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р а к у р с и р о з в и т к у та п р іо р и т е т и
т р а н с ф о р м а ц ій н и х з у с и л ь

У РЕСПУБЛІЦІ КОСТА-РИКА
У статті здійснено спробу встановити природу і сутність трансформаційних
процесів у Республіці Коста-Рика, з ’ясувати змістовну основу стратегії розвитку
країни. Виявлено та проаналізовано окремі параметри державотворчих трансфор
мацій в окремих проєкціях конституційно-правової діяльності, її інституційного
представлення в політичних процесах і суспільному житті. Виокремлено ключові
ідеї, механізми і напрями їх реалізації щодо розбудови успішного національно-дер
жавницького проєкту «чисте життя, щаслива країна» в сучасності і стосовно
бачення перспектив Підкреслено значущість тривалий час узгодженої та страте
гічно вивіреної, у визначених основними параметрами конституційної правотворчості і суспільної згоди роботи особливо соціально відповідальної групи, що в дано
му випадку може бути позначена як стратегічна еліта, за умов ствердження
процесуальної поваги до механізмів взаємного суспільно-державного з в ’я зку за лінією
соціальний запит, обробка, вихід (теорія Д. Істона), в умовах демократії і на осно
ві слідування конституційно-правовим нормам.
Ключові слова: Республіка Коста-Рика, конституційна творчість, політичний
режим, стратегії розвитку, трансформаційні процеси, чисте життя, щаслива
країна, Латинська Америка і Карибський басейн.
П ост ановка проблем и. Регіон Латинська Америка і Карибський басейн
(ЛАКБ) щодо особливостей розвитку державотворчих процесів, трансформа
цій політичних режимів у його окремих країнах, тенденційності сполучання
різнорідних факторів ендогенного й екзогенних характеру в динаміці змін та
взаємодії інституційних, соціальних чи економічних чинників та за ситуації
геополітичних переформатувань інтересів продовжує залишатися осередком
наукової уваги спеціалістів різних галузей знання. ЛАКБ - регіон, у якому,
можливо, найбільш амплітудно за змістовними параметрами, кількісними
показниками проявляються «маркери» перспективної значущості аспектів
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соціально-економічних зpушень, виявляється ступінь подальшої актуалізації
^ о я в ів «текучої сучасності» (З. Бауман) на pізних її pівнях і в контекстах
концептуального політико-пpавового значення. У pамках загальнотеоpетичних
підходів інституціоналізму, істоpичного інституціоналізму, інших методологій
наукового аналізу з особливою увагою до виділення саме конституційного
фоpматування суми соціальних відносин як пеpвинного і в тій або іншій міpі
виpішального засобу позначання майбутності та встановлення загального
«каpкаса» в pозбудові її інституцій, новатоpство й експеpименти в ^ а ш а х
pегіону відносно конституційної твоpчості, технологій взаємодії пpава і по
літики також ^ о п о н у ю ть ш ^ о к и й спектp pізноpідного матеpіалу відносно
pозвитку досліджень.
Так, за свідченням статистики, на pегіон пpипадає пpиблизно половина
з усіх конституцій в ^TOph' людства [1], а у зв’язку з pізноспpямованим pозвитком конституційного ^ а в а в ^ а ш а х ЛАКБ в останні десятиліття pозгоpтається дискусія щодо pозвитку і ствеpдження неоконституціоналізму
(з’явився як pеакція на нечуттєвість юpидичного позитивізму щодо захисту
пpав і умовно поєднав пpедставників pізних юpидичних шкіл і ^ а ш від
Р. Двоpкіна до Л. Феppажіо [2]). Можливості ствеpдження так званого «ново
го конституціоналізму» розглядається в ш ^ о к и х pакуpсах ваpіацій ^ е д ставлення й фоpмалізації pізновидів паpтисипативної демокpатії, пpоявів
сучасного популізму), що дає підстави, на думку о ^ е м и х автоpів, говоpити
