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Передмова

Пропонований читачеві другий випуск навчального посібника 
серії «Проблеми сучасної конституціоналістіки» зберігає змістовну 
спрямованість і вихідні позиції кафедри конституційного права Націо
нального університету «Одеська юридична академія», що ініціювала 
у 2011 р. щорічне видання випусків цієї серії.

Враховуючи підтримку читачами ідеї першого випуску та їх кри
тичні зауваження, авторський колектив, як і раніше, виходить з орга
нічного зв’язку навчального курсу (навчальної дисципліни) конститу
ційного права з відповідними галузями права і законодавства, наукою 
конституційного права та конституційноправовою практикою, вважа
ючи актуальним динамічне наповнення навчального курсу конститу
ційного права новою проблематикою, яка ще підлягає науковому ви
вченню, обумовлює науковоосвітній і практичноприкладний поштовх 
для розвитку конституційного права (у всіх його іпостасях) і вдоскона
лення підготовки вітчизняних фахівців, визнання необхідності пошуку 
і змістовноправового наповнення інтегративного начала, інструмен
тального і досить універсального для науковоосвітнього прикладного 
виміру конституційного права — сучасної конституціоналістіки.

За змістом пропонований випуск присвячений конституційним 
перетворенням в Україні. Ця проблема представлена досить обмежено 
в навчальних посібниках та підручниках, але, поза сумнівом, повинна 
посісти науковометодологічно та навчальнометодично обґрунтоване 
місце в навчальному курсі. Це особливо актуально зараз, коли вирі
шується великотрудне завдання системного оновлення нормативного 
змісту Конституції України та вдосконалення процесів конституціона
лизації державного і суспільного життя країни.

У зв’язку з цим у другому випуску серії представлено виклад про
цесів підготовки і прийняття Конституції України 1996 р., конститу
ційнопроектних робіт і конституційних перетворень після прийняття 
Конституції України, зміст основних напрямів конституційної модер
нізації на сучасному етапі та його інституційноправового забезпечен
ня, а також зроблені спроби вирішення проблем теоретикометодоло
гічного обґрунтування конституційної модернізації і реформування, 
визначення впливу іноземних правових інститутів на вітчизняну кон
ституційну практику, європейського виміру конституційних перетво
рень в Україні.



Роздiл 1
ГНОСЕОЛОГIЧНI ВИТОКИ  

I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

1.1. Генезис конституційних ідей  
та інститутів в Україні
Квінтесенцією розвитку конституційних ідей, доктрин та тео

рій є створення наукової концепції конституціоналізму, а втілення 
конституційних ідей в конституційну практику спрямоване на форму
вання інститутів конституціоналізму та створення його функціонально
го механізму. Це обумовлено тим, що конституціоналізм є публічно
правовою системою конституційної організації суспільства на основі 
права, демократії та утвердження конституційноправової свободи лю
дини, змістом якої (системи) є конституція та конституційне законо
давство, конституційні правовідносини, конституційна правосвідомість, 
конституційний правопорядок та функціонування якої спрямоване на 
обмеження (самообмеження) публічної влади на користь громадян
ського суспільства, прав і свобод людини. Звідси, досліджуючи гене
зис конституційних ідей та інститутів в Україні, слід звертатися до 
гносеологічних витоків конституціоналізму, тому що український кон
ституціоналізм, який має свої особливості (національного, історично
го, політичного, ідеологічного, культурологічного, економічного ха
рактеру) базується на класичних ідеях лібералізму (неолібералізму) та 
універсальних принципах, ідеях, які сягають своїм корінням у загаль
нолюдську політикоправову культуру та історію.

Конституціоналізм належить до тих фундаментальних цінностей 
світової культури, які людство удосконалює протягом всієї його істо
рії. Теоретичні витоки конституціоналізму закладено в юридикоправо
вих, філософських, історичних, культурологічних поглядах мислителів 
минулого. Iсторично вони збагачуються, наповнюються новим зміс
том, перманентно розвиваючись, відбивають реалії сучасності.

У генезисі конституціоналізму як соціальноправового феномена 
можна виокремити три періоди (з відповідними етапами): становлення 
(передісторію), розвиток (історію) і системне формування. Основою 
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запропонованої періодизації є хронологічний принцип, відповідний 
історичній логіці виникнення та розвитку конституційноправових ідей, 
теорій та їх інституціонального оформлення.

Витоки конституціоналізму простежуються з античних часів. Пе
ріод до появи перших буржуазних конституцій — це передісторія кон
ституціоналізму. У рамках цього періоду можна виокремити етапи: 
античність; раннє середньовіччя (IV—X ст.ст.); класичне середньовіч
чя (друга половина XI — кінець XV ст.); пізнє середньовіччя — ранній 
Новий час (XVI—XVII ст.ст.). Розвиток конституціоналізму (початок 
власне історії) припадає на період Нового часу (XVII—XIX ст.ст.). Си
стемне формування конституціоналізму починається з Новітнього часу 
і триває донині.

Конституціоналізм тісно пов’язаний з конституціями. Цей зв’язок 
виражено, насамперед, у тому, що нормативною основою конституціо
налізму є конституція певної держави та її конституційне законодав
ство. Крім того, між цими феноменами простежується і термінологіч
ний взаємозв’язок, оскільки конституціоналізм етимологічно походить 
від слова «constitutio» (конституція), тому аксіоматичним є те, що кон
ституціоналізм є неможливим без конституції. При цьому конституція 
може бути писаною і неписаною, кодифікованою і некодифікованою. 
Головне, що конституціоналізм має спиратися на нормативну базу 
конституційного характеру, яку, як правило, представлено у більшості 
держав світу конституціями та конституційним законодавством. Вито
ки конституціоналізму виникають значно раніше, ніж з’являються пе
рші конституції. Як слушно зазначив М. Орзіх, конституціоналізм на
лежить до тих явищ, які «виникли значно раніше, ніж сформувалися 
уявлення про них»1. Отже, «першопричиною» конституціоналізму мож
на вважати духовноморальні постулати періоду античності та східних 
цивілізацій.

Так, у період античності виникає юриспруденція як система по
нять і категорій, яка дає змогу аналізувати та синтезувати уявлення про 
правила співжиття, засновані на принципі формальної рівності, рівної 
міри свободи, визнання і захисту індивідуальних інтересів. В. Нерсе
сянц, аналізуючи розвиток правової думки цього періоду, обґрунтова
но вважає, що «первинні міфологічні уявлення (Гомер і Гесіод) повіль
но поступаються місцем філософському підходу («мудреці», Піфагор, 
Геракліт, Демокріт), що формується, раціоналістичним інтерпретаціям 
(софісти), логікопонятійному аналізу (Сократ, Платон) і, нарешті, 

1 Орзих М. Ф. Категориальное определение перспектив науки конституци
онного права / М. Ф. Орзих // Наука конституційного права України: сучасний 
стан та напрямки розвитку : матер. виступів учасників «круглого столу» / за ред. 
А. П. Гетьмана. — Х. : Право, 2009. — С. 50.
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зачатковим формам емпіриконаукового (Арістотель) та історикопо
літичного (Полібій) дослідження держави і права»1.

Iдеї непорушності закону, справедливості і свободи, без яких важ
ко уявити концепцію конституціоналізму, «оспівувалися» в архаїчний 
період (VII—VI ст. до н. е.) Гомером («Iліада» й «Одіссея»), Гесіодом 
(«Труди і дні») та ін.2

Одним із перших видів демократичного устрою держави й суспіль
ства стала Афінська демократія. Свого розквіту Афінська держава на
була при Периклі (бл. 495—429 рр. до н. е.). Його промову «Фукідід. 
Iсторія» можна розглядати як свого роду кредо найдавнішої євро
пейської демократії. Аналіз цієї праці дає змогу виокремити такі осно
вні аспекти цієї демократії: належність влади народу і наявність пред
ставницьких органів правління («…і оскільки у нас містом управляє не 
жменька людей, а більшість народу, то наш державний лад називаєть
ся народоправством (демократією)»); рівноправність — юридична рів
ність («…у приватних правах усі користуються однаковими правами за 
законами»); заміщення державних посад не за становим принципом 
або майновим цензом, а на підставі особистих якостей і здібностей 
(«…на почесні державні посади висувають кожного згідно з його за
слугами, оскільки він чимось відзначився не через приналежність до 
певного стану, але через особисту доблесть»); свобода («…у нашій дер
жаві ми живемо вільно»); законність («…у суспільному житті не пору
шуємо законів, головним чином через повагу до них, підкоряючись 
владі та законам»)3.

Давньогрецька демократія загинула, проте форми прямої демокра
тії, права людини і громадянина, система їх гарантій, механізм прямої 
законотворчості та інші досягнення афінської демократії увійшли до 
інтелектуального багажу теорії і практики конституціоналізму.

Особливий інтерес в аспекті генезису конституціоналізму ста
новить римське право, яке було основною правовою системою у Се
редземномор’ї. Саме римські юристи сформулювали положення, які 
увійшли до скарбниці загальнолюдських цінностей: принцип природ
ної рівності людей, гуманності у тлумаченні та застосуванні закону, 
принцип сприяння особистій свободі особи тощо. Розквіт римської 
юриспруденції припадає на «Золотий вік» Риму (I—III ст. н. е.). У цей 

1 История политических и правовых учений. Древний мир /Л. С. Васильев, 
В. Г. Графский, П. С. Грацианский [и др.] ; отв. ред. В. С. Нерсесянц. — М. : 
Наука, 1985. — С. 210. 

2 Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Се
мигин. — М. : Мысль, 1999. — Т. 1 : Античность. Восточные цивилизации. — 
1999. — С. 103.

3 Там само. — С. 128. 



10	 Роздiл	1

період популярність правознавства була настільки високою, що її актив
но використовували принцепси для зміцнення верховної влади. Рим
ські юристи розглядали право (jus) як складне багатоаспектне явище, 
виокремлюючи природне (jus naturale) і позитивне (lex) право. Під 
позитивним правом розумілися закони, едикти магістрів, рішення се
нату, конституції імператорів тощо. Природне право трактувалося 
як космічний закон і порядок у природі та суспільстві, завдяки якому 
люди мали змогу розрізняти належне й неналежне, злочинне й закон
не, як «те, чого природа навчила все живе», «що завжди є справед
ливим і добрим». Тому робився висновок про необхідність кореспон
дування lex з jus naturale, відповідно до якого позитивне право не 
мало суперечити основоположним принципам загального порядку і 
природної гармонії — справедливості (aequitas), гуманізму (humanitas), 
доброї совісті (bonafides)1. Важливим, у контексті конституціоналізму, 
є те, що у період Стародавнього Риму інститут власності, становлен
ня та розвиток якого є однією з передумов формування парадиг
ми конституціоналізму, розглядався як найважливіший постулат су
спільного і державного устрою. Так, Цицерон, обстоюючи інститут 
власності, посилаючись на стоїка Панетія, стверджував, що причи
ною утворення держави як «загального правопорядку» є охорона влас
ності.

Передумови конституціоналізму періоду раннього середньовіч
чя простежуються у «Варварських правдах» («Салічна правда» Ме
ровінгського королівства франків2, «Аламаннська правда»3, «Бавар
ська правда»4) та едиктах королів, у яких простежувалися паростки 
основних інститутів конституціоналізму і тих принципів, які надалі 
набули свого розвитку і закріплення у конституційноправових доку
ментах періоду класичного та пізнього середньовіччя. Ці докумен
ти середньовіччя в аспекті конституціоналізму є цікавими передусім 
тим, що в них віддзеркалена сама ідея права, правового врегулюван
ня основ державності, відображена правосвідомість середньовічних 
франків і германців, закріплена така категорія конституціоналізму, як 
влада, яка має інструментальне значення щодо системи конституціо
налізму.

Пам’ятки Візантійського законодавства IX—ХI ст.ст. свідчать про 
високу правову культуру Візантії. Що стосується державної влади, то 

1 Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции: курс лекций / Н. М. Азар
кин. — М. : Юрид. лит, 2003. — С. 145—150.

2 Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Се
мигин. — М. : Мысль, 1999. — Т. 2 : Европа. V—XVII вв. — 1999. — С. 32—40. 

3 Там само. — С. 41—45.
4 Там само. — С. 45—48.
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в цей період встановлюється імператорська влада, запроваджуються 
загальнодержавні закони замість неписаних місцевих звичаїв. Закон 
стає засобом посилення авторитарної влади візантійських імператорів. 
«I оскільки Він (Бог. — Авт.) вручив нам імператорську владу, ми вва
жаємо, що нічим не можемо віддати Богові належне швидше і краще, 
ніж управлінням довіреними ним нам людьми — згідно з законом і з 
правосуддям»1. Правосуддю приділялася велика увага, зокрема встанов
лювалися принципи правосуддя: «виносити рішення… згідно з істин
ною справедливістю», «не зневажати бідних», ставити сторони «у рівні 
умови», «утримуватися від будьякого приймання подарунків»2.

Друга половина XI ст. знаменувала собою початок класичного се
редньовіччя. Щодо тематики конституціоналізму, то особливий інте
рес становить міське право, із виникненням якого пов’язане форму
вання громадянського суспільства, поява «конституційнодоговірного» 
джерела права — міського статуту. Норми міського права закріплю
вали принципи міської демократії, право участі городян у міському 
управлінні, суді, принципи особистої свободи городян, їхню формаль
ну рівність перед законом. Усі ці положення є тим «острівцем», який 
у передісторії конституціоналізму має доленосне значення, оскільки 
саме в цей період зароджуються демократичні принципи конституціо
налізму.

Однією з інституціональних складових конституціоналізму є міс
цеве самоврядування як інститут громадянського суспільства, показ
ник демократичності держави, необхідний елемент конституційного 
ладу. Система конституціоналізму є неповною без публічносамовряд
ної влади. Щодо цього, то особливий інтерес становить собою право 
Магдебурга, яке, подібно до Руанської хартії у Франції або фуерос (хар
тії) Куенкі на Піренейському півострові, стало моделлю муніципаль
ного устрою для міст Німеччини і Центральної Європи. Магдебурзьке 
право виникло в XII ст., перші його записи належать до XIII ст. На їх 
підставі наприкінці XII — на початку XIV ст. було створено Вульгату, 
або Саксонський Вейхбільд, — запис звичаєвого права міст Саксонії. 
Iншим системним записом Магдебурзького права стала Мейсенська 
збірка середини XIV ст., або «Магдебурзька квітка», укладена юристом 
Ніколаусом Вурмом3.

Наближеною до сучасного уявлення про конституційні акти, що 
становлять нормативну основу конституціоналізму, стала Велика Хар
тія Вольностей 1215 р. Вона посідала особливе місце у розвитку англій

1 Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Се
мигин. — М. : Мысль, 1999. — Т. 2 : Европа. V—XVII вв. — 1999. — С. 104.

2 Там само. — С. 105.
3 Там само. — С. 334—335.
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ської правової думки та істотно вплинула на становлення концептуаль
них ідей щодо конституціоналізму. Хартія за своїм змістом була доку
ментом конституційного характеру, який мав форму королівського 
подарування, але насправді це був «мирний договір між воюючими 
сторонами»1 (всередині країни). У Хартії одержали закріплення такі 
ідеї конституціоналізму, як права, свободи людей (статті 15—17, 20 
тощо), самостійність міст, їх право «мати всі древні вольності та вільні 
свої звичаї». Важливим є те, що в Хартії закріплювалася система гаран
тій прав особи, зокрема у ст. 39 встановлювалося, що «жодна вільна 
людина не буде заарештована, або ув’язнена, або позбавлена власнос
ті, або якимось чином знедолена, і ми не підемо на неї і не пошлемо 
на неї інакше, як за законним вироком рівних їй (її перів) і за законом 
країни». Ці положення історики і правознавці оцінюють як уперше 
закріплену в праві гарантію недоторканності особи. Як принцип рів
ноправності можна розглядати положення ст. 40, в якій ідеться, що 
«нікому не будемо продавати права і справедливості, нікому не будемо 
відмовляти в них або уповільнювати їх»2.

Передісторія ідей конституціоналізму набула свого розвитку у 
творах філософівмислителів періоду класичного середньовіччя. Так, 
принцип підпорядкування (обмеження) влади держави праву просте
жується у вченні I. Солсберійського про необхідність підпорядкування 
государя закону справедливості та загального блага. При цьому ствер
джується, що «государ (princeps) є публічною владою (potestas publica)», 
а «закон — мудрість тих, хто знає, виправлення свавільних, основа су
спільства і спасіння від будьякого злочину». Філософ, обґрунтовую
чи необхідність підпорядкування государя законам, цитує Юстиніана: 
«Iмператор (Юстиніан. — Авт.) говорить: «Якщо государ пов’язує себе 
законами, то це йому на користь». Це так, оскільки від авторитету 
права залежить авторитет государя, і воістину найбільша влада полягає 
в тому, щоб підпорядкувати державу законам, і государ не повинен 
дозволяти собі нічого такого, що б не погоджувалося із справедли
вістю правосуддя»3. Таким чином, було сформульовано положення, 
які надалі отримали свій розвиток у концепції правової держави.

Пізнє середньовіччя — ранній Новий час — останній етап перед
історії конституціоналізму. Незважаючи на те, що національні правові 

1 Петрушевский Д. М. Великая Хартия Вольностей и конституционная борь
ба в английском обществе во второй половине ХIII века: С приложением латин
ского и русского текста Великой Хартии и др. документов / Д. М. Петрушев
ский. — М. : Издание М. и С. Сабашниковых, 1915. — С. 32. 

2 Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Се
мигин. — М. : Мысль, 1999. — Т. 2 : Европа. V—XVII вв. — 1999. — С. 390—391.

3 Там само. — С. 598—599.
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системи європейських держав цього історичного періоду в основному 
характеризуються формуванням абсолютизму і зміцненням абсолютної 
влади монархів, ідеї конституційнодемократичного характеру яскраво 
відображалися у судженнях, теоріях мислителів цього часу. Так, розум
ність і необхідність обмеження публічної влади правом обґрунтову
вав у своїх працях Н. Макіавеллі. Віддаючи перевагу різним формам 
державної влади — одноосібному правлінню і республіці, він підкрес
лював роль законів, права як основи їх стійкості та процвітання, стве
рджуючи, що «тим і іншим (монархіям і республікам. — Авт.) потріб
ним було підпорядкування законам, оскільки государ, який здатний 
робити все, що йому заманеться, — божевільний, народ же, який здат
ний робити все, що йому завгодно, — не мудрий»1. Макіавеллі, ви
кладаючи по суті реалістичну політикоправову програму створення 
на території Iталії того часу централізованої спільноти у формі прин
ципату, разом із неправовими засобами пропонував деякі такі прави
ла, які мали допомогти в досягненні кінцевої мети — створенні рес
публіканської форми правління, заснованої на законності.

Щодо ролі законів у державі розмірковував у цей історичний пе
ріод видатний український письменник, філософ С. ОріховськийРок
соланин. У своєму трактаті «Напучення королеві польському Сигізмун
ду Августу» (1543 р.) мислитель, відповідаючи на питання, «що в дер
жаві більше: закон чи король?», доводить першість закону: «Закон же, 
якщо він є душею і розумом держави, значно кращий за непевну дер
жаву і вищий за короля. Отже, закон дорівнює королеві і навіть кра
щий і набагато вищий за короля»2. Таким чином, у цих судженнях 
простежуються витоки таких принципів конституціоналізму, як верхо
венство закону та законності.

Гуманістичні принципи людяності обстоював у своїх судженнях 
один із найзначніших гуманістів епохи Відродження Е. Роттердам
ський, який вважав, що «… государ повинен прагнути, щоб його 
співгромадяни оцінювалися за чеснотами та вдачею, а не за вартістю 
майна»3.

Соціальною передумовою конституціоналізму є громадянське су
спільство, засноване на принципах свободи і рівності. Про природну 

1 Макиавелли Н. Избранные сочинения / Никколо Макиавелли ; пер. с 
итал. Р. И. Хлодовского. — М. : Худ. лит., 1982. — С. 442. 

2 Антологія лібералізму: політикоправничі вчення та верховенство права / 
упоряд. : С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відп. ред. С. Головатий ; наук. 
ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головато
го. — К. : Книга для бізнесу, 2008. — С. 802.

3 Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Се
мигин. — М. : Мысль, 1999. — Т. 2 : Европа. V—XVII вв. — 1999. — С. 660.
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рівність усіх людей, про те, що «… для людини природно бути вільною й 
бажати залишатися нею…», писав французький гуманіст Е. де Ла Боесі. 
Ці його положення передбачили подальшу критику абсолютизму з по
зиції теорії природного права1.

