему ролей і
статусів, утворюючи соціальну систему [34]). Доцільно використовувати
й методологічні розробки щодо сутності поняття „політичний інститут”,
запропоновані західними політологами (наприклад, Г. О’Донеллом).

 Наявність посади президента в структурі влади є чинником, який
ускладнив розуміння науковцями й політиками суті форми правління в
Україні. Спектр точок зору щодо особливостей форми правління
надзвичайно широкий. Пропонується кілька варіантів9висновків: Україну
визначають або як „президентську”, або як „напівпрезидентську”, або як
„змішану” чи „президентсько9парламентську” республіку. Поверхнева,
так би мовити, причина такого „різночитання” полягає в тому, що в
Конституції України законодавець не закріпив Президента за жодною з
гілок влади. Сутнісна ж – у тому, що дослідники, користуючись
термінологогією, розробленою в західній науці, вкладають у неї нові
смисли, не вдаючись до жодних пояснень.

З урахуванням західного „наповнення” терміна, Україна не є
президентською республікою хоча б тому, що одним із критеріїв
президентської республіки є те, що Президент очолює виконавчу владу
(як у США). Як не є й напівпрезидентською (змішаною), адже в ній
Президент має поділяти функції (в межах знову ж таки виконавчої гілки
влади) з Прем’єр9міністром.

Що ж до такого поняття, як „президентсько9парламентська”
республіка (чи „парламентсько9президентська”), то це поняття є науково
неспроможним для характеристики демократичної республіки, оскільки
констатує поділ влади між двома „центрами”. При цьому один з „центрів”
неодмінно домінує. (В такому випадку доцільніше говорити про одну з
форм авторитарного, а не демократичного режиму). Слід відзначити, що
„термінологічне сум’яття” характерне й для аналізу українськими
дослідниками форм правління в країнах, приміром, Західної Європи.

Що ж до практичних політиків, то їхнє „політичне” невігластво
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спричиняє прямі маніпуляції свідомістю електорату. Адже розгляд,
наприклад, президентської форми правління „як нижчої форми
організації держуправління (якщо оцінювати з позицій демократії)” [35],
як і твердження, що „парламентсько9президентська модель є перехідною
до парламентської”, не витримує жодної критики. Президентська
республіка, як свідчить досвід США, може бути такою ж демократичною
формою правління, як і змішана чи парламентська. Як може вона бути й
далекою від демократії (декларується демократія, а правління
здійснюється авторитарними методами). Що ж до „перехідності”
„парламентсько9президентської” моделі як етапу на шляху до
парламентської, то, як вказувалося, західні аналітики не відшукали такої
форми правління в демократичному світі.

Серед інших питань, які вимагають уваги дослідників, є питання,
пов’язанні з прискіпливим вивченням впливу Президента на
пострадянське впровадження принципу розподілу влади, на темпи й
ефективність інституціоналізації політичної влади в Україні та
консолідацію українського політикуму. Необхідний (поза будь9якими
вузькоідеологічними рамками) аналіз президентських ініціатив
(наприклад, підстав, на основі яких український парламент міг би бути
трансформований у двопалатний), методів керівництва (приміром,
створення численних структур „при Президентові”, проведення акцій „під
патронатом Президента”) та президентської риторики в тих чи інших
випадках (наприклад, суджень щодо того, чому б українському
Президентові не дозволяти собі вчинків, які дозволяє собі президент США).

Повчальним, думається, буде й компаративний аналіз внутрішньої і
зовнішньої політики перших українських президентів, реконструювання
особливостей соцільно9політичних настроїв народу (в яких
віддзеркалилася підтримка чи байдужість, страх чи спротив) як реакції
на ті чи інші дії, вчинки, наслідки впроваджуваної українськими
„президентами меншості” (обраними за результатами голосування у
другому турі) політики. Урахування феномена „президент меншості” буде
доцільним й у випадку, коли побажаємо збагнути засади конфліктогенного
потенціалу інституту президентства в Україні. Цю проблему варто
розглядати й крізь призму виконання/невиконання Президентом функцій
гаранта Конституції.

Об’єктивний, неупереджений аналіз як окреслених, так і інших питань
підведе до розуміння ключового з них – визначення оптимального статусу
Президента в українському соціумі, обгрунтування доцільних меж його
компетенції та встановлення переліку виконуваних ним політичних
функцій.
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