пpо «популістський конституціоналізм» [3; 4], та с ^ о б ствеpдження в Основ
ному законі того підходу, що виходить з визнання юpидичного плюpалізму
[5], тощо. Загалом, на думку диpектоpа Інституту поpівняльного конституцій
ного ^ а в а імені Макса Планка Аpміна фон Богданді: « .Л а т и н с ь к а Амеpика - це pегіон, в якому обговоpюється питання щодо майбутності конститу
ціоналізму» [6]. І хоча за пеpіодизацією Робеpто Гаpгаpелли, з кінця ХХ ст.
тpиває п’ятий етап латиноамеpиканського конституціоналізму [7, p. 22], тим
не менше сам конституційний поpядок денний набув певного засадничого
виміpу, що нагадує ^ о дебати щодо pолі конституції в епоху заснування латиноамеpиканських pеспублік та оpієнтує на спpийняття конституційного
^ а в а як інстpументу для навігації в майбутнє [2]. У pегіоні є й ^ о я в и особ
ливого істоpичного підтексту: його ^ а ш и є тpивалий час втягнутими в pізні
геополітичні пpотистояння, у тому числі з в в аж е н и м ідеологічним забаpвленням, а тpадиціоналістські цінності колективістського ґатунку саме тут
інколи в паpадоксальний спосіб сполучаються з лібеpально-демокpатичним
індивідуалізмом та схильністю до сам ов^аж ен н я [8]. Унікальними є ^ и pодні умови місцини pегіону та її pізнопланові багатства. І, на жаль, pегіон
є виpазним пpикладом не тільки показних зpушень відносно п о ^ ащ ен н я
якості соціально-політичного життя, за^овадж ен ня позитивно дієвих інсти177
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туційних рішень та ствердження нових стандартів існування економічного
характеру - він і на сьогодні за суттєвих відмінностей по конкретних країнах
або навіть їх окремих місцинах залишається найбільш жорстоким і репресив
ним у світі [9]. Виходячи з наявності широкого поля дослідницьких можли
востей у країнах регіону та керуючись завданнями аналітичного спрямування,
з усього різноманіття матеріалу, що стосується тематики особливостей роз
витку політичних процесів у ЛАКБ у їх найбільш широких наукових проєкціях, особливої уваги, на нашу думку, заслуговують окремі аспекти досвіду
розбудови національно-державницького життя Республіки Коста-Рика (ісп.
Republica de Costa Rica).
А н а л із ост анніх дослідж ень і публікацій. У статті у зв’язку з предметною
багатовимірністю теми використано міждисциплінарний науковий підхід, що
слідом зумовило залучення і загальнонаукових методів досліджень, і спеці
альних теоретико-методологічних напрацювань представників різних галузей
наукового знання. Щ одо основ, тенденцій і особливостей конституційної
творчості значну роль відіграли фундаментальні дослідження і науковий до
свід вітчизняних науковців-конституціоналістів Ю. Г. Барабаша, В. П. Коліс
ника, Н. В. Мішиної, М. П. Орзіха, М. В. Савчина, теоретиків держави і пра
ва Л. І. Кормич, Д. В. Лук’янова, І. В. Процюка, М. В. Серебро та ін. Віднос
но формування «полів» сучасної конфліктності, їх представлення в соціальній
дійсності і в контекстах ідеї розвитку та інституціоналізації стратегій вико
ристано багатогранний дослідницький матеріал наукових розробок представ
ників політичної науки й соціології Л. М. Герасіної, І. Д. Денисенко, В. Ю. Карасьова, Г. М. Куц, М. А. Польового, О. І. Ткача, М. П. Требіна та ін. [10-16]
і закордонних авторів, що репрезентують широкий спектр досліджень як суто
гуманітарного, так і політико-правового характеру, - З. Бауман, У. Бек, П. Блоккер, Т. О. Воротнікова, Р. Гаргарелла, З. В. Івановський, Г. С. Кортес, Х. Монтеро, М. Манн, Г Негретто та ін. [4; 7; 17-24]. У роботі використано матеріа
ли і статистичні дані окремих міжнародних фондів і дослідницьких установ,