У цей період передісторії конституціоналізму активно формується 
доктрина народного суверенітету. Iдеї народного суверенітету, вибор
ності та можливості скидання королівської влади висловлював у своїх 
працях один із головних ідеологів теорії тираноборства, політичний 
мислитель епохи Відродження Ф. Отман. Він стверджував, що «…оскіль
ки у народу і представницьких установ є право обирати і зводити на 
трон своїх государів, то, відповідно, слід також вважати, що у народу 
є вища влада також і для того, щоб скидати государів»2. Теорію дер
жави і суверенітету розробляв Ж. Боден, визначаючи суверенітет як 
«абсолютну і постійну владу Держави»3. Поборником народного суве
ренітету, федерального устрою держави, виборності органів держави 
(зокрема виборних посадових осіб — «ефорів») був німецький полі
тичний мислитель рубежу XVI—XVII ст.ст. Алтузій4.

Період Нового часу — це власне історія конституціоналізму: «по
літикоправовий аспект розвитку суспільства і держави, формування і 
розвиток суспільства і держави, формування і розвиток конституцій
них ідей та їх втілення у нормах конституцій, а також практика реалі
зації конституції як Основного закону держави»5. Саме у цей історич
ний час відбуваються революційні зміни феодальної форми правління, 
подолання абсолютистських режимів республіканськими, аксіоматизу
ються ідеї свободи і рівності, права людини проголошуються природ
ними і невідчужуваними, що відображується у перших конституційних 
актах англійської, американської та французької революцій. У цих 
умовах конституційний лад стає об’єктивною реальністю, з’являються 
елементні складові сучасного конституціоналізму, перш за все, теорія 
і практика конституційного правління, обмеженого правом на користь 
громадянського суспільства, прав і свобод людини.

Iдеї конституціоналізму в період Нового часу відображено у пра
цях передових мислителів цієї епохи. Провідною правовою доктриною 
XVII—XVIII ст.ст. була теорія природного права. Такі постулати цієї 

1 Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Се
мигин. — М. : Мысль, 1999. — Т. 2 : Европа. V—XVII вв. — 1999. — С. 681, 
683.

2 Там само. — С. 686.
3 Там само. — С. 692, 694.
4 Там само. — С. 689, 692, 694.
5 Кабышев В. Т. Российский конституционализм на рубеже тысячелетий / 

В. Т. Кабышев // Правоведение. — 2001. — № 4. — С. 61.
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теорії, як визнання загальної природної рівності людей, юридична рів
ність людей, концепція природних прав людини і три їх «стрижня» — 
свобода, рівність, власність — стали основою, на якій будується і сьо
годні науковотеоретична доктрина громадянського суспільства, без 
якої є немислимим конституціоналізм. Теорія природного права — це 
загальноєвропейська доктрина. Її представниками були філософи та 
мислителі німецькі (Кант, Гегель), французькі (Вольтер, Руссо), англій
ські (Гоббс, Локк), голландські (Гроцій, Спіноза).

Iдеї Г. Гроція, Б. Спінози, Д. Локка, ШЛ. Монтеск’є, ЖЖ. Руссо 
мали великий вплив на акти конституційного характеру, які з’являють
ся в Америці та країнах Європи у XVIII ст. Досягнення європейської 
політикоправової думки вплинули на документ, який мав особливе 
значення для розвитку українського конституціоналізму. Він називав
ся «Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького 
між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьма
ном Війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також 
названим Військом Запорозьким, прийняті публічною ухвалою обох 
сторін і підтверджені на вільних виборах встановленою присягою на
званим ясновельможним гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, при 
Бендерах»1, відомий як «Конституція Пилипа Орлика». Цю «Консти
туцію» досить детально досліджено як сучасними ученими, так і істо
риками минулого. Так, М. А. Маркевич у своїй праці «Iсторія Мало
росії», виданій вперше в 1842 р., у цілому критично оцінює діяльність 
багатьох українських гетьманів і досить обережно підходить до оцінки 
взаємин Малоросії з царською владою періоду кінця XVIII ст. Проте, 
аналізуючи договір із Військом Запорозьким (у вигляді «Конституції 
П. Орлика»), історик зазначав, що він «заслуговує на увагу»2. Консти
туція П. Орлика мала важливе значення у процесі еволюції українсько
го конституціоналізму початку ХVIII ст.

Період буржуазних революцій кінця XVIII ст. є тим переломним 
моментом, з якого, по суті, починається історія конституціоналізму. 
У цей історичний період з’являються перші конституції у сучасному їх 
розумінні (Франції 1791 р., Польщі 1791 р., США 1787 р.) як основні 
закони держави і суспільства. Документи конституційного характеру, 
прийняті у цей історичний час, становлять науковопрактичну цін
ність у контексті формування парадигми конституціоналізму.

1 Конституції і конституційні акти України. Iсторія і сучасність / упоряд. 
I. О. Кресіна ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — 2ге вид., змін. і допов. — К. : 
Iнт держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — С. 8—24. — 
(До 10річчя Конституції України).

2 Маркевич М. Iсторія Малоросії / Микола Маркевич ; відп. ред. і автор 
передмови Ю. С. Шемшученко. — К. : Iн Юре, 2003. — С. 539.
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Перші конституційні акти Північної Америки 70—80х років 
ХVIII ст., французька Декларація прав людини і громадянина (1789 р.), 
Конституції Франції і Польщі (1791 р.), Норвегії (1814 р.) тощо на
лежать до так званих «старих» конституцій «першої хвилі», які іноді 
називають інструментальними (зорієнтованими на моделювання меха
нізмів державної влади). До них також можна віднести Маніфест Ро
сійської імперії «Про вдосконалення державного порядку» 1905 р., 
який проголосив конституційний шлях розвитку країни і надання гро
мадянських свобод і яким «з висоти престолу було визнано конститу
ційний принцип»1.

Наступним актом переломного характеру у прямуванні Росії до 
конституціоналізму стали Основні закони Російської імперії 1906 р. 
Включення цих актів до переліку «старих» конституцій пояснюється 
їх юридичною природою. Так, С. Котляревський вважав очевидним, 
що «наші Основні Закони (Основні закони Російської імперії 1906 р. — 
Авт.) належать до класу писаних конституцій… I та обставина, що во
ни не називаються конституційними, анітрохи не змінює суті справи. 
23 квітня 1906 р. Росія отримала конституційну хартію»2.

Середина XVIII — початок XX ст. охарактеризувалися розвитком 
української суспільнополітичної3 та конституційної думки і формуван
ням численних конституційних проектів, серед яких особливий інте
рес являють «Нариси Конституції Республіки» (1848—1850 рр.), напи
сані одним із членів КирилоМефодіївського братства Г. Андрузьким, 
який відіграв важливу роль у розвитку української політичної думки.

На особливу увагу заслуговує «Проект основ Статуту українського 
товариства «Вільна Спілка»» М. Драгоманова (1884 р.). Саме М. Драго
манова вітчизняні дослідники називають «фундатором суто україн
ської національної думки і практики, творцем першого конституцій
ного проекту, який наближався до європейських зразків»4. Під впливом 
ідей декабристів і представників англійського лібералізму він обстою
вав концепцію вільного суспільства — асоціації гармонійно розви

1 Котляревский С. А. Конституционное государство. Юридические предпо
сылки русских Основных Законов / С. А. Котляревский ; под ред. и с предисл. 
В. А. Томсинова. — М. : Зерцало, 2004. — С. 242. — (Серия «Русское юридиче
ское наследие»).

2 Там само. — С. 212.
3 Тисяча років української суспільнополітичної думки : у 9 т. / упор., прим. 

Т. Гунчака, Р. Сольчаника. — К. : Дніпро, 2001. — Т. 6 : 90ті роки ХIХ — 20ті ро
ки ХХ ст. — 2001. — 520 с.

4 Шукліна Н. Г. Українські конституційні проекти європейського зразку 
ХIХ — початку ХХ ст. про коло прав і свобод людини і громадянина: політико
правовий аналіз / Н. Г. Шукліна // Наук. вісник Чернівецького унту. — 2003. — 
Вип. 200. Правознавство. — С. 29.
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нених осіб, був прихильником «поступальних» конституційноправо
вих змін, спрямованих на ліквідацію абсолютизму. Конституціоналізм 
посідав важливе місце серед наукових інтересів М. Драгоманова. Як 
основу конституціоналізму він розглядав політичну свободу, під якою 
розумів права людини й громадянина та самоврядування1. Складовою 
частиною конституціоналізму М. Драгоманов вважав федералізм, за
снований на принципі децентралізації та самоврядування, яке він, пе
редусім, розглядав як «місцеве (общинне (сільське і міське), волосне, 
повітове і обласне) і державне». М. Драгоманов обґрунтовував необхід
ність децентралізації, зазначаючи, що «правління… всією Росією через 
центральні представницькі збори без визнання і забезпечення… прав 
місцевого самоврядування, слід вважати таким, що так само мало охо
роняє свободу загалом та інтереси України, зокрема, як і теперішній 
устрій Російської імперії»2.

Наступником і продовжувачем політикоправових концепцій 
М. Драгоманова та інших представників КирилоМефодіївського брат
ства став М. Грушевський. Проект конституційного ладу, заснованого 
на ідеї про те, що «не повинно бути іншої влади, тільки обраної наро
дом», на принципах децентралізації, широкої національної або терито
ріальної автономії, чіткого визначення статусу суб’єктів федерації, зо
крема України, парламентському правлінні, він в основному виклав 
у своїй статті «Конституційне питання і українство в Росії» (1905 р.)3.

Системне формування сучасного конституціоналізму починається 
з періоду Новітнього часу і триває в сучасності.

Революційні події першої чверті ХХ ст. в Росії та Україні ознаме
нували початок епохи новітньої історії, що є самостійним періодом у 
генезисі українського конституціоналізму.

Генезис українського конституціоналізму у рамках періоду новіт
ньої історії можна розглядати на основі виокремлення таких етапів: 
1) етап (1917—1921 рр.), який в історикополітологічній літературі іме
нують «Українські визвольні змагання», коли Україна вперше в XX ст. 
намагалася вибороти незалежність4 і з’являються перші у ХХ ст. демо

1 Драгоманов М. П. Проект основ статуту українського товариства «Вільна 
спілка» — «Вольный союз» / М. П. Драгоманов // Антологія української юри
дичної думки : в 6 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : Юрид. книга, 
2003. — Т. 4 : Конституційне (державне) право. — 2003. — С. 167—168. 

2 Там само. — С. 168, 170—172.
3 Антологія української юридичної думки : в 6 т. / редкол. Ю. С. Шемшу

ченко (гол.) [та ін.]. — К. : Юрид. книга, 2003. — Т. 4 : Конституційне (державне) 
право. — 2003. — С. 368—380.

4 Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917—1921 рр. / О. С. Руб
льов, О. П. Реєнт. — К. : Альтернативи, 1999. — 320 с.
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кратичні держави українського народу — УНР і ЗУНР; 2) радянський 
етап (1921—1991 рр.) — утворення радянської України; 3) пострадян
ський етап (1991—1996 рр.) — з моменту проголошення незалежності 
України, її самостійності до прийняття Конституції України; 4) сучас
ний етап характеризується здійсненням конституційної реформи та 
конституційноправовим забезпеченням політичної реформи у напря
мі формування сучасного українського конституціоналізму.

Період Новітнього часу у повному обсязі виправдовує свою назву 
для України. Саме цей період в юридичній літературі характеризують 
як «добу державного відродження»1, час практичного конституційно
правового будівництва двох українських держав — Української Народ
ної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Для України 
це був період конституціоналізації, а саме: прийняття таких важливих 
актів, як Універсали Центральної Ради, Конституція Української На
родної Республіки, акти конституційного характеру Української Наці
ональної Ради у Львові, Універсал директорії УНР — «Акт Злуки» то
що, а також розробка проектів демократичних конституцій України 
(проект «Основного Державного Закону Української Народної Респуб
ліки» 1920 р., проект «Конституції (основних державних законів) УНР» 
Отто Ейхельмана 1920 р., проект «Конституції ЗУНР» С. Дністрянсько
го 1920 р. тощо). Аналізуючи цей історичний період розвитку України, 
О. Мироненко характеризує його як «революційний конституціона
лізм». При цьому обґрунтовано підкреслюється: «Не можна не враху
вати, що в попередні роки, особливо на межі ХIХ—ХХ ст.ст., вітчиз
няні концепції конституціоналізму не тільки досягли світового рівня, 
але де в чому набагато випередили сучасну їм європейську та амери
канську юридичну думку. Такі доктрини не могли не бути успадкова
ними революційним конституціоналізмом 1917—1920 рр.», що спирав
ся на «новітню концептуальну платформу праворозуміння, теорії па
нування права, поділу влади…, обмеження державної влади правом, 
відповідності закону природному праву, справедливості, конституції, 
а підзаконних актів — закону, суворій ієрархічності правових норм 
«конституція — закон — указ», правам людини на гідне існування, су
веренітету права як надбудови над суверенітетом держави тощо»2.

Дослідження цього історичного періоду як етапу формування па
радигми конституціоналізму вимагає наукового аналізу: політикопра
вової природи та статусу конституційноправових інститутів, яких бу

1 Стецюк П. Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму / П. Б. Сте
цюк. — Л. : Астролябія, 2003. — Ч. 1. — С. 77.

2 Мироненко О. М. Витоки українського революційного конституціоналіз
му 1917—1920 рр. Теоретикометодологічний аспект / О. М. Мироненко. — К. : 
Iнт держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — С. 51, 53.
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ло створено за тих часів, процесів їх трансформації, способів та прин
ципів організації та діяльності публічновладних структур в інтересах 
громадянського суспільства, прав та свобод людини; сутності та змісту 
прийнятих конституцій, а також розвитку на їх основі конституційно
го законодавства; демократизації інституту прав та свобод людини і 
громадянина; процесів розробки й апробації нових конституційних 
теорій та їх впливу на розвиток українського конституціоналізму. Для 
«чистоти» наукового аналізу за основу взято тільки історичні факти з 
максимально можливим їх об’єктивним викладом, враховуючи, що 
«впродовж останніх років історія стала полем не тільки для суто нау
кових, але й політичних дискусій». При цьому підхід до викладу та 
оцінки історичних подій часто є «складовою ідеологічної платформи 
певної політичної сили»1.

Важливою подією у цей історичний період було створення Украї
нської Центральної Ради. У науковій літературі висловлюються різні 
думки щодо походження цього інституту — від констатації «неясності 
питання про виникнення ідеї створення Центральної Ради, походжен
ня її назви і навіть про більшменш точну дату її заснування»2 до твер
дження, що вона «виникла в результаті революції в Росії»3.

Очевидним є те, що створення Центральної Ради було детерміно
ваним революційними подіями в Петрограді. Після офіційного оголо
шення в Києві про падіння монархії в Росії і створення нового уряду 
(Тимчасового Уряду) в Україні виник «міцний український рух, по
чалися мітинги, зібрання з промовами, в яких вимагали української 
школи, української преси»4. Таким чином, почався процес об’єднан
ня національних українських сил, який потребував створення єдино
го центру. На думку Н. ПолонськоїВасиленко, «щоб створити такий 
«осередок», ТУП (Товариство Українських Поступовців) 17 березня 
1917 року заснувало Центральну Раду»5. Враховуючи, що в цей період 
саме ця організація була реальною політичною силою, обґрунтованим 

1 Слипушко О. Новая история Украины / О. Слипушко // Голос Украи
ны. — 2008. — № 136 (4386). — 22 июля.

2 Український парламентаризм: минуле і сучасне / Ю. С. Шемшученко, 
О. М. Мироненко, В. Ф. Погорілко [та ін.] ; за ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : 
Парламентське видво, 1999. — С. 67.

3 Захарчук А. Українська Центральна Рада в період зламу монархічної дер
жавноправової традиції Росії / А. Захарчук // Вісник Львівського університету. 
Серія юридична. — 2002. — Вип. 37. — С. 134.

4 ПолонськаВасиленко Н. Iсторія України : у 2 т. / Н. Д. ПолонськаВаси
ленко. — К. : Либідь, 1993. — Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. — 
1993. — С. 459.

5 Там само.
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буде висновок, що ініціатором створення цього органу було саме То
вариство Українських Поступовців.

Головою Центральної Ради було обрано М. Грушевського, який, 
оцінюючи статус цього утворення, писав, що «Українське співтовари
ство визнає Раду тимчасовим українським національним урядом на 
всю Україну»1. Надалі відбувалося її поступове становлення як націо
нального представницького органу. Важливе місце у цьому процесі 
відводиться Всеукраїнському національному конгресу (з’їзду), що від
бувся 6—8 квітня 1917 р. у Києві, на якому розглядалися питання на
ціонального державного будівництва (в резолюції конгресу було сфор
мульовано вимогу автономії України у федеральній демократичній рес
публіці Росія2) і реорганізації Української Центральної Ради. Значення 
цього конгресу в історичній літературі визначається «тріумфом україн
ської державності та тріумфом М. Грушевського»3, першим кроком 
«відродження нації на шляху державності»4.

Структура Центральної Ради, організація її діяльності не були 
незмінними. В історичній науці досить детально висвітлено ці питан
ня5. Тому, не звертаючись до їх характеристики, в аспекті досліджува
ної теми можна зупинитися тільки на тих моментах конституювання 
цього органу, які вплинули на процес становлення українського кон
ституціоналізму. Так, важливим було створення Генерального Секре
таріату (червень 1917 р.), викликане необхідністю розмежування зако
нодавчої та виконавчої влади. Саме цей виконавчий за своєю пра
вовою природою орган, реорганізований надалі в Уряд Української 
Народної Республіки, став, як зазначав його перший Голова, «справ
жнім Урядом з великою моральною силою, з неписаними, необстав
леними тюрмою, нагаєм і жандармом законами»6. За період своєї 
діяльності Генеральний Секретаріат розглянув «більше ніж 430 пи
тань політичного, економічного, військового, дипломатичного харак

1 Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / Михайло Гру
шевський. — К. : Знання, 1991. — С. 7. 

2 ПолонськаВасиленко Н. Iсторія України : у 2 т. / Н. Д. ПолонськаВаси
ленко. — К. : Либідь, 1993. — Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. — 
1993. — С. 461.

3 Там само.
4 Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917—1921 рр. / О. С. Руб

льов, О. П. Реєнт. — К. : Альтернативи, 1999. — С. 37.
5 Копиленко О. Л. «Сто днів» Центральної Ради / О. Л. Копиленко. — К. : 

Україна, 1992. — С. 76—116.
6 Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. / редкол. : I. Ф. Курас 

(гол.) [та ін.] — К. : Ґенеза, 2002—2003. — Т. 2 : Революція в Україні: політико
державні моделі та реалії (1917—1920) / В. Ф. Солдатенков (кер.), В. Ф. Вер
стюк. — 2003. — С. 69.



ГносеолоГiчнi	витоки	i	теоРетико-методолоГічні	основи…		 21

теру»1. Після створення цього виконавчого органу Комітет Централь
ної Ради (від 27 квітня 1917 р.), що діяв раніше, став іменуватися 
«Мала Центральна Рада». Саме Мала Центральна Рада стала тим 
законотворчим органом, який у цей непростий історичний період 
прийняв ряд найважливіших державнополітичних рішень, оформ
лених в Універсали, ряд законів (про адміністративнотериторіаль
ний устрій України, громадянство УНР, про ратифікацію Брестсько
го мирного договору тощо). Крім того, його заслугою є і Конституція 
УНР.

Особливе місце в системі актів конституційного характеру цього 
періоду посідає Конституція Української Народної Республіки (Статут 
про державний устрій, права і вольності УНР) від 29 квітня 1918 р. 
Конституція за своєю сутністю, змістом відповідала демократичним 
вимогам і принципам, відображеним у конституціях Європи і США 
того періоду. Так, у ній проголошувалося, що «суверенне право в Укра
їнській Народній Республіці належить народові України», закріплюва
лося право на самоврядування і принцип децентралізації. Окремий 
розділ Конституції було присвячено правам громадян України, в яко
му наводився значний перелік прав і свобод (недоторканність особи 
і житла, таємниця листування, свобода пересування, активне і пасив
не виборче право тощо).

Крім вищезазначених документів, для конституційного розвитку 
України в 1917—1918 рр. мали істотне значення такі конституційні 
акти, як документи Української Національної Ради у Львові (Консти
туанта) — Статут Української Національної Ради (18 жовтня 1918 р.), 
Прокламація Української Національної Ради (19 жовтня 1918 р.), 
Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських 
земель колишньої австроугорської монархії (13 листопада 1918 р.) 
тощо2.