офіційних сайтів держави Республіка Коста-Рика, засобів масової інформації
країни.
Ф орм улю вання цілей. Мета даної роботи - встановити природу і сутність
трансформаційних процесів у Республіці Коста-Рика, з ’ясувати змістовну
основу стратегії розвитку країни. Завдання - виявити і проаналізувати окремі
параметри державотворчих трансформацій в окремих проєкціях конституцій
но-правової діяльності, її інституційного представлення в політичних про
цесах і суспільному житті, виокремити ключові ідеї, механізми і напрями їх
реалізації щодо розбудови успішного національно-державницького проєкту
«чисте життя, щаслива країна» в сучасності і стосовно бачення перспектив
майбутності.
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В и к л а д основного мат еріалу. Відносно особливостей к а в о в о го ноpмування способу життя в Республіці Коста-Рика, і пеpш за все хаpактеpних по
казників конституційного р о ц есу , відзначимо, що на фоні інших
pегіону в ній не вдавалися до конституційної заміни ще із сеpедини ХХ ст. і на
сьогоднішній день є чинним Основний закон 1949 p. - Constitution Politica De
la Republica De Costa Rica [25]. Сама згадана Конституція стосовно її змістов
но-ціннісних підвалин, загальної композиції тексту, особливостей побудови
догматичної й оpганічної частин, специфіки ноpмування щодо наміpу в р а 
ження цілісносності задуму певного р а в о в о го поpядку й юpидичної техніки
його ствеpдження, можливо, має бути пpедметом окpемої наукової уваги.
Щодо змістовних її конотацій узагальнено відзначимо лише, що певне лібеpально-демокpатичне змістовне спpямування паpадоксально поєднується
з ідеологічною та інстpументальною відкpитістю й готовністю до відтвоpення суспільних запитів і нелібеpального хаpактеpу на соціально захищений
деpжавою спосіб життя всіх веpств населення, що залишає р о с ^ для по
точних політико-пpавових «маневpів» у заданому Конституцією р аво во м у
полі та дозволяє коpектувати стpатегічні виміpи політичного р о ц е с у в н а р я мі «підключення» ш ^ о к и х соціальних пpогpам.
Конституція Республіки Коста-Рика 1949 p. з ’явилася після фомадянського конфлікту навесні 1948 p., який тpивав 44 дні, і внаслідок подальшого
р о ц е с у фомадянського р и м ^ е н ™ , що складно pозбудовувався під д о 
водом особливо відповідальних відносно pеалізації національно-деpжавницького пpоєкту пpедставників місцевих еліт, які, зpештою, дійшли згоди в ба
ченні стpатегічних засад pозвитку Республіки Коста-Рика. Так було покладе
но початок pеалізації унікального р о є к т у - «чисте життя» (до сполучення
вже додають і «щаслива ^ ^ 1'^ » - ісп. P ura vida, p a isfe liz). У
тpивалий
час pобиться наголос на <фозвитку сфеp освіти, охоpони здоpов’я, житлового
забезпечення, що дозволило запобігти в
соціальним вибухам і політич
ному хаосу, що є хаpактеpними для інших центpальноамеpиканських деpжав...
У п одовж останніх pоків бюджетні вкладення в соціальну сфеpу неухильно
зpостали, складаючи чвеpть ВВП кpаїни» [23, с. 196].
На нашу думку, загалом ситуація контексту появи Конституції 1949 p. вна
слідок «підвищення ставок у пpотистоянні інтеpесів» місцевих еліт і самого
засобу <фозв’язання вузлів конфліктності» є додатковим сигніфікатоpом зосеpедження наукової уваги щодо подолання певної фоpми політичної ^ и з и
з далекоглядними наслідками, оскільки змістовно подібні н ар у ж ен н я pізного ґатунку відтвоpювались і в ^TOpa інших ^ а ш , у тому числі pегіону. Зpештою, ми отpимуємо досвід сценаpіїв pозвитку ситуації з несхожими наслід
ками. Так, скажімо, в Колумбії після відстоpонення від влади військово-диктатоpського pежиму Г. Р. Пініл’ї в 1957 p. пpипиненню п о ш р ен н я насильства

179

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 3 (46) 2020

і збройного конфлікту також сприяли зусилля місцевих провідних акторів,
репрезентантів волі еліт. Унаслідок їх домовленостей дві провідні політичні
сили, представлені політичними партіями - Колумбійська Ліберальна Партія
(Partido Liberal Colombiano) та Колумбійська Консервативна Партія (Partido
Conservador Colombiano), задля стабілізації ситуації утворили систему Н а
ціонального фронту, за якою, незалежно від результатів виборів, ліберали
й консерватори отримували рівну кількість місць у державних структурах,
а посаду Президента представники партій мали займати почергово, змінюю
чись під час чергових виборів. Конституція Республіки Колумбія 1886 р. за
лишалася при цьому незмінною, а досягнутий компроміс за умов подальшого
внесення поправок до Основного закону став основою того політичного ре
жиму, який серед авторів позначається в різний спосіб, але у зв’язку з різно
видом демократії - «контрольована» (М. Уільямс), «олігархічна» (А. Уайлд),
«традиційна двопартійна» (Ф. Е. Кардозу, Е Фалетто), «елітарна» (А. Беррі)
або «близька до поліархії» (Р. Даль), а також «обмежена демократія» (З. В. Івановський) [24, с. 130] та інші варіанти. Так, на змістовній основі ключових
засад християнсько-традиціоналістського характеру Конституції Республіки
Колумбія 1886 р. почала розбудовуватися система соціальних і правових від
носин, яка є притаманною в тому числі ліберально-демократичному світо
баченню, що заклало, на наш погляд, серйозні «розриви» смислів перспекти
ви й основ інституційних рішень, які і до сьогодні в різний спосіб проявля
ються в сучасному житті Колумбії.
Загрози катастрофічного сценарію виникали й у Венесуелі 1958 р.: там
єднання еліт відбулося на фоні домовленостей щодо поділу сфер впливу й роз
поділу «рентних потоків» від нафтовидобування - так реалізувався проєкт так
званого «pacto de punto fijo» між трьома політичними силами, що згодом роз
поділилися на дві політичні сили-партії - AD (Accion Democratica) та COPEI
(Partido Socialcristiano), які тривалий час і зосереджували владні важелі у сво
їх руках, а унікальне поєднання у взаємозалежності ліберально-демократич
ного спрямування розвитку на економічному підґрунті рентної за характером
економіки (нафтовидобування) і намагань інкорпоруватись у міжнародну
фінансову еліту за витіснення на периферію стратегічних інтересів національ
но-державницького розвитку з їх урахуванням специфіки соціальних запитів
місцевого населення й призвели, зрештою, до появи постаті Президента Уго
Чавеса з його маніфестацією волі традиціоналістської більшості як основи
шляху до рівності й соціальної справедливості в проєкті «соціалізму ХХІ ст.»
та реалізації широких соціальних програм, загалом спроб переналаштувань
системного характеру через інструментально-політичне відношення до ролі
права і відповідно цілої хвилі новітньої конституційної творчості в Боліваріанській Республіці Венесуела.
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Звісно, аналізуючи особливості розвитку Республіки Коста-Рика, слід
з урахуванням концептів воронки причинності (funnel of causality) або ба
гатошарової причинності мати на увазі геополітичні виміри, інтереси між
державного стратегічного партнерства на мапі регіону тощо (тим більше що
унікальність ситуації полягає і в тому, що Коста-Рика не має своїх збройних
сил). Але, втім, на наш погляд, знакова відмінність усього змістовного век
тора розвитку країни проявляється перш за все у т ривалій консолідованій
позиції місцевих еліт щодо бачення майбутності, розуміння стратегії пере
творень. Тривалий час політичний режим Коста-Рики оцінюється у світі як
консолідована чи якісна демократія без будь-яких намагань узурпації влади
чи принципово значущих порушень конституційного ладу кимось з учасни
ків політичного процесу. Коста-Рика, Суринам та Уругвай відзначаються
і як країни, що мають серед країн регіону «відкритий громадянський про
стір» [26]. Грандіозний корупційний скандал, що пов’язаний із діяльністю
бразильської будівельної корпорації «Одебрехт», який призвів до політичних
потрясінь щонайменше в 11 країнах регіону, поки що обійшов Коста-Рику,
хоча її діючий Президент Карлос Альворадо Кесада і звинувачується (без
підставно чи ні, з ’ясує суд) у шахрайстві та зловживаннях владою за мате
ріалами іншої справи. Загалом же, щодо місцевих орієнтирів на чисте жит
тя і щасливу країну вони конкретизуються в увазі до навколишнього середо
вища (заповідні й охоронні території країни складають 28% ), слідуванні
вимогам екологічної безпеки, реалізації програми відносно переходу на
виключно поновлювані джерела енергії, відновний розвиток [27], пропаган
ді та поширенні здорового й дружнього до природного світу способу життя,
досягненні й підтримці високих стандартів забезпечення населення матері
альними цінностями, підвищенні добробуту. Робота держави зорієнтована
на виконання соціальних завдань, доставку й реалізацію соціальних благ безпека способу життя і соціальний, творчий розвиток особистості та різних
громадянських об’єднань, груп за інтересами, формування готовності до
різних викликів майбутності через поліпшення якості державної освіти і ви
ховання здатності до соціальної мобільності (за показниками соціальної
мобільності Коста-Рика посідає 44-те місце у світі, вище тільки Уругвай 35-те, а слідом Чилі - 47-ме [28]) визнаються пріоритетами нагальної ді
яльності та перспективи. На підвищення якості освіти спрямовані спеціаль
ні програми розвитку (на потреби освіти в Республіці Коста-Рика витрача
ється близько 8 % держбюджету [29]), а Президент у своїх промовах і діях
підкреслює значення освіти в сучасному світі й орієнтацію на навчання
вільному володінню і використанню англійської мови в іспаномовній пере
важно країні як одного із засобів успішної адаптації до вимог сучасного
світу. На наш погляд, відносно особливостей стратегічного бачення перспек
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тив pозвитку в Коста-Риці п ід ^ е с т е н о засвідчують змістовність спpямування і такі ключові pечі:
1. Рівень мінімальної заpобітної платні в
pегулюється деpжавою
залежно від кваліфікаційного й освітнього pівня пpацівника - сама сітка мі
німальної заpобітної платні р и в ’язана до освітніх хаpактеpистик і в такий
спосіб ствоpюється система стимулів і демонстpативних акцентів щодо ба
жаності отpимання вищої освіти, загального бачення контуpів пеpспективи
деpжавою у зв ’язку з підвищенням освітнього pівня людей, поважається
й цінується pобота лікаpя, вчителя, інженеpа, технолога тощо (див. таблицю)
[30].
Рівень мінімальної заробітної платні в Коста-Риці
Рівень кваліфікації / освіта