За радянського періоду діяла низка конституцій, які підвели кон
ституційноправову базу під ті докорінні зміни, які відбулися в держа
ві та суспільстві після Жовтневої революції в Росії.

Першою радянською конституцією в Україні була Конституція 
Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919 р., яка мала 
яскраво виражений класовий характер і закріплювала диктатуру про

1 Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. / редкол. : I. Ф. Курас 
(гол.) [та ін.] — К. : Ґенеза, 2002—2003. — Т. 2 : Революція в Україні: політико
державні моделі та реалії (1917—1920) / В. Ф. Солдатенков (кер.), В. Ф. Вер
стюк. — 2003. — С. 51.

2 Конституційні акти України. 1917—1920. Невідомі конституції України / 
відп. ред. Ю. Д. Прилюк ; наук. ред. і упоряд. : Ю. Д. Прилюк, В. Ф. Жмир. — 
К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. — С. 90—97.
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летаріату1. Особливістю цієї Конституції (як і всіх подальших радян
ських конституцій) було те, що вона відкидала концепцію поділу вла
ди. Замість цього закріплювалася «влада за робітничою клясою», при 
цьому підкреслювалося, що від участі у здійсненні влади «цілком усу
ваються пануючі кляси» (п. «б» ст. 3) і що нова держава позбавляє 
політичних прав («свободи живого і друкованого слова, зборів і спі
лок») «пануючі кляси і спільні з ними по своїй політичній позиції 
громадські групи» (п. «в» ст. 3)2.

Потім вийшли конституції, що відображали певні етапи розвитку 
радянської держави. Так, Конституція 1929 р. визначала «основні за
вдання та форми організації диктатури пролетаріяту, що ставить перед 
собою за мету остаточно подолати буржуазію, знищити експлуатацію 
людини людиною та здійснити комунізм, коли не буде ні поділу на 
кляси, ні державної влади»3. Таким чином, формулювалася перспек
тивна мета комуністичної доктрини — безкласове суспільство і відми
рання держави.

Конституція 1937 р., прийнята за аналогією з Конституцією Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) 1936 р. (як і всі респуб
ліканські конституції радянського періоду, що приймаються «за обра
зом і подобою» союзних конституцій), відрізнялася демократичністю 
змісту для свого часу4. Проте її положення не відповідали фактичному 
державному і суспільному ладу, тобто вона була фіктивною. Як наго
лошується в сучасній літературі, Конституція 1936 р. була «лише бута
форією», спрямованою на «демократизацію фасаду» авторитарної вла
ди, «диктату партії»5.

Конституція 1978 р. закріплювала факт побудови «розвинутого со
ціалістичного суспільства» та проголошувала наступну мету — «будів
ництво комунізму»6.

Не зупиняючись на характеристиках конституцій радянського пе
ріоду, слід констатувати, що всі вони мали антиліберальний характер, 

1 Конституції і конституційні акти України. Iсторія і сучасність / упоряд. 
I. О. Кресіна ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — 2ге вид., змін. і допов. — К. : 
Iнт держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — С. 55. — (До 
10річчя Конституції України).

2 Там само.
3 Там само. — С. 65.
4 Там само. — С. 80—100, 101—119.
5 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для 

вузов / М. В. Баглай. — М. : НОРМА, 2002. — С. 47.
6 Конституції і конституційні акти України. Iсторія і сучасність / упоряд. 

I. О. Кресіна ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — 2ге вид., змін. і допов. — К. : 
Iнт держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — С. 120—121. — 
(До 10річчя Конституції України).
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базувалися на комуністичній ідеології. Радянський період історії Украї
ни характеризується, передусім, прагненням створення в Україні соціа
лізму — соціалістичного суспільства, соціалістичного типу держави і 
права. Виокремлюючи особливості та риси соціалістичної державно
правової системи, М. Марченко звертає увагу на те, що ні в теорії, ні 
в практиці не склалося єдиного уявлення про соціалізм, соціалістичну 
систему1.

Науковотеоретичний аналіз (з екскурсами в практику радянсько
го державного будівництва) цього періоду історії української держави 
і суспільства, а також висновки про можливість (чи неможливість) роз
витку в таких умовах системи конституціоналізму буде безпідставним 
без урахування соціалістичної доктрини. Теорію соціалізму традиційно 
пов’язують з основоположниками наукового комунізму К. Марксом, 
Ф. Енгельсом, В. Леніним. Не ставлячи собі за мету аналіз цієї теорії, 
уявляється за необхідне викласти основні постулати комуністичного 
вчення про соціалістичну державу і право. Зокрема: матеріалістичне 
розуміння історії; надбудовний характер держави і права, базисом яких 
є економічна інфраструктура, виробничоекономічні відносини; кла
совий характер держави і права; неминучість відмирання держави і 
права в результаті зникнення класів і появи нового безкласового кому
ністичного суспільства; необхідність соціалістичної революції з метою 
встановлення панування пролетаріату; встановлення диктатури проле
таріату в перехідний період від капіталізму до соціалізму; викорінюван
ня приватної власності і побудова комунізму; рецепція теорії демокра
тії у відриві від ідеї прав і свобод людини; панування ідеї колективізму 
та системоцентристського світогляду, що було несумісним із визнан
ням автономії та самоцінності людини, а також посилювало «погли
нання» особистості колективом, що призводило до суперечності «су
спільство — особистість».

Відповідно до марксистської доктрини в основі існування окремо
го індивіда, держави, громадянського суспільства, а також в основі 
права і закону лежать матеріальні умови, «матеріальне буття», «мате
ріальне життя». У роботі «Німецька ідеологія» обґрунтовувалося, що 
«спосіб виробництва і форма спілкування (індивідів. — Авт.), які вза
ємно обумовлюють один одного, є реальний базис держави…»2. При 
цьому підкреслюється, що «ці дійсні відносини зовсім не створе

1 Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособ. / М. Н. Марченко. — 
М. : Велби, Проспект, 2007. — С. 779.

2 Маркс К. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии 
в лице ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера и немецкого со
циализма в лице его различных пророков / К. Маркс, Ф. Энгельс // Избр. соч. : в 
9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М. : Политиздат, 1985. — Т. 2. — 1985. — С. 302.
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но державною владою, а, навпаки, самі вони — сила, що створює її»1. 
У роботі «Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії» 
наголошується, що «…держава і державне право визначаються еконо
мічними відносинами» 2. Причиною та умовою виникнення, існуван
ня і зміни держави, а отже, і законодавства визначається «матеріальне 
буття», зокрема обґрунтовується, що «не держава існує завдяки пану
ючій волі, а, навпаки, держава, що виникає з матеріального способу 
життя індивідів, має також і форму пануючої волі. Якщо остання втра
чає своє панування, то це означає, що змінилася не тільки воля, але 
змінилися також матеріальне буття і життя індивідів, і лише тому змі
нюється їх воля»3. В основі права і законів — матеріальний, «реаль
ний» базис, а не «якась «панська воля»4. Проте у своїй іншій роботі 
«Дебати з приводу закону про крадіжку лісу» К. Маркс обґрунтовував 
«обов’язок закону» говорити правду, оскільки «він (закон. — Авт.) є 
загальним і справжнім виразником правової природи речей», підкрес
люючи тим самим «загальну» (а не класову, на відміну від ленінської 
концепції) сутність законів, що виражають «правову природу речей», 
яка, передусім, «не може… пристосовуватися до закону — закон, на
впаки, повинен пристосовуватися до неї»5.

Цікавою в аспекті досліджуваної теми є робота К. Маркса і Ф. Ен
гельса «Святе сімейство», де в розділі, присвяченому «Абсолютній 
критичній критиці», йдеться про «суперечність» конституціоналізму. 
Зокрема до неї належить «суперечність між вільною теорією і практич
ним значенням привілеїв, між законодавчим освяченням привілеїв і 
таким публічноправовим станом, де егоїзм чистого індивідуума нама
гається оволодіти привілейованою замкнутістю…»6. Ця суперечність 
характеризується як «загальна суперечність», усунення якої могло би 

1 Маркс К. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии 
в лице ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера и немецкого со
циализма в лице его различных пророков / К. Маркс, Ф. Энгельс // Избр. соч. : в 
9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М. : Политиздат, 1985. — Т. 2. — 1985. — С. 302.

2 Правовая мысль : Антология / авт.состав. В. П. Малахов. — М. : Академи
ческий проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. — С. 345. — («Summa»).

3 Маркс К. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии 
в лице ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера и немецкого со
циализма в лице его различных пророков / К. Маркс, Ф. Энгельс // Избр. соч. : 
в 9 т. / — М. : Политиздат, 1985. — Т. 2. — 1985. — С. 303.

4 Там само. — С. 304.
5 Правовая мысль : Антология / авт.сост. В. П. Малахов. — М. : Академи

ческий проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. — С. 333. — («Summa»).
6 Маркс К. Святое семейство, или критика критической критики. Против 

Бауэра и компании / К. Маркс, Ф. Энгельс // Избр. соч. : в 9 т. — М. : Полит
издат, 1984. — Т. 1. — 1984. — С. 126.
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привести «від конституційної монархії прямо до демократичної пред
ставницької держави, до завершеної сучасної держави»1. При цьому 
конституціоналізм визначається як «суперечність між сучасною пред
ставницькою державою і старою державою привілеїв»2, тобто як спо
сіб створення «сучасної розвинутої держави», основу якої «становить 
не таке суспільство, де панують привілеї…, а таке суспільство, де при
вілеї скасовано і знищено, розвинуте громадянське суспільство…», «на 
місце привілею тут стало право»3. Отже, можна зробити висновок, що 
«наявна завершена сучасна держава» є там, де не існує жодної супе
речності між вільною теорією і практичним значенням привілеїв, де, 
навпаки, «вільній теорії» відповідає практичне знищення привілеїв, 
«вільна промисловість, вільна торгівля тощо»4. Скасування привілеїв, 
як умова конституціоналізму, зводиться до «вільної промисловості і 
вільної торгівлі», які «скасовують привілейовану замкнутість», тобто 
визначальними тут є матеріальні, виробничі суспільні відносини, за
сновані на «вільній промисловості, вільній торгівлі»5.

Таким чином, не викликає сумнівів, що К. Маркс і Ф. Енгельс 
зверталися до проблеми конституціоналізму. Проте постулати теорії 
соціалізму виявилися суперечливими стосовно загальних принципів 
лібералізму, що становлять ідеологічну основу конституціоналізму. 
Отже, спірним є обґрунтування конституціоналізму в умовах радян
ського типу держави і права, заснованих на вченні соціалізму і кому
нізму. Адже в основі доктрини класичного конституціоналізму лежать 
такі ідеї і цінності лібералізму, як самоцінність особи і свободи індиві
да, принцип непорушності приватної власності, наявність вільного 
ринку і вільної підприємницької діяльності, принципи свободи, рів
ності, справедливості, визнання та забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина, наявність громадянського суспільства, принцип поділу 
державної влади, система стримувань і противаг та інші ідеї обмежен
ня (самообмеження) державної влади.

Тому важко погодитися з думками про існування «радянської мо
делі конституціоналізму, що отримала розвиток після Жовтневої рево
люції 1917 р.»6. Безумовно, несправедливо констатувати тільки нега

1 Маркс К. Святое семейство, или критика критической критики. Против 
Бауэра и компании / К. Маркс, Ф. Энгельс // Избр. соч. : в 9 т. — М. : Полит
издат, 1984. — Т. 1. — 1984. — С. 126.

2 Там само. — С. 127.
3 Там само. С. 128.
4 Там само. — С. 128—129.
5 Там само.
6 Пуздрач Ю. В. История российского конституционализма IX—XX веков / 

Ю. В. Пуздрач. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. — С. 463.
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тивні моменти в конституційному розвитку української державності в 
цей період. Обґрунтованим є зазначення, що розвиток «кожної крихти 
вітчизняного позитивного досвіду дасть змогу удосконалювати пози
тивні конституційні реалії, з одного боку, а боротьбу з негативними 
реаліями — з іншого»1. Так, наприклад, у радянський період відбулося 
становлення і розвиток інституту народної власності (що не було чу
жим для ідей лібералізму), яка, проте, практично трансформувалася 
у власність апарату управління і партійної бюрократії. У радянських 
конституціях було вербально закріплено демократичні прийоми і ме
тоди управління (наприклад, виборність органів управління, можли
вість референдумів). Проте вони не реалізовувалися практично, не 
працювали, а помилково трактована демократія (конституційно за
кріплений принцип «демократичного централізму») використовувала
ся для камуфляжу реальної влади держави (але не народу) і політич
ної (комуністичної) партії. Парламентаризму в радянській державі не 
було, але був колегіальний, представницький орган (Верховна Рада 
Української РСР), який «певною мірою сприяв розвиткові окремих 
рис парламентаризму»2 в Україні. У конституціях радянського періоду 
було закріплено окремі політичні, соціальні, економічні, культурні 
права громадян. Крім того, як зазначено в юридичній літературі, «і хоч 
соціальна захищеність громадян СРСР виявилася мінімальною, втім 
вона існувала та вплинула на світову суспільну свідомість, на ідею 
формування прав другого покоління»3. Водночас, більшість прав були 
декларативними та не забезпечувалися реальними гарантіями, не були 
конституційно закріпленими. Порушувалися природні права люди
ни, панувала теорія колективізму, що не визнавала самоцінності лю
дини тощо. Таким чином, якщо говорити про радянську модель кон
ституціоналізму, то тільки як про фіктивну модель (за подобою фік
тивних конституцій), яка в певному розумінні виконувала роль ширми 
для справді існуючого антидемократичного режиму, централізовано
го адміністративного управління, реальної партійнобюрократичної 
влади.

Внаслідок «несумісності» теорії соціалізму з постулатами консти
туціоналізму, дослідження проблем останнього в радянській юридич

1 Боброва Н. А. Конституционный строй и конституционализм в России / 
Н. А. Боброва. — М. : ЮНИТИДАНА ; Закон и право, 2003. — С. 254.

2 Український парламентаризм: минуле і сучасне / Ю. С. Шемшученко, 
О. М. Мироненко, В. Ф. Погорілко [та ін.] ; за ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : 
Парламентське видво, 1999. — С. 143—153.

3 Общая теория права : учеб. для юрид. вузов / Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Казь
мин, В. В. Лазарев [и др.] ; под ред. А. С. Пиголкина. — 2е изд., испр. и доп. — 
М. : Издво МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. — С. 22.
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ній науці не здійснювалися. Зокрема, наука державного права у цей 
період в основному теоретично обґрунтовувала ««демократизм» «оче
видної диктатури і розгулу насильства», залишаючись «служницею то
талітаризму»1. Проте, навіть у таких несприятливих умовах з’являлися 
істинно наукові праці, які сприяли розвитку правової науки та закла
дали підґрунтя для подальших новаційних досліджень2. Так, С. В. Кі
валов, звертаючись до цього періоду вітчизняної історії, справедливо 
зазначає, що юридична наука в Україні, навіть «перебуваючи під жор
стким пресом комуністичної ідеології, прагнула зберегти власні тради
ції, використовувати прогресивні досягнення світової науки, формува
ти свої юридичні школи»3. Цей висновок підтверджується, зокрема, 
тим, що в другій половині минулого століття в Радянській Україні 
було здійснено перше фундаментальне юридичне дослідження особис
тісної проблематики (проблеми «права в особистості» і «особистості 
в праві»)4.

З моменту проголошення незалежності України, її самостійності 
(1990—1991 рр.) починається якісно новий (пострадянський) період у 
розвитку вітчизняних конституційних ідей та інститутів. У зв’язку з 
цим спірною є думка С. Головатого, який цей період характеризує як 
«зародження українського конституціоналізму». Так, учений констатує, 
що «її (Декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990 р. — 
Авт.) офіційне ухвалення представницьким органом ще за часів кому
ністичного режиму і в умовах колоніального статусу українського на
роду слід сприймати і як справжнє зародження українського конститу
ціоналізму»5. Iз цього твердження можна зробити висновок, що до 
кінця ХХ ст. Україна не знала інститутів або принципів конституціо
налізму. Це важко аргументувати з історичних позицій, оскільки ста
новлення і розвиток української політикоправової думки, інститутів 

1 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для 
вузов / М. В. Баглай. — М. : НОРМА, 2002. — С. 52, 55.

2 Старовойтов А. В. Государственное право на юридическом факультете 
МГУ в 40—60е гг. / А. В. Старовойтов // Конституционное (государственное) 
право в Моск. унте / отв. ред. Н. А. Богданова. — М. : Издво Моск. унта, 
2005. — С. 59—69. 

3 Кивалов С. В. Предисловие к монографии / С. В. Кивалов // Орзих М. Ф. 
Личность и право / М. Ф. Орзих. — О. : Юрид. лит., 2005. — С. VI.

4 Орзих М. Ф. Личность и право / М. Ф. Орзих. — О. : Юрид. лит., 
2005. — 312 с. (Антология юридической мысли. Сер.: Одесская школа права); 
Орзих М. Ф. Право и личность. Вопросы теории правового воздействия на 
личность социалистического общества / М. Ф. Орзих. — К.—О. : Вища шк., 
1978. — 141 с. 

5 Головатий С. Верховенство права: український досвід / Сергій Голова
тий. — К. : Фенікс, 2006. — Кн. 3. — С. 1326.
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української державності, що стали історичним фундаментом україн
ського конституціоналізму, почалося задовго до 1990 р.

Сучасний період розвитку політикоправової думки та інститутів 
української державності обумовлений та детермінується із здійснен
ням конституційної реформи в Україні.

Конституційна реформа традиційно подається як процес прийнят
тя Конституції або як процес підготовки і внесення змін до Основного 
Закону держави. Метою та підсумковим етапом конституційної рефор
ми, зазвичай називають прийняття нової Конституції. З подібними 
зауваженнями важко погодитися через те, що конституційна реформа 
за своїми цілями і змістом є значно ширшою, ніж процедура оновлен
ня тексту конституції загалом або окремих її положень.

Ґрунтуючись на теорії конституційних реформ, правових реформ, 
а також практиці конституційних перетворень, можна сформулювати 
доктринальні основи конституційної реформи в Україні. Передусім 
слід враховувати, що особливістю конституційної реформи є те, що 
вона за своєю природою є водночас політичним і конституційнопра
вовим процесом, що виражає розвиток найбільш важливих суспільних 
відносин та динаміку їх правового регулювання.

Конституційна реформа має багатоаспектний, складний, посту
пальний характер та спрямована на суттєві перетворення суспіль
ства і держави, що передбачають внесення змін до змісту конститу
ційного ладу, які спрямовані на формування чи зміну конституціо
налізму. Конституційна модернізація, на відмінну від реформування, 
не передбачає кардинальних змін конституційного ладу держави і су
спільства та відповідних змін у системі сучасного конституціоналіз
му. Модернізація спрямована на удосконалення інституціональних 
складових конституційного ладу та конституціоналізму. Перш за все, 
таке удосконалення носить нормативноправовій характер, тобто це 
удосконалення конституційного законодавства, оновлення (модер
нізація) Конституції з метою еволюційного розвитку держави та су
спільства.

Конституційна реформа в Україні — це політикоправовий процес 
поетапного перетворення конституційного законодавства (зі зміною 
тексту Конституції), розвитку конституційних правовідносин та кон
ституційної правосвідомості, створення системи забезпечення (охоро
ни) конституційного правопорядку з метою формування сучасного 
українського конституціоналізму.

Основними ознаками конституційної реформи є: поетапність про
ведення, це «перманентний конституційний процес» (В. Шаповал); 
системність конституційних перетворень; політикоправовий харак
тер перетворень, що здійснюються в процесі конституційного ре
формування; повне або часткове перетворення Конституції та кон
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ституційного законодавства; динаміка конституційних правовідносин; 
формування конституційної правосвідомості, передусім спрямованої 
на сприйняття (масове та індивідуальне) здійснюваних конституцій
них перетворень як об’єктивнокорисної необхідності; створення функ
ціонального механізму забезпечення і захисту конституційного пра
вопорядку і конституційної законності; інтеграція конституційного 
законодавства і конституційних реалій у систему сучасного конститу
ціоналізму.

На основі наведених суджень та науковопрактичного аналізу кон
ституційного розвитку сучасної України є підстави стверджувати, що 
у процесі становлення та розвитку української державності були пе
ріоди як конституційного реформування та й конституційної модерні
зації. Звідси, взявши за основу суттєвозмістовний аспект конституцій
них перетворень, які відбувалися і відбуваються в сучасній Україні, 
аргументованим представляється виокремлення трьох основних періо
дів конституційних перетворень в Україні.

Перший період конституційних перетворень (конституційна ре
форма) охоплюється часовими рамками з 1989 р. до 1996 р. та характе
ризується такими ознаками: 1) реформу було спрямовано на сутнісні 
зміни державного і суспільного ладу, у цей період приймаються акти 
(Декларація про державний суверенітет 1990 р. і Акт проголошення 
незалежності України 1991 р.), що мали значення «конституційного 
оформлення» України як незалежної, суверенної держави; 2) реформа 
відрізнялася високою динамічністю проведення (в період з 1989 р. по 
1996 р. було прийнято більше ніж два десятки законів про внесення 
змін і доповнень до чинної тоді Конституції 1978 р.); 3) активізувала
ся конституційнопроектна робота, яка відбувалася з урахуванням то
го, що в центрі уваги нової Конституції має бути людина як найвища 
соціальна цінність, що у Конституції мають бути втілені ідеали пра
вової держави та загальнолюдські цінності, у проектах Конституції 
містилися положення, що відіграли значущу роль у становленні віт
чизняного конституціоналізму — це втілення нової для України того 
часу концепції прав людини, згідно з якою конституційно визнача
лися природні права людини, новаційні принципи правового статусу 
людини, запровадження інституту конституційних законів, закладали
ся конституційні основи громадянського суспільства; 4) передбачала
ся зміна всіх галузей законодавства на основі нових конституційних 
принципів, що відповідали принципам сучасного конституціоналізму; 
5) здійснювалася легітимація нових політикоправових і державних 
інститутів (парламентаризму, президентства, місцевого самоврядуван
ня, конституційної юстиції, уповноваженого з прав людини тощо); 
6) створювались умови для формування сучасного українського кон
ституціоналізму.
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Другий період конституційних перетворень (конституційна мо
дернізація) починається із прийняття Конституції України і відрізня
ється такими ознаками: 1) продовження пошуку оптимальної моделі 
державного правління для України з пропозиціями подальшої модер
нізації Конституції України; 2) часткові зміни конституційного зако
нодавства у процесі впровадження конституційних положень у консти
туційноправову практику; 3) концептуальне оформлення та законо
давче забезпечення на основі положень чинної Конституції організації 
та здійснення публічної (державної та публічносамоврядної) влади; 
4) невисока динаміка конституційних перетворень; 5) здійснення полі
тичної реформи, яка частково втілилася у прийнятті Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.; 
6) активізація дебатів про можливі зміни (чи оновлення) Конституції 
України та здійснення відповідних конституційнопроектних робіт з 
перспективою рестарту політичної реформи.

Третій період конституційних перетворень починається з прийнят
тя рішення Конституційним Судом України (№ 20рп/2010 від 30 ве
ресня 2010 р.)1, який визнав неконституційним Закон від 8 грудня 
2004 р. «Про внесення змін до Конституції України». В юридичній лі
тературі цей період отримав назву «рестарт конституційної реформи» 
(М. Орзіх).

Важливою подією у рамках цього періоду став Указ Президента 
України від 17 травня 2012 р. «Про Конституційну Асамблею». Відпо
відно до Указу Конституційна Асамблея як спеціальний допоміжний 
орган при Президентові України створена з метою напрацювання про
позицій щодо змін до Конституції України на основі узагальнення 
практики реалізації Основного Закону України, з урахуванням досяг
нень та тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму2.

Сучасний період конституційних перетворень триває та характе
ризується, передусім, активним пошуком нормативноправових, орга
нізаційних та інших засобів та напрямів здійснення перетворень, що 
мають відповідати меті (формування сучасного українського конститу
ціоналізму), сучасним конституційним реаліям та політикоправовим 
умовам, що склалися в Україні.

1 Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. у справі за 
конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222IV (справа про додержання 
процедури внесення змін до Конституції України) [Електронний ресурс]. — Ре
жим доступу : http:// www.ccu.gov.ua. 

2 Про Конституційну Асамблею : Указ Президента України від 17 травня 
2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: // www.president.gov.ua/
ru/documents/14752/html?PrintVersion.
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1.2. Конституційна реформа і конституційна 
модернізація: методологія визначення  
та співвідношення
Конституційні перетворення в Україні в ретроспективі прохо

дили в формах модернізації та реформування, далеко не завжди отри
муючи наукові обґрунтування з необхідним аналізом і прогнозуванням 
соціальнополітичних та юридичних наслідків цих перетворень з «ви
ходом» реформи за межі власного предмета конституційного права в 
сферу системноструктурних якісних змін у державноправовому та 
суспільному житті.

У цих умовах і враховуючи постійний інтерес і численні спроби 
кардинально змінити зміст Конституції України, конституційний лад 
і устрій держави, його співвідношення з громадянським суспільством 
і людиною (її конституційноправовим статусом), проведення удаваної 
за змістом і результатами, «незграбної реформи політичної системи» 
2004 року1, а потім рестарт цієї реформи за рішенням Конституційно
го Суду України (№ 20рп/2010 від 30 вересня 2010 р.)2, що означало 
«відновлення дії попередньої редакції норм Конституції України, які 
були змінені, доповнені і виключені» в 2004 р. (п. 6 Рішення), нареш
ті, утворення згідно з Указом Президента України № 328/2012 від 
17 травня 2012 р. Конституційної Асамблеї як допоміжного органу при 
Президентові України з метою напрацювання пропозицій щодо змін 
до Конституції України, спонукало й зумовило науковоприкладний 
інтерес і необхідність методологічного осмислення конституційних пе
ретворень у країні3.

Одночасно, з урахуванням фундаментальності конституційного пра
ва (щодо інших галузей права) виникає потреба обґрунтування можли
вості реалізації оновлених або таких, що мають потенціал для цього, 

1 Выступление Президента Украины Виктора Януковича во время торжеств 
по случаю 20летия независимости Украины во Дворце «Украина» // 2000. — 
2011. — 26 авг.

2 Детальніше див. : Орзіх М. Рестарт політичної реформи : науковопри
кладні підстави та конституційноправові наслідки // Юридичний вісник. — 
2010. — № 4.

3 Кафедра конституційного права Національного університету «Одеська 
юридична академія» у 2006—2010 роках проводила дослідження, здійснювала 
публікації, забезпечувала підготовку низки докторських та кандидатських ди
сертацій за загальною темою «Конституційна модернізація і реформування в 
Україні» (держ. реєстр. № 106UOO4970). Оглядовий матеріал див.: Наукові праці 
НУ ОЮА. Том Х. — О. : Юрид. літ., 2011, а також: Орзіх М. П. Конституційна 
модернізація і реформування: теоретичні підходи та сучасні перспективи кон
ституційних перетворень в Україні / М. П. Орзіх // Держава і право суверенної 
України: проблеми теорії і практики. — К. : Юрид. думка, 2010.
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конституційних основ у поточному галузевому законодавстві та органі
заційноправових моделях при безсумнівній конституціоналізації дер
жавного і суспільного життя як складних процесів забезпечення кон
ституційної законності — конституційності (відповідності Конституції 
України дій або бездіяльності суб’єктів права, нормативноправових 
актів, актів правозастосування), належної конституційної свідомості 
(знання, теорія, наука, ідеологія, психологія), конституційного кон

струювання в нормальних, звичайних умовах або в «позаштатній», 
конфліктній або кризовій ситуації (конституційна інженерія — G. Sar
tori), придбання суб’єктами права конституційних умінь і навичок 
(конституційна технологія), стійкої конституційної практики, що перед
 бачає звернення не тільки до чинних у конституційноправової реаль
ності юридичних постулатів (на рівні догми права) і конституційної 
ідеології (в широкому сенсі), а й до презумпцій, традицій і звичаїв, на
віть конституційноправових фікцій, поза якими конституційна прак
тика неможлива.

Ці напрями конституційноправової практики і відповідні науко
воприкладні дослідження припускають, поперше, шанобливе став
лення до чинної Конституції, не допускають її порушення за жодних 
обставин1, подруге, «здоровий консерватизм», що запобігає «дефор
мації гідного рівня конституціоналізму»2, потретє, чітке уявлення про 
шляхи, рівні і межі конституційних перетворень з методологічно об
ґрунтованим виділенням конституційної модернізації та реформуван
ня. Навряд чи при цьому допустимо розглядати конституційну рефор
му як окрему форму, вид модернізації або відносити до конституцій
ної модернізації реформу Конституції, проведену на основі Закону 
України від 8 грудня 2004 р. № 2222IV «Про внесення змін до Кон
ституції України»3.

Тому важливо визначити шляхи — еволюційний чи революцій
ний, рівні і межі конституційних перетворень: окремі нормативні змі
ни, що не стосуються конституційних принципів, відображених у За
гальних положеннях Конституції, часткова або системна новелізація 
конституційних норм, принципів конституційного ладу, прийняття 
нової Конституції. На цих підставах можливо виділити конституційну 

1 Див.: Орзих М. Новая Конституция Украины действует, конституцион
ная реформа продолжается / М. Орзих // Юридический вестник. — 1996. — № 3; 
Орзих М. Не просите Бога о том, что может дать Конституция / М. Орзих // 
Слово. — 1996. — 24 июля; До 15річчя Конституції України: Орзих М. Консти
туція України діє, конституційні перетворення тривають / М. Орзіх, А. Єзеров // 
Юридичний вісник Украни. — 2011. — № 26.

2 Селіванов А. Конституційна модернізація або нова Конституція / А. Селі
ванов // Голос України. — 2011. — 27 квітня. 

3 Там само.
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модернізацію як «механізм постійного вдосконалення правовідносин 
шляхом системної реалізації відповідними суб’єктами права консти
туційних норм і принципів», як «практику еволюційного розвитку кон
ституційної системи», яка «не пов’язана з радикальними її змінами»1. 
В. Кірєєв, звертаючись до цієї проблеми, доводить необхідність мето
дологічного «визначення підходів» до конституційних перетворень, і з 
урахуванням цих підходів відрізняє конституційну реформу від модер
нізації: конституційна реформа — це «політикоправовий процес пов
ного або часткового перетворення актів конституційного рівня, що 
спричиняє зміни конституціоналізму, що відповідають її змістові»2.

Такий телеологічний підхід «з позиції онтології, гносеології та ак
сіології права» (В. Кірєєв) дає можливість за цілеспрямованістю на 
трансформацію конституціоналізму визначити вирішальну ознаку ре
формування, на відміну від конституційної модернізації, яка істотно 
не впливає на систему конституціоналізму, що склалася в країні. Це 
часткові або системні зміни, перш за все нормативноправового харак
теру, а також перетворення конституційних подань без зміни тексту 
конституції, реалізація «завуальованих спроб»3 вилучити або включити 
конституційний припис, офіційне тлумачення, яке призводить до змі
ни розуміння і застосування конституційних приписів.

Системоутворююча функція Конституції щодо конституціоналізму 
одночасно вимагає становлення системозберігаючого механізму, пред
ставленого прецедентами, презумпціями, фікціями, преюдиціями, за
собами подолання прогалин у законі, колізійними нормами, а також 
конституційними угодами і деклараціями, звичаями, міжнароднопра
вовими стандартами. Тут потрібно чітке конституційне визначення 
ієрархії цих елементів, перш за все, щодо закону, можливостей субси
діарного застосування конституційного та галузевого законодавства, 
визначення меж правовільного простору, який визначено конституцій
ними нормами.

У зв’язку з цим актуалізується проблема захисту чинної Консти
туції, конституції в дії (що зазвичай визначають як фактичну консти
туцію) в умовах конституційних перетворень, особливо модернізації. 

1 Кампо В. Iнструмент конституційної модернізації / В. Кампо // Голос 
України. — 2009. — 12 листоп. Порівн.: Оніщук М. До громадянської стабіль
ності — через нову Конституцію України / М. Оніщук, Г. Волянська // Голос 
України. — 2007. — 2 липня.

2 Киреев В. В. К вопросу о понятии и методологии исследования конститу
ционной реформы / В. В. Киреев // Конституционное и муниципальное пра
во. — 2005. — № 4. — С.7.

3 Окрема думка судді Домбровського I. П. у справі щодо обмеження депу
татської недоторканності // Вісник Конституційного Суду України. — 2008. — 
№ 5. — С. 16.
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Взагалі для того, щоб конституції при всій важливості їх вербально
деонтичного (словесноповедінкового) змісту не були обмежені цим 
змістом, а реалізовувалися в конституційному ладі країни, системі кон
ституціоналізму, протягом всієї сучасної історії його розвитку йшов 
пошук оптимальних і найбільш ефективних методів і засобів захисту 
конституції. Це шлях перетворення конституційнонормативної моде
лі в реалії, спосіб життя людини, асоціації людей, суспільства в ціло
му, в «продукт… часу й обставин, величезної сторінки з книги життя 
народу» (Ч. Боржо), нарешті, — в спосіб нормативного бачення май
бутнього країни.

Світовий конституційний досвід представляє велику палітру пошу
ку соціальноправових інститутів захисту конституції, які найчастіше 
отримують загальне найменування «конституційного контролю (нагля
ду)». За різними підставами виділяють його види: за часом здійснен
ня — попередній (превентивний, попереджувальний) і наступний (ре
пресивний) конституційний контроль. При попередньому контролі 
акт перевіряється до набуття ним чинності, наступний контроль по
ширюється на акти, що набули чинності; за правовими наслідками — 
консультативний і установчий (постановчий) конституційний конт
роль; за обов’язковістю проведення — обов’язковий і факультативний 
конституційний контроль. Факультативний контроль проводиться ли
ше з ініціативи уповноваженого органу чи індивіда в разі сумнівів 
щодо конституційності закону. За способом проведення — абстракт
ний, що означає перевірку конституційності акта поза зв’язком з кон
кретною справою, конкретний — тільки у зв’язку з конкретною спра
вою, при вирішенні якої застосований або підлягає застосуванню пев
ний акт, конституційність якого оскаржується. За підставами перевірки 
конституційності — контроль змісту актів (матеріальний контроль), за 
формою акта і способу його прийняття (формальний контроль). Мате
ріальний контроль означає перевірку відповідності змісту акта поло
женням конституції. При формальному контролі перевіряється дотри
мання конституційних вимог щодо видання акта.

Пошук і визначення шляхів, методів, засобів захисту фактичної 
конституції особливо важливий для країн, що орієнтуються на ство
рення демократичної правової держави з безумовним визнанням вер
ховенства права та найвищої юридичної сили Конституції (ст. 8 Кон
ституції України). Обґрунтований в науковому, соціальноправовому 
відношенні принцип верховенства права як вищої справедливості, від
плати кожному по його заслугах перед суспільством, державою, інши
ми людьми при практичній інтерпретації, з урахуванням співвідношен
ня права і закону, представляється як принцип верховенства правово
го закону перед іншими нормативноправовими та правозастосовчими 
актами держави. Вища юридична сила Конституції Україні практично 
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означає: визнання Конституції Основним Законом (див. Преамбулу 
Конституції України); ставлення держави і суспільства до конституцій
них принципів, правоположеннь і норм в якості особливої уваги су
спільства і держави, «якісно нового боку національної безпеки — кон
ституційної» при констатації, що сам Основний Закон потребує захис
ту і здійснювати його необхідно «суто юридичними засобами» при 
обов’язковій умові — підвищення дієвості конституційних норм, перш 
за все, щодо основ конституційного ладу і прав людини»1.

Таким чином, поперше, актуалізується захист Конституції на рів
ні національної безпеки, яка представляє «стан захищеності життєво 
важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх 
загроз…»2. Подруге, звертається увага на якісну новизну підходу до 
захисту Конституції «в умовах нестабільності нашого життя і спробах 
неправомірних зовнішніх впливів» (Л. Кучма). В цьому відношенні 
Конституція — незамінний засіб стабілізації суспільного життя, хоча в 
різних її сферах вона проявляється порізному. Тому не можна ніве
лювати, зрівнювати стабілізуючу роль Конституції, не можна, особли
во в умовах конституційних перетворень, її перебільшувати, «провоку
ючи» необґрунтовані соціальні очікування, пов’язані з її дією. Але й 
применшувати її значення не можна. Один з батьківзасновників Кон
ституції США, Президент Томас Джефферсон говорив: «Не просіть 
Бога про те, що може дати Конституція». Можна лише додати — і 
не вимагайте від Конституції того, чого в силу своєї природи, свого 
призначення вона дати не може, але лише створює умови для ефек
тивної діяльності.

Потретє, фіксується граничність використовуваних способів дії із 
захисту Конституції — юридичні засоби. Цей набір засобів та їх засто
сування обмежені створенням правового порядку, заснованого на ст. 19 
Конституції України.

Ця вимога дуже важлива для захисту конституції держави, в якій 
державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, ви

1 Строительство новой Украины — великое общее дело. Обращение Прези
дента Украины Л. Д. Кучмы с ежегодным Посланием к народу, Верховной Раде 
Украины // Одесские известия. — 1998. — 23 мая; Детальніше див.: Шуберт Т. Э. 
Конституционная безопасность: понятие и угрозы / Т. Э. Шуберт // Право. — 
1997. — № 4; Гончаров И. В. К вопросу о конституционной безопасности госу
дарства / И. В. Гончаров // Государство и право. — 2003. — № 12; Орзих М. Ф. 
Конституционная реформа в Украине / М. Ф. Орзих. — О. : Юрид. лит., 2003. — 
С. 68—73; Езеров А. Понятие конституционной безопасности / А. Езеров // Юри
дический вестник. — 2011. — № 1.

2 Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, 
Розділ 1 : схвалена Верховною Радою України 16 січня 1997 р. // Відомості Вер
ховної Ради України. — 1997. — № 10. — Ст. 85.



36	 Роздiл	1

конавчу, судову і конституційно гарантується місцеве самоврядування. 
Кожна гілка влади і публічносамоврядна влада повинні діяти в межах 
своїх повноважень і обирати лише ті способи діяльності, які визначені 
або передбачаються компетенцією відповідних органів. Всі органи дер
жави, державні та громадські організації повинні не тільки дотримува
тися Конституції України, а й у передбачених межах і встановленими 
способами захищати її. Президент України є гарантом додержання 
Конституції (ст. 102 Конституції України) і діє з цією метою способа
ми і в межах повноважень, зазначених, наприклад, у ст. 106, ст. 118 
Конституції України. Кабінет Міністрів «забезпечує… виконання Кон
ституції» (ст. 116), Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини здійснює парламентський контроль за дотриманням консти
туційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав людини 
на території Україні. Єдиним органом конституційної юрисдикції, що 
встановлює конституційність, зокрема законів, є Конституційний Суд.

У принципі це стосується не тільки гілок влади, а й підсистем 
органів і організацій — кожна з них діє на підставі своєї компетен
ції і здійснює свої повноваження способами, зазначеними в законі. 
Це випливає не тільки зі ст. 19 Конституції України, а й зі статей 6, 7 
Конституції України: здійснення державної влади на засадах її поділу, 
визнання місцевого самоврядування, дія механізмів стримування і про
тиваг, контрольних засобів у системі публічної влади при відносній 
самостійності інститутів громадянського суспільства.

Крім того, плідною є думка німецького конституціоналіста П. Ге
берле про те, що захисником конституції є «передусім — самі громадя
ни… Конституція, — вважає автор, — не має гарантів… Конституція 
несе гарантії в собі самій. Зрештою, громадяни є «гарантами конститу
ції». Ці уявлення, в принципі, заслуговують на підтримку. Проте слід 
враховувати, що вони застосовні, наприклад, до Німеччини, де «Основ
ний закон проник у свідомість громадян і був прийнятий ними»1. Цього 
не можна стверджувати без істотних застережень щодо України. Тут 
проблема акцептування Конституції (сприйняття її громадянами та їх 
готовність до її захисту) — складна задача сучасного етапу конститу
ційних трансформацій.

Одночасно слід орієнтуватися на фактичну ефективність консти
туції — соціальну, економічну, екологічну тощо. Захист конституції 
означає не тільки відповідність дій, актів конституції, а й досягнен
ня фактичних наслідків, результатів, які прямо або побічно визначені 
конституцією, в межах варіантів поведінки (діяльності), передбачених 
Конституцією України. Наприклад, сільські, селищні, міські ради мо
жуть дозволяти створення органів самоорганізації населення і наділя

1 Геберле П. // Вісник КСУ. — 2001. — № 6. — С. 59, 69.
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ти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна (ст. 140 Консти
туції України). Отже, рада має обрати оптимальний в конкретних со
ціальних, територіальних, тимчасових і ін. умовах варіант створення 
таких органів, визначити обсяг їх повноважень, їх матеріальну базу.