Некваліфікований pобітник (TNC)

Напівкваліфікований pобітник (TSC)
Кваліфікований pобітнпк (ТК)
Звичайний спеціалізований pобітник (TE)
Звичайний некваліфікований pобітник (TNCG)
Звичайний напівкваліфікований pобітник
(TSCG)
Звичайний кваліфікований pобітник (TCG)
Звичайний кваліфікований pобітнпк (TEG)
Технічно-дивеpсифікована освіта (ED)
Технічне - вища освіта (EDS)
Дипломи ^ о вищу технічну освіту (DES)
Технічний - бакалавpат (бакалавp)
Технік - вища освіта (Lic)

Робітник вищої спеціалізації (ТЕС)
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На день

10 620,00
колон (С)

11 549 С
11 761,00 С
13 872,00 С
-

На місяць

18,054 амеp.
дол. Куpс 0,0017
на 28.08.2020,
тобто на місяць 390,8691, якщо
pобочі 5 днів на
тиждень
316 964,00 С

-

341 004,00 С

-

358 468,00 С
402 556,00 С
375 649,00 С
462 947,00 С
500 000,00 С
567 118,00 С
680 565,00 С
36,5993 амеp.
дол., на місяць 792,374845, якщо
pобочі 5 днів на
тиждень

21 529,00 С
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2.
У такому, відмінному від багатьох інших країн регіону, підході заклада
ються фундамент і якості соціального прогресу (Коста-Рика займає 37-ме,
найвище в регіоні, місце за цим показником, до речі, Україна - 63-тє [31]),
подальшої результативності країни в позитиві очікування майбутності - кра
їна визнається безумовним лідером впровадження технологічних інновацій
у регіоні [29]. Коста-Рика слідом за Чилі, разом з Уругваєм, є і країною, що
в найбільшій мірі приваблює таланти в регіоні [32]. Міжнародні ініціативи
держави відзначаються боротьбою за права людини в контексті взаємозв’язків
природоохоронної і тендерної проблематики [33].
В исновки. Таким чином, тривалий час узгоджена й стратегічно вивірена,
цілеспрямована та послідовна у визначених основними параметрами конститу
ційної правотворчості та суспільної згоди робота особливо соціально відпові
дальної групи, що в даному випадку може бути позначена як стратегічна еліта
щодо реалізації національно-державницького проєкту загального блага, ство
рення зон соціального комфорту, екологічної безпеки, соціальної захищеності,
впевненості в майбутньому в країні Коста-Рика і подальших сумісних суспільних
заходів відносно формування загальної соціальної солідарності навколо націо
нального проєкту - «чисте життя, щаслива країна» - за умов ствердження про
цесуальної поваги до механізмів взаємного зв’язку за лінією соціальний запит,
обробка, вихід (теорія Д. Істона), в умовах демократії і на основі слідування
конституційно-правовим нормам (яке виховало в Коста-Риці і цілу традицію
виваженого й обережного ставлення щодо змін Основного закону), бачаться нам
головними чинниками успіхів у державотворенні Республіки Коста-Рика. Щодо
моделі розвитку, відносно рівноваги інтересів держави і ринку, «наративу сучас
ного капіталізму» - за умов ризиків сучасності, на нашу думку, заслуговує до
даткової уваги позиція, виражена Г. С. Кортесом: «Державний сектор та універ
сальний захист мають бути в центрі будь-якого політичного проєкту в регіоні.
Цей процес має починатись у короткостроковій перспективі, щоб мати змогу
отримувати плоди середньо- та довгострокового характеру» [34]. Особливості
політичного режиму Республіки Коста-Рика, нормативно-правові його підвали
ни в сьогоденні, характерні риси політичного процесу і роль політичних партій
у житті країни у контексті глобальних змін та геополітичних зрушень - ці аспек
ти визначають перспективи подальших досліджень.
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В статье предпринята попытка установить природу и сущность трансформа
ционных процессов в Республике Коста-Рика, выяснить содержательную основу
стратегии развития страны. Выявлены и проанализированы отдельные параметры
государственно-преобразующих мер в отдельных проекциях конституционно-право
вой деятельности, ее институционального представления в политических процессах
и общественной жизни. Выделены ключевые идеи, механизмы и направления их
реализации по развитию успешного национально-государственного проекта «чистая
жизнь, счастливая страна» в современности и в отношении видения перспектив.
Подчеркнута значимость длительное время согласованной и стратегически выве
ренной в определенных основными параметрами конституционного правотворче