При цьому виділяються в якості пріоритетних напрямів підвищен
ня ефективності конституційних норм — основи конституційного ладу 
і права людини. Це обумовлено значущістю конституційного ладу, ви
значати і змінювати який має право тільки (виключно) народ. Переда
ча (делегування) або узурпація цього права державою, її органами або 
посадовими особами не допускається, так само як «ніхто не може узур
пувати державну владу» (ст. 5 Конституції України). Конституційний 
лад, визначений Конституцією, захищений практично всіма галузями 
законодавства аж до кримінального, яке встановлює сувору відпові
дальність за посягання на конституційний лад за допомогою дій або 
публічних закликів (ст. 109 Кримінального кодексу Україні).

Права і свободи людини, їх гарантії взагалі зумовлюють «зміст і 
спрямованість діяльності держави» (ст. 3 Конституції України), а тур
бота «про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя» 
є одним з головних мотивів прийняття Конституції, необхідності її 
захисту (частина IV Преамбули Конституції України). Тому обґрунто
ваним є критичне ставлення до нашого історично традиційного уявлен
ня про пріоритет держави щодо інтересів конкретної людини1. Консти
туція, проголосивши людину «найвищою соціальною цінністю» (ст. 3 
Конституції України), практично визнала пріоритетність для суспіль
ства і держави людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан
ність і безпеку щодо всіх інших соціальних цінностей — колективних 
і корпоративних, загальнонародних і державних, національних, етно
політичних, культурологічних та ін.

Одночасно Конституція визначає зміст і спрямованість діяльності 
держави. Її головний обов’язок — права і свободи людини, їх гарантії, 
а також відповідальність держави перед людиною за свою діяльність. 
Це означає, що вся діяльність держави, суспільнополітичні процеси 
в країні повинні отримати людський вимір, що має критеріальне зна
чення для визначення легітимності політичного режиму, демократич
ності конституційного ладу.

У зв’язку з цим, видається, що конституційні перетворення, неза
лежно від шляхів і форм, повинні бути орієнтовані на: поширення 
пріоритетної оцінки людини в усіх сферах діяльності держави; визнан
ня цієї оцінки як критерію легітимності держави і обов’язкової умови 
її входження у світове співтовариство; визначення тенденцій правової 

1 Детальніше див.: Орзих М. Современный конституционализм в Украине / 
М. Орзих, А. Крусян. — К. : Алерта, 2006. — С. 68—69.
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державності, забезпечення соціальноправової захищеності людини і 
громадянина та надання реальної можливості людині ініціювати «за
пуск» механізму захисту її прав і свобод; встановлення відповідальності 
держави перед людиною; організацію обов’язкової гуманітарної експер
тизи всіх політичних акцій, організаційноправових форм, методів, 
засобів і способів діяльності держави.

Не може бути виключений з процесу конституційних перетворень 
критичний аналіз конституційних правоположень у процесі перевірки 
їх на достовірність і ефективність у конституційній практиці, науково
теоретичній та прикладній обґрунтованості та верифікованості.

Виходячи з наведених суджень і звертаючись до чинної Конститу
ції України, є переконливі підстави стверджувати, що її Розділ XIII 
передбачає виключно зміни до Конституції, тобто її модернізацію. Ре
формування в наведеному сенсі не передбачено Конституцією і ви
магає, перш за все, зміни в Розділі XIII відповідно до статей 155—156 
Конституції України.

Iнші шляхи реформування, зокрема можливі пропозиції Конститу
ційної Асамблеї, створеної за Указом Президента України № 224/2011 
від 21 лютого 2011 р. «Про підтримку ініціативи щодо створення Кон
ституційної Асамблеї», про нову редакцію або нову Конституцію Украї
ни, якщо вони будуть прийняті Президентом, або спроби прийняти і 
реалізувати проекти законів про реформування Конституції, напри
клад, зареєстрований у Верховній Раді України (№ 8143 від 21 лютого 
2011 р.) проект Закону «Про процедуру підготовки та затвердження но
вої Конституції України», є, по соціальнополітичній природі, револю
ційними, які вимагають звернення до суб’єкта установчої влади — на
роду України, використання можливостей всенародного референдуму.

Таким чином, за цілеспрямованістю сучасного етапу конституцій
них перетворень — це практично не реформа, а, за твердженням Пре
зидента України В. Януковича, «системне» «оновлення Основного За
кону»1 з метою «створення збалансованої представницької системи 
європейського зразка, зміцнення парламентаризму, побудови ефектив
ної вертикалі виконавчої влади та створення ефективних механізмів 
прямої демократії»2. Організаційно це підтверджується створенням у 
структурі Адміністрації Президента України Головного управління з 
питань конституційноправової модернізації3.

1 Виконувати зобов’язання перед Радою Європи // Голос України. — 2011. — 
14 січня.

2 Решение Европейской комиссии «За демократию через право» от 3 марта 
2011 г. № 618/2011 — предисловие, пункты 2—4.

3 Деякі питання Адміністрації Президента України : Указ Президента Украї
ни від 5 квітня 2011 р. № 352/2011 // Офіційний вісник України. — 2011. — 
№ 27. — Ст. 1124. 



ГносеолоГiчнi	витоки	i	теоРетико-методолоГічні	основи…		 3�

Мета сформульована досить чітко — системна конституційна мо
дернізація. Для її досягнення необхідно визначення методологічних 
підходів та вибір найбільш ефективних шляхів, спрямований рух до 
мети (звичайна модель вирішення проблемної ситуації).

При цьому методологічно важливо відмовитися від ставлення до 
Конституції як до «заповідної зони» (М. Краснов), «священної коро
ви» (В. Шаповал), «застиглої, кам’яної, обмеженої писаної Конститу
ції» (B. Butroid), що характерно для позитивістського праворозуміння, 
і звернутися до природноправової теорії, юснатуралізму, для якого 
право — це, насамперед, вища справедливість, а Конституція, яка но
рмативно закріплює (повинна закріплювати) принципи верховенства 
права і справедливості, є «способом життя суспільства» (В. Пастухов), 
«продуктом часу і обставин» (Ч. Боржо), «середовищем існування», 
яке «потребує раціонального використання» (Б. Страшун). Тому під 
впливом історичних подій, іншого роду обставин Конституція може 
змінюватися текстуально, шляхом системного оновлення нормативно
го тексту, але нерідко і без такого. Це не новелізація тексту Конститу
ції, а «мовчазне її перетворення», зміна Конституції «без зміни її кон
ституційного тексту» (Б. Ебзєєв). Французькі юристи, яких вважають 
«великими споживачами конституції», висловлювали сумніви, чи мо
жуть конституційні норми, прийняті в 1789 р., зберігати свою якість в 
ХХ ст. (Р. Жано). Верховний Суд США практично дав відповідь на це 
питання в одному зі своїх перших рішень (відома справа «Маккалах 
проти Меріленда»): «Конституція покликана існувати століттями і при
стосовуватися до різних криз…»1.

Звичайно, такий методологічний підхід і побудована на ньому 
практика небезпечні для стабільності конституційного ладу, але при 
професійно грамотному застосуванні можливо зберегти розумний і 
справедливий баланс між текстом Конституції і його точним дотриман
ням, стабільністю конституційного ладу і конституційними трансфор
маціями, притаманними сучасному суспільству.

На цій основі здійснюється пошук ефективних шляхів, напрямів 
перетворень нормативної та фактичної конституції. Тут можливий вибір 
з двох напрямів вирішення проблемної ситуації: радикальний — прий
няття нової редакції Основного Закону в межах статей 155, 156 Кон
ституції України, або еволюційний — поступове, обґрунтоване консти
туційноправовою практикою пристосування конституційних постулатів 
до мінливих соціально політичних і юридичних орієнтирів суспільства.

Друге, ймовірно, краще, перш за все тому, що еволюція взагалі 
притаманна саме модернізації. Подруге, радикальна зміна редакції 

1 «McCulloch v. Maryland» (1819) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://americanhistory.about.com/od/judicialbranch/p/McCulloch.htm.
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Конституції при її «жорсткості» створить небезпеку гострого політич
ного конфлікту в країні, провокування радикальної ревізії досягнуто
го. Потретє, немає гарантій, що нова редакція Конституції, прийнята 
в перехідний період («перехід до невизначеного стану» — something 
else, що, можливо, вимагатиме небезпечну для суспільства «перехідну 
фазу»1), буде більш досконалою основою сучасного конституціоналіз
му. Крім того, слід враховувати, що чинна Конституція України не має 
стійкої практики, досвіду послідовної її здійсненності (вдалий термін, 
що використовується в західній літературі) з самого початку її дії.

Безпосередньо після прийняття Конституції України у 1996 р. спів
голови Конституційної комісії, Президент України Л. Кучма та Голова 
Верховної Ради України О. Мороз, вважали за необхідне подальше 
вдосконалення Конституції, зокрема поточним законодавством2, потім 
настав час делегування законодавчих повноважень у формі декрето
творчості, недотримання Конституції практично всіма гілками влади 
та іншими суб’єктами конституційного права, що призвело навіть до 
офіційного визнання (Президентом України Л. Кучмою) «якісно но
вого боку національної безпеки — конституційної». Конституційна ре
форма 2004 р. порушила ряд конституційних положень3, ігноруван
ня конституційних приписів систематично допускали різні держав
ні органи, органи місцевого самоврядування, політичні та громадські 
організації.

Таким чином, чинна Конституція України в редакціях 1996 і 
2004 років не має стійкої конституційної практики, критеріїв власної 
ефективності та досконалості. Все це треба напрацьовувати, виходячи 
з рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р., з тим 
щоб виконати розумну рекомендацію Венеціанської комісії: «Консти
туція повинна пройти перевірку на практиці… протягом значного пе
ріоду часу»4.

Наведені доводи теоретичного та практичного характеру «за» ево
люційний шлях і пошук засобів руху цим шляхом є передумовами 
формування основ вітчизняного конституціоналізму з використанням 
можливостей системної конституційної модернізації.

1 O’Donnel Giubermo, Schmetter Philippe C. Transitions from Authoritaritarian 
Rule. Tentative Conclusions about uncertain Democrates — BaltimoreLondоn, 1993. — 
P. 3.

2 Голос України. — 1996. — 29 червня, 2 липня; Урядовий кур’єр. — 1996. — 
11 червня.

3 Орзіх М. Рестарт політичної реформи: науковоприкладні підстави та кон
ституційноправові наслідки / М. Орзіх // Юридичний вісник. — 2010. — № 4.

4 Висновок Європейської комісії «За демократію через право» «Про кон
ституційну ситуацію в Україні» від 17 грудня 2010 р. — п. 11 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a36.
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1.3. Доктринальний супровід  
конституційних перетворень
Сучасний світ рухається від індустріального суспільства до 

інформаційного. Iнформація, яка циркулює в науковій сфері, орієнто
вана на практику (в широкому соціальному значенні), яка є спожива
чем її результатів та критерієм істинності наукових досліджень. Орга
нізація цих досліджень розвивається від формування наукових пара
дигм до самостійних наукових шкіл як спільноти різнопрофільних за 
професійною орієнтацією науковців у передпарадигмальний або пост
парадигмальний періоди розвитку знання про об’єкт дослідження з 
усвідомленням того, що науково обґрунтована парадигма визначає по
требу перевірки її на можливість реалізації практикою.

Але в юридичній сфері суспільної діяльності, не будьяка практи
ка може бути критерієм істини. Зокрема адміністративна, судова і на
віть законодавча діяльність, стосовно якої «юристи рідко бувають за
доволені»1, можуть бути неістинними, не відповідати об’єктивно дію
чим закономірностям вже тому, що практика не завжди з належною 
увагою та зацікавленістю ставиться до реалізації раціональних пропо
зицій науки. Звертаючись до реформування державної влади в Україні, 
Ю. Шемшученко справедливо виділяв визначальну причину низької 
ефективності реформ — визнання пріоритетів емпірики, хоча історія 
«багато разів доводила, що «без теорії практика сліпа»2. В результаті по
дібних підходів, через ігнорування наукових досягнень та рекоменда
цій сама наука змушена «підтримувати, так звані, ініціативи, представ
лені чиновниками від влади як суспільні потреби» (В. Литвин3), вона 
втрачає власний авторитет, своє призначення і сама «перетворюється 
на нечутливе середовище» (Д. Табачник4) насамперед щодо практики.

Крім того, не завжди практика може впоратися з потоком твер
джень, які формулюються в якості істини, нерідко виникає потреба в 
додатковому «перекладі» наукових істин та висновків на прикладну 
мову. Крім того, існує певний період між формуванням та загальним 
визнанням істини та її реалізацією, зумовлений рівнем та передбачува
ними можливостями діючих оргструктур науки, технологією науко
вого пошуку, ресурсів науки, нарешті, особливостями діяльності нау
ковцяюриста, пов’язаними з необхідністю визнання результатів нау
ководослідної роботи.

1 Шемчушенко Ю. С. Вибране / Ю. С. Шемшученко. — К. : Юрид. думка, 
2005. — С. 53.

2 Там само. — С. 55.
3 Литвин В. М. Проблема наздогнати час у контексті національної недале

коглядності / В. М. Литвин // Голос України. — 2004. — 14 травн.
4 Голос України. — 2007. — 12 січня. 
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Також залишається невирішеною проблема формалізованих пока
зників якості та ефективності юридичної науки, методик їх визначен
ня, які зазвичай «переносяться» з інших галузей науки бо розрахо
вуються, наприклад, лише за показниками економічного ефекту. Еко
номікопрактичний підхід (навіть при обчисленні очікуваного, а не 
реального економічного ефекту) в подібних випадках достатньо склад
ний і методологічно не завжди виправданий.

Нарешті, фундаментальним принципом науки в умовах інформа
ційнотехногенної цивілізації є незастосовність у науці етичних крите
ріїв добра та зла. Науковець дав науковий результат, законодавець та 
правозастосовник створили нормативи діяльності і практики його за
стосування, юридична інженерія (аналог більш вузького поняття «кон
ституційна інженерія» — G. Sartori) розробила технологічний процес 
втілення науки в практику. З цього моменту відповідальність за науко
ву ідею та її втілення в життя переміщується в сферу Великої полі
тики, по природі достатньо ірраціональну, нерідко вкрай персоніфі
ковану і таку, що важко сприймає юридичні постулати, презумпції, 
традиції, фікції, поза якими юридична наука та практика не можуть 
існувати. Ці риси політики особливо небезпечні в умовах сучасної 
України, де «керують парадом» у сфері політики «не професіоналізм 
та порядність, а власні інтереси та посади»1. Подолання цих супереч
ностей та тенденцій, які не відповідають суспільним закономірностям 
та інтересам, передбачає відмову від «обслуговуючої», «забезпечуваль
ної» ролі науки, її «зв’язку» з практикою та переведення її в стан «су
проводжуючої» практику за умови її випередження наукою.

Лише в цих умовах юридична практика отримує відповідний су
часний, всебічний (соціологічно, прогностично, економічно, юридич
но) доктринальний (науковий) вимір. У протилежному випадку алго
ритм доктринального супроводу юридичної практики стає джерелом 
соціального ризику, може призвести до того, що філософи називають 
«слизьким схилом»: пішохід, який опинився на крутому слизькому 
схилі, раптово втрачає контроль над ситуацією. Найменша випадкова 
помилка спричинить падіння. Результат — або він впадає в стан сту
пору, або витрачає дедалі більше зусиль при дедалі меншій їх ефектив
ності, щоб зберегти рівновагу, що, врештірешт, призводить до неке
рованого руху вниз схилом. Так виглядає розвиток ситуації з боку. Але 
для самого подорожнього сприйняття власних дій підходить під шахо
вий термін «цугцванг» — ланцюг послідовних дій, кожна з яких при

1 Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми організації державної влади в 
Україні / Ю. Шемшученко // Проблеми сучасного українського конституціо
налізму : зб. наук. праць / заг. ред. : А. Стрижак, В. Тацій ; упоряд. В. Бринцев, 
В. Кампо, П. Стецюк. — К., 2008. — С. 72.
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чинно зумовлена попередньою і базується на акті безальтернативного 
вибору. Помилки поступово накопичуються, і втрата рівноваги стає 
неминучою.

В юридичній науці та практиці цей ризик особливо помітний, сут
тєво відображається на використанні потенціалу права, який впливає 
на розвиток суспільства і держави вже тому, що «право розмовляє док
тринальною мовою» (В. Нерсесянц), доктринальне та законодавче в 
праві «практично зрівнюється» (Р. Давид), доктрина стає «неформаль
ним джерелом права» (М. Марченко) і «повноцінним джерелом право
застосовчої практики» (Т. Пряхіна).

Переконливою ілюстрацією є законопланова, законопроектна ді
яльність, де є необхідним систематичний науковообґрунтований під
хід, постійне підвищення її наукоємкості шляхом впровадження до
сягнень науки в процес та технологію правотворення. Це пов’язано 
не лише з безпосереднім включенням науковцівюристів у робочі за
конопідготовчі групи, ради, комісії органів (організацій) — суб’єктів 
правотворчості, а й з повною інформацією про результати наукових 
досліджень, які мають прикладне значення при обов’язковому зворот
ному інформзв’язку законопідготовчих органів—наукових установ щодо 
змісту планів роботи, стану їх реалізації.

Ці загальні наукознавчі доводи мають особливе практичне значен
ня щодо конституційних перетворень в Україні. Вже на перших їх 
етапах проявилась «урізаність» використання доктринальних напрацю
вань у конституційнопроектних документах 1992—1999 рр., особливо 
перших, що відобразилось і на змісті чинної Конституції, хоча до цієї 
роботи був залучений «найбільший інтелектуальний потенціал народу 
України»1.

Насамперед це стосується загальних положень, які визначають 
зміст і соціальноправовий дух Конституції, хоча нерідко не мають 
прямої структурної прив’язки до окремих розділів Конституції. Тут 
були допущені порушення правил правового контитуїтету при рецеп

1 Див.: Барабаш Ю. Установча влада Українського народу як конституцій
ний феномен / Ю. Барабаш // Право України. — 2009. — № 11. — С. 73—74; 
Орзих М. Заметки ученого на полях проекта Конституции / М. Орзих // Голос 
Украины. — 1992. — 3, 7, 20 окт.; Орзіх М. П. Державний устрій України: кон
цепція конституційної моделі / М. П. Орзіх // Вісник Академії правових наук 
України. — 1993 — № 1; Орзіх М. У пошуках оптимальної моделі / М. Орзіх // 
Урядовий кур’єр. — 1993. — № 16; Орзіх М. Не допустити ефекту «балканізації» / 
М. Орзіх // Голос України. — 1993. — 6 липня; Мацюк А. Яким же став проект 
Основного Закону після всенародного обговорення / А. Мацюк // Голос Украї
ни. — 1993. — 5 березня; див. також: Шаповал В. Iсторія конституційного упо
рядкування сучасної української держави / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право 
України. — 2011. — № 4. — С. 281 та наступ. 
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ції конституційних положень та практики інших країн, особливо тих, 
де система конституціоналізму складалась століттями в інших історич
них умовах і має свої національні традиції, специфіку політикоправо
вої лексики.

При цьому було враховано, що в Україні формується конституцій
ний лад не лише посттоталітарний, а й постформаційний. Iсторичний 
сенс полягає в тому, що формаційна відносність незалежної України 
і перспективні цілі держави і суспільства на початку 1990х років були 
досить проблематичні, був відсутній верифікований вітчизняною нау
кою матеріал. Але не можна було не враховувати, що, наприклад, за 
даними Українського інституту соціології через півроку після проголо
шення незалежності України лише 31% опитаних зайняли визначену 
орієнтацію на соціалізм або капіталізм, 33% висловились за «особли
вий шлях». Дані інституту (на основі досліджень, проведених спільно 
з Лондонським відділенням служби Геллапа) в кінці 1993 р. вже свід
чать, що «… критична окраска суспільної думки в Україні пов’язана 
переважно з орієнтацією не на пришвидшення реформ, а на здійснен
ня історично зворотних процесів»1.

Значною мірою подібні настрої в Україні зумовлені «… недоскона
лістю попередніх намірів, програм, планів, популізмом та непрофесіо
налізмом, які призвели до дестабілізації, а то і до суцільного демонта
жу окремих правових основ держави»2. Тут, як і в інших сферах жит
тя, «… механічне перенесення чужого досвіду на Україну небезпечне», 
«… ми повинні, — підкреслював Л. Кравчук, — знайти модель для 
України»3. Не можна, наприклад, не враховувати високий рівень від
критості і рухомості елітарних прошарків у деяких країнах при порів
нянні з нинішнім досить стратифікованим суспільством в Україні, тим 
паче, що більшість населення «… не сприймає пришвидшену соціаль
ну диференціацію4», яка, до речі, виявилась достатньо стійкою тенден
цією, що призвела до того, що до двадцятиріччя незалежної України 
«…виникло жахливе розшарування суспільства: 5% надбагатіїв, 20% від
носно забезпечених, решта — або бідні, або жебраки»5.

1 Голос України. — 1992. — 7 липня; 1993. — 28 жовтня.
2 Виступ Президента України Л. М. Кравчука на сесії Верховної Ради Украї

ни 21 жовтня 1993 р. // Голос України. — 1993. — 23 жовтня; Будемо витрачати 
рівно стільки, скільки заробляємо (з виступу Президента України Л. М. Кравчу
ка на сесії Верховної Ради України 11 листопада 1993 р.) // Голос України. — 
1993. — 13 листопада.

3 Голос України. — 1993. — 23 жовтня.
4 Кто за что // Правда Украины. — 1993. — 23 окт.
5 Милошевич С. 20 лет независимости Украины: что мы «имеем» хороше

го и что — плохого (Попытка объективного аналитического исследования) / 
С. Милошевич // Слово. — 2011. — 25 авг.
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Тому, наприклад, «пріоритет загальнолюдських цінностей», закріп
лений у всіх проектах Конституції, не слід жорстко ототожнювати з 
заснованими на класичному лібералізмі «західними» цінностями, його 
необхідно було доповнити повагою потреб та законних інтересів соці
альних, професійних та інших груп населення.

Певні тенденції до механічної рецепції зарубіжних правових стан
дартів проявилися також у некритичному сприйнятті романогерман
ської термінології, яка не має адекватних аналогів у слов’янських мо
вах (у всякому разі — в українській та російській) замість того, щоб 
використовувати конституційну лексику для створення основ україн
ського юридичного тезаурусу. Якщо, наприклад, сприйнятий з німець
кої літератури і законодавства термін «правова держава» (Rechtstaat), 
на відміну від англоамериканського «держава, яка функціонує за пра
вилами права» (rule of law), передає його лексичний зміст, то терміни 
«нація» (nation) і «національність» (nationality) при застосуванні в яко
сті визначальних розмивають дійсний зміст терміна «національний» в 
загальногромадянському і етнічному сенсах. Так з’явилися і збереглися 
до 1995 р. у проектах Конституції Національні збори, Національна гвар
дія, містилася назва — Служба національної безпеки, незважаючи на те, 
що законодавець в 1992 р. обґрунтовано від цієї назви відмовився.

У цьому ж зв’язку — про новий термін, введений в проектні доку
менти і збережений в чинній Конституції, — «Український народ» 
(замість «народ України)1, який складається з громадян України всіх 
національностей. Цей термін кореспондував, наприклад до положень 
про духовну спадщину Українського народу, про представництво депу
татів від Українського народу, про присягу Президента Українському 
народу. Але при цьому в Преамбулі зазначалося про «багатовікову істо
рію українського національного державотворення», а Україна оголоси
ла себе «демократичною правовою соціальною державою», а не націо
нальною. Одночасно проекти визнавали «українську націю», громадян 
інших «національностей», «національні меншини», «національні гру
пи». Ці терміни загалом перебувають у науковому та міжнароднопра
вовому обігу, але, поперше, мають вживатися в єдиній смисловій си
стемі, яку повинна представляти Конституція, подруге, з огляду на 
досягнення сучасної етнології в її боротьбі з пседоекзоетнонімом, що 
витісняє, з одного боку, корінну націю і, з іншого, «нацменів», хоча 
дійсно йдеться про титульну націю, що дала ім’я державі, і про націо
нальні групи, по природі — теж нації, етногенез яких розвивався на 
землях України і для яких ця країна — єдина етнічна батьківщина. 

1 Науково обґрунтований критичний аналіз див.: Барабаш Ю. Установча 
влада Українського народу як конституційний феномен / Ю. Барабаш // Право 
України. — 2009. — № 11. — С. 73—74.
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Не враховується в наведеній термінології історичний досвід, стан на
ціональних відносин, достатньо ясно проглядаються тенденції до виді
лення етнорегіональних, етнографічних груп, їх протистояння навіть 
у межах титульної нації. Не випадково Генеральний секретар ООН 
Б. Галі зазначав ще в 1992 р. «… не існує етнічно чистих націй, це не
логічно». Сучасне поняття нації виходить за рамки етнічної групи, 
якщо, звичайно, «… розуміти націю як шлях до досягнення універ
сальної спільності», створення «… простору солідарності»1. Здається, що 
в цьому полягає сенс «… формування нової державної нації» в Україні, 
про яку говорив Л. Кравчук на Всесвітньому форумі українців2.

Ця проблема ніколи не виникала і не може виникнути, напри
клад, у ФРН, де етнічний за природою термін «німець» у правовому 
відношенні повністю збігається з терміном «громадянин». У Преамбу
лі Основного закону ФРН йдеться про «німецький народ», що склада
ється з «німців» уже в силу того, що «німцем в сенсі Основного закону 
є кожен, хто володіє німецьким громадянством» (ст. 116 Основного 
закону ФРН).

В Україні цю семантивноправову (конституційнотермінологіч
ну) проблему слід було вирішувати з позиції визнання реалій, що 
склалися, за винятком випадків незаконної депортації народів, і орієн
туватися на самосвідомість і самореалізацію титульної української 
нації і національних груп, на їх громадянську згоду і міжнаціональ
ний мир.

Таким самим чином, з урахуванням реально сформованої мовної 
обстановки, необхідно було вирішити в Конституції відповідні проб
леми, близькі до наведеної, розрізняючи їх культурологічні та по
літичні аспекти. Держави не буде, справедливо зазначав Л. Кучма, 
без духовного відродження, але «… не в тому сенсі, що всі почнуть 
говорити українською», «українська мова, така гарна і мелодійна, 
увійде в наше життя, — говорив I. Плющ. — Але вона зараз стала пред
метом конфронтації, політичних питань. Мова від цього не виграє»3. 
На цих підставах заслуговує на підтримку встановлена в конститу
ційнопроектних документах і в чинній Конституції полімовність, 
хоча, поперше, «чудесним чином… статус державної був визнаний 
лише за мовою однієї частини Українського народу», який складаєть
ся не просто з громадян України, а «громадян України всіх національ

1 Доклад Генерального секретаря ООН гна Бутроса Бутроса Гали в Инсти
туте государства и права РАН по случаю присуждения ему звания почетного 
доктора права // Государство и право — 1992. — № 12. — С. 4.

2 Голос Украины. — 1992. — 22 авг.
3 Цит. за: Понаморев А. Мир в украинском доме начинается с межнацио

нального согласия / А. Понаморев // Голос Украины. — 1993. — 24 февр.
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ностей»1, подруге, замість включення до складу загальних положень 
конституційного ладу не дуже чітких відмінностей державної мови 
(мабуть, малась на увазі мова спілкування з державою) в Україні і 
офіційної — для окремих місцевостей доцільніше було б знайти кон
струкцію, аналогічну, наприклад, Конституції Канади, і помістити 
відповідні положення в розділі про права людини. Це відповідатиме 
не тільки Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, а й 
стійкій доктринальній позиції про пріоритет прав людини щодо дер
жавних, колективних та інших інтересів2.

У центрі уваги наступних, після прийняття Конституції України 
(1996), конституційних перетворень був пошук оптимальної для Украї
ни форми правління. Не торкаючись обумовленості цього інтересу з 
боку різних політичних сил, необхідно визнати важливість проблеми 
форм держави, зокрема форми державного правління для загальної 
організації державного і суспільного життя. На це звертали увагу ще 
Платон і Арістотель, ідеї яких були розвинені в новітній історії держа
ви у відомій праці Г. Еллінека «Загальне вчення про державу».

Але саме європейський вимір сучасного змісту цієї реформатор
ської проблеми зумовлює необхідність наукового аналізу. На думку 
багатьох політичних і державних діячів, науковцівюристів і політоло
гів, парламентськопрезидентська республіка — більш ефективна фор
ма державного правління, яка встановлена в більшості європейських 
країн.

При цьому не враховується, що, поперше, в європейських кон
ституціях не прийнято визначати найменування форми державного 
правління, подруге, «статистичний» підхід є недостатньо переконли
вим — різницю становлять кілька країн: з 41 європейської держави 
24 парламентські чи парламентськопрезидентські. Потретє, застосу
вання будьякого визначення державного правління далеко не завжди 
відображає державну практику. Так, Болгарію, Литву, Чехію прийнято 
називати парламентськими республіками, хоча перша практично на
півпрезидентська, друга і третя — парламентськопрезидентські.

Якщо звернутися до реальних повноважень парламентів і прези
дентів, способів їх формування, обрання, призначення глави виконав
чої влади тощо, труднощі нівелювання державного правління в країнах 
Європи неможливо подолати, тим більше — репродукувати в Україні. 
Так, при класифікації європейських країн щодо визначення місця пре
зидента чи парламенту парламентськопрезидентськими або парла

1 Барабаш Ю. Установча влада Українського народу як конституційний фе
номен / Ю. Барабаш // Право України. — 2009. — № 11. — С. 74.

2 Детальніше див.: Орзих М. Ф. Личность и право / М. Ф. Орзих. — О. : 
Юрид. лит., 2005. — С. ХI та наступ.
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ментськими є Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, 
Греція, Данія, Iрландія, Iспанія, Iталія, Латвія, Литва, Німеччина, Ні
дерланди, Норвегія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Чехія, Угор
щина, Швеція, Швейцарія, Естонія. До президентських або президент
ськопарламентських належать Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Гру
зія, Казахстан, Кіпр, Македонія, Молдова, Польща, Португалія, Росія, 
Румунія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Югославія.

Ймовірно, більш плідним є не копіювання «готових» форм дер
жавного правління, що мають складну і суперечливу історію, а науко
во обґрунтовані пропозиції про організацію публічної влади в Україні, 
орієнтовані на відомі Копенгагенські критерії демократії, правосуддя 
і ринкової економіки: «Влада не повинна керувати громадянами для 
своїх інтересів, а навпаки — служити своєму народові. Великий бізнес 
треба відсторонити від влади. Керівництво держави має нести відпові
дальність перед суспільством. Влада повинна бути відкритою для наро
ду, а її діяльність прозорою. Тому що без загальної довіри державна 
машина не може працювати ефективно… змінити роботу міністерств 
з галузевої на функціональну, ліквідувати численні контролюючі та 
податкові інстанції, податкову міліцію, скоротити повноваження дер
жавних службовців та підняти їм заробітну плату… зміцнити територі
альні громади1.

У цьому відношенні заслуговує на підтримку ініціатива журналу 
«Право України», який в 2009 р. провів представницький Всеукраїнсь
кий форум науковцівправознавців «Як ефективніше влаштувати владу 
в Україні» з виділенням в якості «актуальної теми форуму» — «До пи
тання форми державного правління в Україна: пошук моделі». Спира
ючись на історичний досвід державності України, наукового аналізу 
і можливого прогнозу, вбачається безальтернативними для України 
«правильні», як казали Арістотель і Дж. Локк, «способи державного 
правління — класичні парламентська або президентська республіка2. 
Найцікавіше, що проведене в середині 2010 року соціологічне опиту
вання показало, що 61% українців підтримують президентську форму 
правління, 25% — різні форми парламентаризму. Використовуючи ці 
дані, М. Михайленко доходить висновку, що в умовах швидкої і мас
штабної модернізації «конституційна модель, в якій президент особис
то повністю контролює виконавчу владу, а обмежує цю владу пред
ставництво регіонів — вихід з ситуації, що склалася в країні»3.

1 Кінська К. Європейський вибір поукраїнськи / К. Кінська // Урядовий 
кур’єр. — 2005. — 22 січня. 

2 Право України. — 2009. — № 10. — С. 31 та 77. 
3 Михайленко М. Подходит ли Украине президентская республика? / М. Ми

хайленко // 2000. — 2001. — 16 июля.
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Наведений емпіричний матеріал свідчить про необхідність посили
ти експертний вплив юридичної науки на всі сторони державної та 
правової організації суспільства, трансформувати наукові досягнення 
до рівня доктрини, придатної для безпосереднього впровадження в 
практику. Тут головне, поперше, наукова персоніфікація як умова 
наукової відповідальності, подруге, зворотний зв’язок практики з на
укою у формі обґрунтованого (позитивного або негативного рішення) 
щодо наукового висновку, потретє, безперервний процес супроводу 
практики наукою: наука — практика — інновації — впровадження — 
результат.

У цьому відношенні представляється плідною позиція Конститу
ційного Суду України, в мотивувальній частині рішень якого нерідко 
вказується на думки науковцівекспертів або наукових колективів. Це 
особливо важливо не тільки як показник престижу науки, а й як інди
катор визначення напрямів науковоприкладних досліджень.

Саме тому на матеріалах доктринального вимірювання рішень 
Суду, особливо його правових позицій, «які для вітчизняної право
вої системи є доктринальними»1, виникає унікальна можливість до
сліджувати механізм супроводу практики юридичної наукою. Суд у 
мотивувальній частині своїх рішень нерідко формулює положення, 
які не тільки використовуються практикою вже в силу обов’язковості 
рішень Суду, а й відразу привертають увагу науковців, дають поштовх 
розвитку юридичної науки. Iноді ці положення викликають сумніви 
вчених і практикуючих юристів. Залишаючись обов’язковими для за
конодавця і правозастосовця, ці положення призводять до наукових 
дискусій, що також позитивно сприймається наукою як властивий їй 
засіб власного розвитку. Послідовне зростання науковоприкладного 
інтересу до діяльності і рішень Суду є природним, навіть у тих ви
падках, коли ці рішення називають «обурливими», такими, що втру
чаються «в непідвладні державному регулюванню сфери життєдіяль
ності громадянського суспільства2, такими, що не відповідають су
часній теорії, уявленням про верховенство права, суперечливими або 
такими, які призводять до втручання Суду до компетенції інших орга

1 Барабаш Ю. Демократія в системі цінностей конституційного ладу (за 
матер. практики Конституційного Суду України / Ю. Барабаш // Вісник Консти
туційного Суду України. — 2009. — № 5. — С. 89.

2 Косенюк А. «Возмутительное» решение КСУ / А. Косенюк // Юридическая 
практика. — 2009. — № 34 (609). — С. 10; Речицкий В. Независимый коммента
рий к Решению Конституционного Суда Украины по делу об официальном 
толковании положений статьи 10 Конституции Украины касательно примене
ния государственного языка органами государственной власти и местного само
управления от 14 декабря 1999 г. / В. Речицкий // Российскоукраинский бюлле
тень. — 2000. — № 6—7. — С. 141.
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нів державної влади1, або включення в «процес зґвалтування Кон
ституції» (В. Шаповал)2. Критичні зауваження на адресу Суду були 
висловлені також європейськими експертами3. Iноді Суд ухиляється 
від прийняття рішень, посилаючись, не завжди достатньо обґрунтова
но, на непідвідомчість Суду питань, які є змістом конституційного 
подання.

Конституційна юстиція взагалі «має унікальне функціональне при
значення — формувати у суб’єктів державноправових відносин кон
ституційний стиль мислення, політикоправову свідомість»4, здатна 
виконувати роль «наукового центру розвитку конституційноправової 
думки» (В. Скомороха), бути видатним творцем, який «генерує основ
ні положення конституційної доктрини» (Т. Пряхіна), «винаходить» і 
«розширює» її (L. Fridman).

Показовим є звернення Конституційного Суду України до вихід
ної науковопрактичної позиції щодо змісту поняття права. Відомий 
вислів Канта про те, що «юристи все ще шукають визначення права», 
залишається актуальним для нашого часу: що є право, як воно спів
відноситься з законами, державою, іншими юридичними явищами — 
питання, що не мають omnium opinium doctorum (загальновизнаної 
думки вчених) і однозначного застосування на практиці. Але ж «без 
конституційної істини про право, доктринально обґрунтованої і офі
ційно визнаної в такій якості, — справедливо стверджує В. Крусс, — 
була б неможлива послідовна юридична практика, однорідний пра
вовий простір, об’єктивно проведене розмежування права і закону і, 

1 Див., напр.: Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, 
принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і консти
туційних конфліктів у сфері публічної влади / А. О. Селіванов. — К. : Iн Юре, 
2008. — С. 13 та наступ.; Портнов А. В. Теоретичні основи формування консти
туційного судочинства в Україні / А. В. Портнов. — К. : Логос, 2008. — С. 6—7; 
Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампо В. М. стосовно 
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним подан
ням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Указу Президента України «Про деякі питання керівниц
тва зовнішньополітичною діяльністю держави» // Вісник Конституційного Су
ду України. — 2009. — № 2. — С. 20—21; Веніславський Ф. Конституційний 
Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу / 
Ф. Веніславський // Вісник Конституційного Суду України. — 2010. — № 2. — 
С. 135—136.

2 Цит. за: Горбунова Е. Вся правда про Конституцію / Е. Горбунова // Го
лос України. — 2011. — 26 серп.

3 Iнформаційна записка доповідачів ПАРЄ про їх візит в Україну 14—16 cіч
ня 2008 р. [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://assembly.coe.snt.

4 Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні / 
А. Селіванов // Право України. — 2009. — № 5. — С. 26.
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нарешті, конституційне правокористування і реальний конституціо
налізм»1.

Суд, природно, спираючись на світову і вітчизняну науку, доктри
нально і офіційно (у формі правової позиції) визначив, що «право не 
обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й 
інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, 
які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим куль
турним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, 
що відповідає ідеології справедливості, ідеї права…»2. Суд звернувся до 
складної, дискусійної проблематики верховенства права, зробив спробу 
визначити зміст основоположного конституційного принципу верховен
ства права через «панування права в суспільстві. Верховенство права 
вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 
діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникну
ті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо»3.

Одночасно конституційна юстиція є великим споживачем доктри
ни, використовуючи її нерідко як останній аргумент для ухвалення 
рішення. Звичайним змістом мотивувальної частини, яка є «головною 
у рішенні» Суду і «в якій він закладає правові позиції»4, є обґрунтуван
ня свого рішення доктриною або правовою позицією, що має сенс і 
значення правової доктрини, за формулою: «Конституційний Суд, ви
ходячи з… правової доктрини… і своєї позиції»5. Ця сама формула 
зберігається в окремих думках суддів: «згідно конституційної доктрини 
України, — зазначає суддя В. Бринцев, — Президент України не від
несений до жодної з гілок влади. Виходячи з цього відсутні підста
ви для стверджень, що така правова модель створює передумови для 
втручання у внутрішню діяльність судової влади»6. Деякі висновки су

1 Крусс В. Н. К теории пользования конституционными правами и свобо
дами человека / В. Н. Крусс // Государство и право. — 2004. — № 6. — С. 14.

2 Рішення Конституційного Суду України № 15рп/2004 від 2 листопада 
2004 р. (справа про призначення судом більш м’якого покарання) // Офіційний 
вісник України. — 2004. — № 45. — Ст. 2975.

3 Там само.
4 Окрема думка судді Кампо В. М. щодо Рішення Конституційного Суду 

України № 4рп / 2010 від 9 лютого 2010, п 2.4.
5 Рішення Конституційного Суду України № 23рп/2010 від 22 грудня 2010 р. 

(справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки до
рожнього руху) // Вісник Конституційного Суду України. — 2011. — № 1. — С. 13 
(п. 4.3).

6 Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. у справі 
за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення поло
ження частини п’ятої статті 20 Закону України «Про судоустрій України» [Елек
тронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p71007.
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ду, — стверджує суддя М. Маркуш в окремій думці щодо іншої спра
ви, — «суперечать доктринальним підходам теорії змагальності»1. Таким 
самим чином зазвичай обґрунтовуються терміни, поняття, якими опе
рує Суд, виділяючи їх зміст за доктринальним варіантом поняття.