ства и общественного согласия работы особенно социально ответственной группы,
которая в данном случае может быть обозначена в качестве стратегической
элиты, в условиях утверждения процессуального уважения к механизмам взаимной
общественно-государственной связи по линии социальный запрос, обработка, выход
(теория Д. Истона), в условиях демократии и на основе следования конституцион
но-правовым нормам.
Ключевые слова: Республика Коста-Рика, конституционное творчество, по
литический режим, стратегии развития, трансформационные процессы, чистая
жизнь и счастливая страна, Латинская Америка и Карибский бассейн.
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PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT AND PRIORITIES OF
TRANSFORMATION EFFORTS IN THE REPUBLIC OF COSTA RICA
Problem setting. Latin America and the Caribbean (LAC) on the peculiarities o f the
developm ent o f state-building processes, transformations o f political regimes in its
individual countries, manifestations o f tendencies to combine heterogeneous factors o f
endogenous and exogenous nature in the dynamics o f change and interaction o f institutional,
social or economic factors and geopolitical changes. interests, continues to be the focus
o f scientific attention o f specialists in various fields o f knowledge. LAC - a region in which,
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perhaps, the most amplitude in terms o f content parameters, quantitative indicators.
«markers» appear in relation to their perspective significance and the degree o f further
actualization o f the manifestation o f «fluid modernity» (Z. Bauman), at its various levels
and in the contexts o f conceptual shifts o f political and legal significance. Against the
background o f the general theoretical basis o f institutionalism in its versions o f neo
institutionalism, historical institutionalism, or other methodological approaches with their
special attention to the importance o f constitutional form atting o f the sum o f social
relations, innovation and experiments in the region on constitutional creativity show a wide
range o f research. In connection with the divergent development o f constitutional law in
the LAC countries in recent decades, according to the director o f the Institute o f Comparative
Constitutional Law. Max Planck, Armin von Bogdandi;
Latin America is a region
where the question o f the future o f constitutionalism is being discussed». There are also
manifestations o f a special historical subtext in the region: its countries have long been
involved in various geopolitical confrontations, including those with a pronounced
ideological coloration, and traditionalist collectivist values are sometimes paradoxically
combined with liberal-democratic individualism. Unfortunately, the region is a clear
example not only o f significant changes in improving the quality o f socio-political life, the
introduction o f positive institutional solutions and the adoption o f new standards o f
economic existence - it still today, with significant differences across countries, remains
the most brutal and repressive in the world. Against this heterogeneous background, in our
opinion, some aspects o f the successful experience o f building the national-state life o f the
Republic o f Costa Rica (Spanish: Republica de Costa Rica) deserve research interest.
Recent research and publications analysis. In the article, in connection with the subject
multidimensionality o f the topic, an interdisciplinary scientific approach was used, which,
in turn, led to the involvement o f general scientific research methods and special theoretical
and methodological developments ofrepresentatives ofvarious fields ofscientific knowledge.
Regarding the foundations, tendencies andfeatures ofconstitutional creativity, a significant
role was played by fundamental research and scientific experience ofdomestic constitutional
scholars, M. P. Orzikh, V. P. Kolisnyk, Yu. G. Barabash, N. V. Mishina, M. V. Savchina,
theorists o f state and law I. V. Protsyuk, D. V. Lukyanov, L. I. Kormich, M. V. Serebro.
Regarding the formation o f the fields o f modern conflict, their representation in social
reality and in the contexts o f the idea o f development and institutionalization ofstrategies,