У зарубіжних країнах ці формулювання іноді закріплюються на 
рівні закону. «В кожному випадку…, — встановлює ч. 2 ст. 40 Органіч
ного Закону Iспанії, — необхідно дотримуватися доктрини, яка вихо
дить з рішень і ухвал, прийнятих при розгляді заяв і питань про некон
ституційність». Закон України «Про Конституційний Суд України», на 
жаль, не містить спеціальних вказівок щодо значення, ролі доктрини 
при прийнятті актів Суду. Але чинний Закон побічно визнає значення 
доктрини, розглядаючи експертів як учасників конституційного прова
дження (ч. 1 ст. 55 Закону, ч. 2 ст. 32 Регламенту Конституційного 
Суду України), надаючи можливості Суду утворювати тимчасові комі
сії «за участю фахівців з відповідних галузей права» (ст. 34 Закону), 
призначати «експертизу у справі» (ч. 3 ст. 54), а суддів уповноважує на 
отримання інформації, в т. ч. професійної та експертної (ч. 2 ст. 19), 
передбачає посаду наукового консультанта судді (ст. 25).

Ці приписи і практика Конституційного Суду України, зміст окре
мих думок суддів дають підстави для твердження про доктрину як 
джерело права2, роль якої для Суду саме як «джерела права зростає»3 
аж до визначення Суду як «суду доктринального права»4.

Взагалі рольова позиція доктрини в конституціоналізаціі держав
ного і суспільного життя, конституційних перетвореннях вимагає пра
вильного розуміння змісту і ролі доктрини, подолання її необме
женості як «вчення, наукової чи філософської теорії, системи погля
дів, керівної політичної програми», сукупності або системи знань про 
те чи інше правове явище5, і чітке розмежування її з «чистою» теорією, 

1 Окрема думка судді Конституційного Суду України Аркуш М. А. стосовно 
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (консти
туційності) положень частин сьомої, дев’ятої, пункту 2 частини шістнадцятої 
статті 2368 Кримінальнопроцесуального кодексу України [Електронний ре
сурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v016p71009.

2 Белкин А. А. Комментарии к решениям Конституционного Суда Россий
ской Федерации 1992—1993 / А. А. Белкин. — СПб., 1994. — С. 9—10; Пархомен
ко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології / Н. М. Пархоменко. — 
К. : Юридична думка, 2008. — С. 262 та наступ. 

3 Ткачук П. Правові позиції Конституційного Суду України / П. Ткачук // 
Вісник Конституційного Суду України. — 2006. — № 2. — С. 16.

4 Кампо В. М. Яким бути сучасному підручнику з конституційного права / 
В. М. Кампо // Голос України. — 2001. — 26 лютого.

5 Юридична енциклопедія. — К. : Укр. енциклопедія, 1999. — Т. 2. — С. 273; 
Ткачук П. Зазнач. праця. — С. 15.
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наукою, навіть її прикладною частиною, або з констатацією зв’язку 
теорії і практики, наукового забезпечення, обслуговування практи
ки, супроводу практики науковою теорією, доктринального супроводу 
практики.

Перш за все, не будьяка теорія відіграє роль доктрини, «доктри
нальне… пов’язане з практичною діяльністю»1. Образно кажучи, док
тринальною є теорія, «перекинута» на практику, «вплетена» в неї. Тому 
навряд чи є сенс взагалі доктрину «характеризувати як наукову тео
рію», а в разі її політичного, правового та іншого визнання іменувати 
«офіційною доктриною». В дійсності, наукова теорія є доктринальною 
тільки в тій частині, «яка отримує визнання через впровадження її по
ложень в програмні документи політичного характеру, нормативні пра
вові акти, договірні і звичайні норми, рішення органів державної вла
ди та самоврядних громад»2, знаходить відображення або слугує під
ставою для прийняття судових рішень або формулювання правових 
позицій суду. «Доктрина, — справедливо стверджує Т. Пряхіна, — має 
практичну спрямованість у тому сенсі, що вона не тільки пропонує 
теоретичне обґрунтування проблем, які виникають, а й має реальну 
можливість неопосередкованого впливу на державноправове будів
ництво»3.

1.4. Конфліктологічна експертиза актів  
конституційного законодавства  
в контексті конституційних перетворень
Стан політичних відносин, коли «цивілізовані механізми по

літичного регулювання та суспільнополітичного діалогу тільки форму
ються, а нові форми здійснення державної влади, в той же час, впро
ваджуються дуже непросто і супроводжуються численними конфлікт
ними ситуаціями»4, вимагає від конституційного права, як основного 
регулятора політичних відносин, набуття нової якості. Конституційне 
право має виступати не тільки механізмом закріплення правових ста

1 Селиванов А. А. Вопросы теории конституционного правосудия в Украи
не: актуальные вопросы современного развития конституционного правосудия 
в Украине / А. А. Селиванов, А. А. Стрижак. — К. : Логос, 2010. — С. 61.

2 Пряхина Т. М. Конституционная доктрина современной России / Т. М. Пря
хина ; под ред. В. Т. Кабышева. — Саратов : Издво Сарат. унта, 2002. — С. 10. 

3 Пряхина Т. М. Конституционная доктрина Российской Федерации / 
Т. М. Пряхина. — М., 2006. — С. 10—11.

4 Конституційноправові засади становлення української державності / 
В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян [та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, 
Ю. М. Тодики. — Х. : Право, 2003. — C. 114.
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тусів суб’єктів конституційної взаємодії (кооперації), а й, перш за 
все, — бути ефективним регулятором відносин протистояння, кон
фронтації. Саме інтенсивністю конституційної конфліктності в проце
сі конституційних перетворень в Україні обумовлена актуальність ви
роблення засобів профілактики конституційних конфліктів і зниження 
їх негативного впливу на конституційноправові відносини. В цілому, 
дослідження методів конституційноконфліктної діагностики залиша
ється лише перспективним вектором правових досліджень1.

Одним із методологічних інструментів конституційноконфліктної 
діагностики, спрямованих на зниження інтенсивності конфліктів у 
конституційноправовій сфері, є конфліктологічна експертиза кон
ституційного законодавства. Вона є спеціальним дослідженням якості 
конституційноправових норм і практики їх реалізації, тобто норматив
ної бази з урахуванням створених на її основі фактичних конституцій
них відносин з точки зору конституційної конфліктності. Узагальнен
ня наявних механізмів конфліктологічної експертизи нормативнопра
вових актів та практики їх реалізації в конституційноправовій сфері, 
вироблення пропозицій щодо додаткових інструментів здійснення та
кої експертизи, зведення їх в єдину систему дозволить здійснювати 
цілеспрямований вплив на конституційні правовідносини, знижуючи 
тим самим ступінь їх конфліктності, особливо в процесі конституцій
ної модернізації та конституційного реформування. Відповідно до За
кону України «Про наукову і науковотехнічну експертизу» такою вва
жається діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та 
оцінка науковотехнічного рівня об’єктів експертизи і підготовка об
ґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об’єктів2. 
Виступаючи як складовий компонент наукової експертизи, конфлік
тологічна експертиза дозволяє застосовувати знання конституційної 
конфліктології при аналізі правових актів, у т. ч. законів про внесення 
змін до Конституції України, нормативних актів організаційного ха
рактеру, пов’язаних зі здійсненням конституційних перетворень.

Правова експертиза може бути попередньою, коли предметом до
слідження виступає законопроект або акт, який прийнятий, але не 
набув чинності, або наступною, коли розглядається вже чинний пра
вовий акт. Попередня конфліктологічна експертиза конституційного 

1 Єзеров А. Удосконалення конституційноконфліктної діагностики в Украї
ні / А. Єзеров // Доктринальное сопровождение юридической практики: история 
и современный опыт кафедры конституционного права : сб. науч.практ. статей / 
сост., предисл. и общ. ред. М. Ф. Орзиха. — О. : Юрид. лит., 2007. — С. 29—44.

2 Про наукову та науковотехнічну експертизу : Закон України від 10 люто
го 1995 р. № 51/95ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 9. — 
Ст. 56.
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законодавства є складовою частиною правової експертизи норматив
ноправових актів як однієї з гарантій підготовки якісного проекту, 
що здійснюється фахівцямиекспертами, спеціальними установами, 
відповідними державними органами для отримання об’єктивної оцін
ки проекту нормативноправового акта. У той самий час конфліктоло
гічне дослідження правового акта виходить за рамки правового аналі
зу, залучаючи до предмета вивчення соціальні інститути та процеси. 
Під час внесення змін до Конституції України заслуговує на увагу по
няття громадської експертизи законопроектів, дане В. Захаровою. Вона 
визначає його як «процес оцінки потенційного ризику, який пов’язу
ється з ціннісними характеристиками соціальних груп… ; з розробкою 
пропозицій щодо захисту об’єкта ризику від можливих небезпечних 
факторів»1. У цьому зв’язку конфліктологічна експертиза розглядає не 
тільки правові конструкції і механізми як такі, а й визначає рівень від
повідності правових приписів об’єктивним та суб’єктивним закономір
ностям, властивим суспільним відносинам, врегульованим досліджу
ваним правовим актом, а також здійснює прогностичну оцінку можли
вих наслідків реалізації положень правового акта, характеру їх впливу 
на конституційноправові відносини. Окрема увага тут приділяється 
інтересам суб’єктів конституційних правовідносин, яких може стосува
тись аналізований правовий акт або якими продиктовано його прий
няття: досліднику необхідно визначити, який саме суб’єкт і який саме 
інтерес переслідує за допомогою прийняття того чи іншого правового 
акта. Якщо досягнення цього інтересу явно суперечить інтересам ін
ших суб’єктів, дослідник в обов’язковому порядку зобов’язаний вказа
ти на необхідність узгодження інтересів. В іншому випадку сторона, 
інтереси якої обмежуються прийняттям даного акта, ймовірно буде 
протидіяти як його прийняттю, так і його реалізації. Тому «узгоджен
ня є єдино можливим способом прийняття нормативного рішення, що 
з самого спочатку наділене якістю реалізованості…. Факти перекон
ливо свідчать про те, що неадекватне відображення специфічних інте
ресів (інтересів окремої особистості, соціальних груп) у законі неми
нуче породжує протидію в соціальному середовищі і завжди пов’язане 
з утиском прав тих чи інших категорій населення»2.

Проведення експертизи дає можливість отримати об’єктивний, не
залежний і незаангажований висновок, що сприяє вдосконаленню про

1 Захарова В. И. Общественная экспертиза законопроектов (социологичес
кий анализ) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. социол. наук / 
В. И. Захарова. — М., 2005. — С. 7.

2 Червонюк В. И. Согласование интересов как вид современных законода
тельных технологий / В. И. Червонюк, И. В. ГойманКалинский // Государство 
и право. — 2004. — № 8. — С. 33.
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цесу нормопроектування1. На підставі експертних висновків суб’єкт 
правотворчості має можливість удосконалити проект акта до його прий
няття і набуття ним чинності для того, щоб реалізувати зміст законо
творчості, що полягає «в постановці конкретних цілей, спрямованих 
на стабільне і справедливе управління суспільством і забезпечення нор
мальної життєдіяльності людей»2. Адже «цілеспрямованість законо
творчості на практичне перетворення дійсності виключає умоглядне 
споглядання світу або ілюзорні форми свідомості»3 і вимагає ретельно
го аналізу ще на стадії проектування. Зіставляючи норми права з соці
альними інститутами і процесами, конфліктологічна експертиза зако
нодавства дозволяє отримати результат, якого правова експертиза дати 
не може. Як на це звертає увагу Ю. Тихомиров, «часто в законах, які 
готуються, та інших актах закладається одномірний розвиток відповід
них відносин, який не допускає відхилень і виникнення непередбачу
ваних подій»4. А в сучасних умовах, коли норми права і, насамперед, 
норми Конституції, розглядаються як засіб політичної боротьби, необ
хідно, щоб прийняті правові акти не допускали зловживань правом, 
передбачали правові механізми вирішення конфліктів — мали «кон
фліктостійкість».

Конфліктологічна експертиза проектів нормативних актів консти
туційноправової сфери регулювання (тобто попередня експертиза), в 
умовах високого рівня конституційної конфліктності і виходячи з ве
ликої суспільної значущості конституційного законодавства, повинна 
стати обов’язковим етапом нормотворчості, що необхідно закріпити в 
Законі «Про нормативноправові акти України», який ще слід прий
няти (і який, до речі, і сам повинен бути предметом конфліктологічної 
експертизи). Особливо це стосується законів про внесення змін до 
Конституції України — дуже важливо «при розробці змін здійснити 
комплексну оцінку проблемних, конфліктних і кризових варіантів 
макроуправлінських ситуацій, що можуть виникнути при введенні в 
дію зміненої Законом Конституції України»5.

1 Дідич Т. О. Правова експертиза проектів нормативноправових актів як 
необхідна складова нормопроектування: ознаки, методи, функції та завдання / 
Т. О. Дідич // Часопис Київ. унту права. — 2003. — № 3. — С. 14.

2 Общая теория государства и права. Академический курс : в 2 т. / под ред. 
проф. М. Н. Марченко. — Т. 2. — Теория права. — М. : Зерцало, 1998.— С. 176.

3 Там само.
4 Коллизионное право : учеб. и науч.практ. пособ. / Ю. А. Тихомиров. — 

М., 2000. — С. 143.
5 Черленяк I. I. Модифікація Конституції України в контексті ефективності 

системи державного управління [Електронний ресурс] / I. I. Черленяк. — Режим 
доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/dutp/20052/txts/polprav/05ciisdu.pdf.
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Конфліктологічна експертиза актів конституційного законодав
ства включає комплекс заходів щодо виявлення норм права, котрі 
встановлюють такі рамки взаємин між суб’єктами конституційних пра
вовідносин, які підвищують ймовірність їх вступу в конфронтаційні 
відносини. Таку властивість правових норм можна називати конфлік
тогенністю. Виявлення конфліктогенності включають у себе у якості 
центрального компонента і попередня, і наступна конфліктологічні 
експертизи актів конституційного законодавства. Також до змісту кон
фліктологічної експертизи входить виявлення інших недосконалостей 
норм права, що підвищують ймовірність виникнення конституційних 
конфліктів — недоліки законодавчої техніки, коли порушується не 
тільки мова, стиль, логіка законодавства, але особливо — коли допус
каються правові колізії, прогалини, повтори або інші дефекти.

При здійсненні конфліктологічної експертизи конституційного за
конодавства застосовують методику, спрямовану на виявлення в текс
тах нормативних актів правових норм, що створюють потенціал для 
виникнення конфліктів. До таких норм можна віднести такі:

1) норми, що містять завищені вимоги до суб’єкта при реаліза
ції ним своїх прав, обов’язків або повноважень. У даному випадку 
конфліктогенним чинником може виступати складна процедура, яку 
суб’єкт може спробувати обійти. Для виконання такого роду норм її 
адресат змушений витратити надто багато ресурсів, що викликає у ньо
го бажання «переступити» через встановлені правила. До даної катего
рії належать процесуальні норми, які в силу складності процедури 
припускають численні втрати часу і сил. Стаття 111 Конституції Украї
ни, яка передбачає процедуру імпічменту Президента України, закрі
пила надзвичайно складну процедуру, яка об’єктивно не могла бути 
реалізована в Україні протягом усього існування цієї норми;

2) норми, що закріплюють дискреційні повноваження посадової 
особи або органу влади. Такі норми права дають посадовій особі або 
владному органу можливість вибирати між різними варіантами пове
дінки на свій розсуд, не вказуючи, в яких випадках посадова особа або 
орган зобов’язані вибрати той чи інший варіант поведінки. Так, ч. 9 
ст. 118 Конституції України надає право вибору Президенту Украї
ну — відправляти чи не відправляти у відставку главу місцевої держав
ної адміністрації у зв’язку з недовірою до нього з боку обласної чи 
районної ради. Проте критерій, на підставі якого Президент повинен 
ухвалити таке рішення, не зазначений. Таким чином, вирішальним 
фактором тут виступить політична воля Президента, що може тільки 
посилити конфлікт, який виник, а не припинити його у випадку, якщо 
воля Президента не збігатиметься з волею відповідної місцевої ради;

3) норми, що відсилають до інших актів законодавства (бланкетні 
норми). В даному випадку виникає небезпека того, що акт, до якого 
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відсилає норма, може бути тривалий час не прийнятий або не відпові
дати духу закону, що містить відсильну норму, що порушить саму ло
гіку регулювання. До того ж, законодавець, залишаючи регулювання 
окремих відносин бланкетними нормами «на потім» або на розсуд ін
шого органу (наприклад, уряду), ризикує закласти цим підстави для 
виникнення серйозних конфліктів, пов’язаних з небажанням суб’єктів 
наповнити цю норму реальним змістом. Відсильні норми передбача
ють певний часовий відрізок, протягом якого суспільні відносини вза
галі не будуть врегульовані, тому що норма прямої дії ще не прийнята. 
Цей часовий відрізок можна назвати періодом надзвичайно високих 
дискреційних повноважень суб’єктів, отриманих на абсолютно закон
них підставах. Прикладом може слугувати продовження на підставі 
п. 9 Перехідних положень Конституції здійснення прокуратурою функ
ції нагляду за додержанням і застосуванням законів та функції попе
реднього слідства — до введення в дію законів, що регулюють діяль
ність державних органів щодо контролю за дотриманням законів, та 
до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, 
що регулюють її функціонування. Дана норма Перехідних положень 
Конституції дозволила прокуратурі зберегти за собою названі функції 
на довгі роки після прийняття Конституції, яка не передбачає за про
куратурою здійснення таких функцій.

Таким чином, конфліктологічна експертиза конституційного за
конодавства являє собою компетентний аналіз норм актів (проектів 
актів) конституційного регулювання на предмет наявності в них кон
фліктогенних норм. Суб’єкт, що здійснює таку експертизу, повинен 
підготувати висновок, в якому будуть розкриті такі питання:

— чи відповідає акт реально існуючим потребам правотворчості 
(наскільки він соціально адекватний);

— який інтерес переслідує суб’єкт, котрий ініціював прийняття 
проекту;

— чи не порушить реалізація даного інтересу інтересів інших 
суб’єктів конституційних правовідносин і якщо порушить, то до яких 
наслідків це може призвести і чи доцільно допускати таке пору
шення;

— чи містить акт колізії, прогалини, повтори, порушення законо
давчої техніки, чи можуть його норми неоднозначно тлумачитися різ
ними суб’єктами;

— чи містить даний акт бланкетні норми; якщо містить, то чи 
існують норми, на які посилаються, якщо не існують, то який орган 
повинен їх прийняти, чи передбачено це цим актом;

— чи не порушує даний акт балансу повноважень, чи не дублює 
повноважень інших органів, чи не порушує механізм стримувань і 
противаг, чи не встановлює за певними суб’єктами дискреційних пов
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новажень і, якщо встановлює, то чи визначено критерій для вибору 
суб’єктом таких повноважень варіанту поведінки;

— чи встановлена відповідальність за порушення норм акта, чи 
є така відповідальність адекватною щодо самого порушення;

— чи забезпечені матеріальні норми акта відповідними процесу
альними механізмами; чи не є ці механізми складними або неможли
вими в реалізації;

— чи передбачені погоджувальні процедури на випадок виникнен
ня суперечностей при застосуванні даного акта та інші способи вирі
шення виникаючих на його основі конституційних конфліктів;

— як дані відносини врегульовані в аналогічних актах або їх про
ектах, в актах, які даний проект повинен замінити, та/або як подібні 
відносини регулювалися в зарубіжних країнах.

Експертний висновок є підсумком будьякої експертизи і являє 
собою опис дослідженого об’єкта з точки зору його відповідності нор
мативним вимогам, потребам розвитку суспільних відносин і його міс
ця в системі законодавчих актів держави із зазначенням на його недо
ліки та рекомендаціями щодо їх усунення.

Ключовою умовою при проведенні експертизи є незалежність екс
перта — він не має бути ініціатором прийняття правового акта, не пови
нен знаходиться в підпорядкуванні у ініціатора і якимось іншим чином 
бути пов’язаним із суб’єктами, зацікавленими в прийнятті або скасуван
ні аналізованого акта. Однак у вітчизняній практиці цей ключовий прин
цип часто порушується. Так, Президент України, зацікавлений у ска
суванні так званої «політичної реформи 2004 року», став у 2005 р. ініціа
тором проведення експертизи відповідного закону в Національній комісії 
із зміцнення демократії та утвердження верховенства права — органі, 
сформованому самим Президентом. Тому зміст висновку даної комісії 
не міг стати для когось несподіваним1. Те саме можна сказати про висно
вок Міністерства юстиції України щодо Указу Президента України про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України в 2007 р.2 

1 Висновок Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження 
верховенства права від 27 грудня 2005 р. щодо дотримання конституційної про
цедури під час внесення змін до Конституції України 1996 р. шляхом ухвалення 
Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. 
№ 2222IV та щодо відповідності його положень загальним засадам Конституції 
України 1996 р. і європейським стандартам // Юридическая практика. — 2006. — 
№ 1—2 (419—420). — С. 27—31.