used multifaceted research material ofscientific developments o f representatives ofpolitical
science and sociology L. M. Herasina, M. P. Trebin, I. D. Denisenko, M. A. Polevoy,
V. Yu. Karasev, G. M. Kuts, O. I. Tkach, and foreign authors representing a wide range o f
research both purely humanitarian and political and legal in nature - Z. Bauman, Ul. Beck,
R. Gargarella, M. Mann, G. Negretto, H. Montero, Z. V. Ivanovsky, T. O. Vorotnikova,
P. Blocker, E. S. Cortes, others. Materials and statistical data o f separate international
funds and research institutions, official sites o f the state o f the Republic o f Costa Rica are
used in the work. the country’s media.
Paper objective. The purpose o f this work is to establish the nature and essence o f
transformation processes in the Republic o f Costa Rica, to find out the substantive basis
o f the country’s development strategy. The task is to identify and analyze certain parameters
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o f state-building transformations in separate projections o f constitutional and legal activity,
its institutional representation in political processes and public life, to single out key ideas,
mechanisms and directions o f their implementation on building a successful national-state
project «clean life, happy country» in the present and in relation to the vision o f future
prospects.
Paper main body. Regarding the peculiarities o f the legal regulation o f the way o f life
in the Republic o f Costa Rica and, above all, the characteristics o f the constitutional
process, we note that against the background o f other countries in the region, it has not
resorted to constitutional replacement since the mid-20th century. the day is in force the
Basic Law o f 1949 - Constitucion Politica De la Republica De Costa Rica. Regarding its
main connotations, we can only note that a certain liberal-dem ocratic content is
paradoxically combined with ideological and instrumental openness and readiness to
reproduce public demands and non-liberal nature o f the socially protected way o f life o f
all segments o f the population, which leaves room fo r current p o litic a l and legal
«maneuvers» in the legal field set by the Constitution and allows to adjust the strategic
dimensions o f the political process in the direction o f «connection» o f broad social
programs. led by representatives o f local elites who are especially responsible fo r the
implementation o f the national-state project, who, in the end, agreed on a vision o f the
strategic principles o f developm ent o f the Republic o f Costa Rica. Thus began the
implementation o f a unique project - «clean life» (and «happy country» - Spanish: Pura
vida, pais feliz). The country has long emphasized the development o f education, health
care, housing. In our opinion, the significant difference in the whole meaningful vector o f
the country’s development is manifested, first o f all, in the long-term consolidated position
o f local elites on the vision o f the future, understanding o f the strategy o f re-creation.
Conclusions o f the research. The main factors ofsuccess in the strategy ofdevelopment
o f the Republic o f Costa Rica: fo r a long time coordinated and strategically adjusted in
the defined basic parameters o f constitutional lawmaking and public consent work o f
a particularly socially responsible group, which in this case can be described as a strategic
elite fo r the national-state project o f common good, creation o f social comfort zones,
environmental security, confidence in the future and further joint social measures to form
a general social solidarity around the national project - clean life, happy country - subject
to the assertion ofprocedural respectfor the mechanisms o f mutual communication along
the line o f social demand, processing, output (D. E aston’s theory), in a democracy and on
the basis o f following constitutional and legal norms.
Keywords: The Republic o f Costa Rica, constitutional creativity, political regime,
development strategies, transformational processes, clean life and a happy country, Latin
America and the Caribbean.
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