2 Юридичний висновок Міністерства юстиції за результатами правової екс
пертизи Указу Президента України від 26 квітня 2007 р. № 355 «Про дострокове 
припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових 
виборів» [Електронний ресурс] // Вебпортал Міністерства юстиції України. — 
Режим доступу : www.minjust.gov.ua/0/9383.
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Міністерство юстиції в цьому випадку виступало у конфлікті, який 
виник між Президентом України та коаліцією на боці останньої і, 
крім того, Міністерство було прямо зацікавленим суб’єктом при вирі
шенні цього питання, оскільки протилежні висновки експертизи, як
що б їм слідували, призвели б до швидкої зміни персонального складу 
самого Міністерства. Відповідно у висновку нічого іншого, крім ви
знання даного Указу виданим з перевищенням повноважень та таким, 
що порушує Конституцію, не можна було очікувати. На наведених 
прикладах видно, що цінність експертизи падає до нуля, коли її здій
снює зацікавлений суб’єкт.

Попередня експертиза конституційного законодавства здійснюєть
ся різними суб’єктами і в різних формах: комітетами Верховної Ради 
України — при підготовці законопроектів; Президентом України — 
при підписанні прийнятих законів; Конституційним Судом України — 
при дачі висновку щодо відповідності статей 157 і 158 проекту закону 
про внесення змін і доповнень до Конституції України; Міністерством 
юстиції України — при державній реєстрації нормативноправових ак
тів; Прем’єрміністром і відповідальним міністром — при скріпленні 
підписами деяких указів Президента України; громадськими і науко
вими установами — будьяких актів конституційного законодавства. 
У процесі здійснення такої експертизи може і повинен враховуватися 
конфліктологічний компонент — проводитися аналіз норм на конфлік
тогенність.

Наступна конфліктологічна експертиза конституційного законо
давства за змістом, у цілому співпадає з попередньою експертизою і 
підпорядкована усім її вимогам. Відмінністю тут є предмет досліджен
ня — нормативноправові акти, які набули чинності. Тому додатково
му дослідженню в даному випадку також піддаються суспільні відно
сини, які виникли на підставі норм цього акта і ними врегульовані, 
оскільки «моніторинг правового простору поза його системним зв’яз
ком з результатами моніторингу правозастосовчої практики навряд чи 
буде ефективним»1. Таким чином, у наступній експертизі законодав
ства є перевага — дослідник має в своєму розпорядженні фактичний 
правозастосовний матеріал і може його зіставити з цілями, задекларо
ваними законодавцем при прийнятті акта. Крім того, експерт вже на 
досвіді застосування акта знає конфліктні зони, що існують у сфері їх 
регулювання, і може дати рекомендації щодо удосконалення акта з 
метою уникнення виникнення подібних конфліктів і забезпечення най
більш оптимальних способів їх припинення в майбутньому. Конститу
ційноконфліктологічна експертиза актів, що вступили в силу, має на 

1 Капша Т. Социальноправовая экспертиза проектов нормативных актов / 
Т. Капша // Закон и жизнь. — 2004. — № 5. — С. 16.
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меті вдосконалення правового регулювання за допомогою приведення 
цих актів у відповідність до Конституції України та інших актів зако
нодавства, подолання конституційних колізій, прогалин, дублювання 
норм, неоднозначного їх тлумачення.

Аналізуючи практику застосування конституційного законодав
ства, тобто стан правореалізації, експерти оцінюють вплив норм кон
ституційного права на суспільні відносини, ступінь урегульованості 
суспільних відносин у конституційній сфері, стан і недоліки правової 
регламентації таких відносин. Конституційноконфліктологічна екс
пертиза виступає незамінним інструментом оцінки дієвості норматив
ноправових актів, їх ефективності в різних структурах суспільства та 
державній діяльності в певних часових, просторових і функціональних 
межах. Ефективність норм права (співвідношення поставленої мети 
правового регулювання та отриманого правового результату) знахо
диться в прямій залежності від наявності в них вказаних вище конфлік
тогенних чинників. У зв’язку з цим слід особливо підкреслити, що 
конфліктність правових засобів справедливо відносять до перешкод 
здійснення ефективного правового впливу, які призводять до його 
нейтралізації. «Якщо один чинник сприяє настанню певного результа
ту, а інший перешкоджає цьому (хоча і спрямований на досягнення 
іншої соціально корисної мети), дія їх може взаємно нейтралізува
тия»1. Тому дуже важливо при проведенні експертизи враховувати інте
реси суб’єктів конституційноправової взаємодії, які закладені в кож
ній нормі відповідного акта, зіставляючи їх між собою.

Певною мірою наступну конституційноконфліктологічну експер
тизу здійснюють суб’єкти, що мають право призупиняти або скасовува
ти правові акти. Так, наприклад, визнання норм законів та інших актів 
неконституційними є результатом проведення Конституційним Судом 
України експертизи актів законодавства, які стали предметом консти
туційного спору. Президент України має право скасовувати акти Кабі
нету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих державних адміністрацій з мотивів їх невідповідності Консти
туції України, зупиняти дію актів Верховної Ради Автономної Республі
ки Крим у зв’язку з їх невідповідністю Конституції та законам України.

Наступна конфліктологічна експертиза необхідна ще й з точки 
зору динамізму суспільних відносин. Норми, що, закладені в акт і 
відповідають суспільним потребам на момент його прийняття, мо
жуть надалі застаріти і не відповідати реальним потребам суспільства, 
тим самим створюючи умови для виникнення конфліктів. Будьякий 
конституційний акт встановлює певний соціальний порядок. Однак 

1 Общая теория государства и права. Академический курс : в 2 т. / под ред. 
проф. М. Н. Марченко. — Т. 2. — Теория права. — М. : Зерцало, 1998. — С. 463.
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неможливо встановити порядок відносин раз і назавжди, також непра
вильним є часта зміна конституційних положень. В обох випадках 
(при збереженні встановленого порядку або його частій зміні) консти
туційний акт стає причиною конфліктів: або коли жорсткий акт висту
пає перешкодою для прогресивного розвитку, або коли гнучкий кон
ституційний акт використовується суб’єктами для задоволення своїх 
тимчасових політичних потреб. Таким чином, норми, які спочатку не 
мають конфліктогенного характеру, з часом можуть набути таких влас
тивостей, і тому проведення наступної конфліктологічної експертизи 
акта виправдано в будьякий час протягом усього терміну його дії.

Що стосується законів про внесення змін до Конституції Україні, 
то досвід прийняття, дії та скасування Закону № 2222IV від 8 грудня 
2004 р. продемонстрував гостру необхідність у проведенні обов’язко
вого наступного формального конституційного контролю такого ти
пу законів з метою уникнення в подальшому політичних спекуляцій 
з цього приводу. Вірно вказує К. Бабенко з приводу дії Конституції 
в редакції змін 2004 р., що «Конституція України не може гарантувати 
стабільність і прогнозованість розвитку політикоправових відносин з 
тієї причини, що активно дискутуються питання скасування конститу
ційної реформи…»1.

Конфліктологічна експертиза може включати в себе в якості скла
дової експертний експеримент, коли запропоновані в акті правові та 
організаційні механізми перед впровадженням апробуються на моде
лях або на окремих інститутах для того, щоб у разі позитивного резуль
тату бути впровадженими повсюдно. Практика проведення в Україні 
державноправових експериментів небагата. Лише одного разу був іні
ційований такий експеримент, який, однак, не був доведений до логіч
ного завершення. Він був пов’язаний з тимчасовою організацією на 
базі кількох населених пунктів Iрпінського регіону, де передбачалося 
створення особливих організаційних і фінансових основ місцевого са
моврядування. Відповідним законом цей експеримент визначається, 
як «випробування на практиці за державного сприяння поряд з тра
диційними новими формами місцевого самоврядування на території 
Iрпінського регіону, де проводиться експеримент з метою можливого 
застосування набутого досвіду в діяльності органів місцевого самовря
дування на всій території Україні» (ст. 1)2.

1 Бабенко К. Конституція України як фактор стабілізації та розвитку пра
вового і політичного життя суспільства / К. Бабенко // Вісник Конституційного 
Суду України. — 2007. — № 1. — С. 41.

2 Про державноправовий експеримент розвитку місцевого самоврядування 
в місті Iрпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської об
ласті : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2352III // Голос України. — 2001. — 
№ 88. — 22 травня.



ГносеолоГiчнi	витоки	i	теоРетико-методолоГічні	основи…		 63

Конфліктологічна експертиза законодавства не має на увазі дослі
дження норм тільки одного акта — об’єктом аналізу може виступати і 
група взаємопов’язаних актів, що регулюють схожі правовідносини. 
Наприклад, конфліктологічній експертизі може бути підданий окремий 
конституційноправовий інститут, врегульований кількома нормативни
ми актами. В даному випадку за допомогою експертизи окреслюються 
конституційні конфлікти, пов’язані з функціонуванням даного інституту 
і мали місце в певному проміжку часу, демонструється залежність цих 
конфліктів від конституційноправового регулювання. Результати такої 
експертизи дають можливість інститутам публічної влади та громадян
ського суспільства на «живих» прикладах усвідомити регулюючий вплив 
норм конституційного права на суспільні відносини, оцінити роль пра
ва у суспільному житті. Наприклад, Центр конфліктологічних дослі
джень Російської академії наук з 1994 р. періодично публікує результати 
конфліктологічної експертизи російської соціальної дійсності по роках1. 
Ця експертиза містить огляд основних політичних подій року, їх пра
вову та конфліктологічну оцінку, стан та розвиток зв’язків держави і 
громадянського суспільства тощо. Подібні напрацювання дозволяють 
не тільки зробити відповідні висновки щодо поточних проблем держав
нополітичного життя, за їх допомогою можна простежити стан кон
ституційної конфліктності в ретроспективі, визначити її динаміку.

Ефективність самої експертизи залежить від об’єктивності, квалі
фікованості і авторитетності її суб’єктів. Для цього експертизу повинні 
проводити особи, які мають належну кваліфікацію в сфері конституцій
ного права, не залежать від політичних сил, не виступають авторами 
законів, які є предметом дослідження. Результатом роботи цих експер
тів стане підготовка комплексного всебічного компетентного виснов
ку, який може виконати як роль превентивного заходу щодо майбутніх 
конфліктів, так і роль інструменту з припинення існуючих.

Однак в умовах перманентного політичного протистояння навіть 
експертиза може бути використана як механізм конфронтації, коли 
політичні суб’єкти всякого роду експертними висновками виправдову
ють свою конфліктну поведінку. Наприклад, постанова Верховної Ра
ди України № 3295IV від 10 січня 2006 р. «Про відставку Прем’єрмі
ністра України, членів Кабінету Міністрів України», яка залишилася 
невиконаною і не могла в той час бути розглянутою Конституційним 
Судом України внаслідок блокування його діяльності, було піддано 
так званій «логіколінгвістичній» експертизі, яка, по суті, обґрунтову
вала конституційність даного акта2.

1 Российский социум в 1994 году: конфликтологическая экспертиза // 
СОЦИС. — 1995. — № 2. — С. 3—11.

2 Гончар И. Лингвоконституционность / И. Гончар // Юридическая прак
тика. — 2005. — № 7 (425) — С. 3.
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Проведення конституційноконфліктологічної експертизи має 
першочерговою метою профілактику конституційної конфліктності і 
слугує розвитку конституційного законодавства через удосконалення 
існуючих і вироблення нових норм, які регулюють питання взаємодії 
суб’єктів конституційних правовідносин, зобов’язують їх до співпраці, 
встановлюють відповідальність за порушення цих принципів, зводячи 
тим самим до мінімуму можливість виникнення конфронтації. Обов’яз
кове проведення конфліктологічної експертизи конституційного зако
нодавства послужить збільшенню в ньому кількості норм, спрямова
них на забезпечення співробітництва між суб’єктами конституційно
правових відносин, на вирішення конституційних конфліктів, а також 
саме по собі стане одним з механізмів профілактики та вирішення 
можливих конфліктів у конституційноправовій сфері і забезпечить 
ефективне здійснення конституційних перетворень.

1.5. Європейський вимір  
конституційних перетворень в Україні
Метою конституційних перетворень в Україні є формування 

сучасного українського конституціоналізму1, джерела, передумови і 
науковоприкладні уявлення про який були «пересаджені» на нашу 
«правову основу» з європейської соціальнополітичної і правової дійс
ності з порушенням, особливо на перших етапах становлення ново
го конституційного ладу в Україні, правил юридичного контитуїтету, 
міжсистемної міграції правових форм. Не вдаючись до соціальної 
або юридичної оцінки західноєвропейського конституціоналізму, слід 
прийняти на нашу адресу судження А. Шайо про те, що у нас «які 
завгодно ідеї, за винятком ідей класичного конституціоналізму»2. Це 
не випадковість, не збіг соціальнополітичних обставин або результат 
вольових політичних рішень, але має історичне, логічні та юридичні 
витоки. Класичний конституціоналізм йде своїми коріннями в унікаль
ну історію правової культури Заходу, західну традицію права, не об
меженого законодавством європейських країн і правовою системою 
Європейського співтовариства (Європейське право та право ЄС), щодо 
яких з 1998 р. здійснюються процеси апроксимації законодавства в 
пріоритетних сферах (ст. 51 Угоди про партнерство і співпрацю між 
Україною і ЄС), досить широкою, інституційно забезпеченою його 
адаптацією, що сприяє фактичному і юридичному входженню, без фор

1 Детальніше див.: Орзих М. Современный конституционализм в Украине / 
М. Орзих, А. Крусян. — Глава 5. — К. : Алерта, 2006.

2 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / 
А. Шайо. — М. : Юристъ, 1999. — С. 11.
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мального приєднання до «міжнародної організації інтеграції»1, в євро
пейський «інтеграційний правопорядок» (Т. Комарова).

Вже тому конституційні перетворення в Україні та їх європей
ський вимір не означає жорсткого зв’язку між євроінтеграційними 
прагненнями України і реальним вступом до Європейського союзу 
(ЄС), інших європейських і світових міжнародних організацій, полі
тичні, економічні, соціальні, загальнолюдські цінності яких Україна 
сприймає і підтримує.

Поперше, діючі понад десять років (з березня червня 1998 р.) 
основні договірні документи між Україною і ЄС — Договір про парт
нерство і співпрацю між Україною і ЄС і Стратегія інтеграції України 
до ЄС — закріплюють прагнення України стати «повноправним чле
ном ЄС», але не містять формули «європейської перспективи», яку 
сприйняли, наприклад, прибалтійські держави (в преамбулах до своїх 
договорів) і яку зазвичай сприймають як асоційоване партнерство, що 
веде до членства в ЄС.

Подруге, «… зміцнення співпраці між сусідами таким чином, щоб 
це не загрожувало внутрішній рівновазі ЄС і не спонукало до нереалі
стичних амбіцій тих, хто планує вступити до ЄС», є найбільш ефек
тивним шляхом євроінтеграції, зазначалося Представництвом Євро
пейської комісії в Україні2. Настільки ж визначеною є рекомендація 
Україні Комісії «Блакитної стрічки» (ООН) — «не прагнути до того, 
щоб слідувати європейцям у всьому»3. У цьому має бути сенс прагма
тичної позиції України, яка «близька і зрозуміла європейським парт
нерам» (В. Янукович).

У зв’язку з цим слід зазначити «нерозбірливість» нашої соціально
політичної і юридичної практики, яка прагне у всіх випадках, незалеж
но від ступеня обґрунтованості і «пристосованості» до національних 
умов розвитку країни, слідувати порадам західних політиків, експер
тів, європейських структур, не виділяючи обов’язкові (оскільки випли
вають з міжнародних зобов’язань) для України рішення і загальні або 
приватні рекомендації, що нерідко є взаємно суперечливими та підля
гають вітчизняній експертній оцінці з позицій сучасного стану та пер
спектив розвитку країни.

Тут особливо важливий третій аргумент представленого розуміння 
євроінтеграції України — використання досвіду деяких європейських 
країн, досить близьких Україні за геополітичним положенням, полі

1 De Velasco M. D. Las organizations internacionales. — Madrid, 1996.
2 Iнформаційній бюлетень Представництва Європейській комісії в Україні. 

Березень, 2003. — С. 9.
3 Кінська К. Європейський вибір поукраїнські / К. Кінська // Урядовий 

кур’єр. — 2005. — 22 січня.
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тичною ситуацією, економічною орієнтацією і ресурсовим потенціа
лом, політичною культурою. Австрія, наприклад, вважаючи себе «сер
цем Європи», «центром Землі» (слова з державного гімну 1947 р.), 
звільнившись від спадщини імперії Габсбургів, вже в 1955 р. прийняла 
спеціальний Конституційний Закон про нейтралітет і (відповідно до 
Державного договору про відновлення незалежної демократичної Авс
трії) заборону вступати в міждержавні об’єднання (правда, із застере
женням, що членом об’єднання є Німеччина), і лише через півстоліття 
після закінчення Другої світової війни вступає до ЄС. Двадцять після
воєнних років у країні була складна політична обстановка, але полі
тичні протистояння зазвичай долалися створенням великої коаліції, 
у складі якої — вкрай права Народна партія («чорні») і лівоцентрист
ська Социалдемократична партія («червоні»). Ця коаліція виявилася 
більш стійкою і ефективною, ніж «чорносиня» за участю ультраправої 
радикальної Партії свободи. Економічно індустріальноаграрна Австрія 
виявилася привабливою завдяки стабільності і здатності швидко реагу
вати на глобальні економічні виклики при дуже обмеженій кількості 
великих транснаціональних корпорацій і постійній підтримці середньо
го і дрібного, вузькоспеціалізованого сімейного підприємництва. Iсто
рично сформована полікультурна спадщина, особливо в центральній 
частині країни, не призводила до якихось політичних труднощів (за 
винятком програмних акцій ультраправої Партії свободи, що виклика
ла протести Європейського співтовариства), сприймалася нормально 
і більше того — сприяла здійсненню ідей федералізму і територіаль
ного самоврядування, істотно спрощуючи ведення бізнесу і в цілому 
розвиток економіки.

У цьому відношенні є характерним вирішення культурномовної 
проблеми. Незважаючи на те, що лише кілька десятків тисяч людей 
говорять не німецькою мовою, а словенською, хорватською, угор
ською, чеською, словацькою, на підставі ст. 149 Конституції Австрії 
чинного Основного Закону держави від 21 грудня 1867 р. про загальні 
права громадян, згідно з яким (ст. 191) «…всі національні меншини 
рівноправні, і кожна з них має гарантоване право на збереження і під
тримку своїх національних особливостей і мови. Державою визнається 
рівність існування в країні мов як при використанні їх у школах, пуб
лічних установах і в суспільному житті. В землях, де проживає кілька 
національних меншин, публічні установи в сфері освіти повинні бути 
організовані у такий спосіб, щоб жодна з цих національних меншин 
не була примушена до вивчення другої мови, вживаної в будьякій 
частині цієї території, і маючи необхідні кошти для навчання рідною 
мовою». Таке вирішення мовної проблеми безсумнівно є наближен
ням до сучасних європейських вимог, встановлених Європейською 
Хартією про регіональні мови меншин (1992 р.), щодо якої Україна 
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не може визначитися, і Рамковою конвенцією Ради Європи про за
хист національних меншин (1995 р., ратифікована Україною 1997 р.).

Однак поданий до Верховної Ради проект Закону України «Про 
засади державної мовної політики» вже більше року не виносився на 
розгляд, був предметом розгляду Комісії Ради Європи «За демократію 
через право» (Венеціанська комісія). Але у системі Ради Європи від
сутня єдність підходів до мовної політики, що дає підстави вважати, 
що європейський стандарт з цієї проблеми остаточно не сформувався 
і європейський вимір наведеної проблеми, мабуть, має здійснюватися 
з урахуванням висновків Венеціанської комісії і рішень інших органів 
Ради Європи, що не мають юридичної обов’язковості.

Мовна політика України розглядалася Комітетом Міністрів Ради 
Європи (своєрідний квазіуряд РЄ), який ухвалив і оприлюднив допо
відь і виніс рекомендації щодо мовної політики в Україні, зазначив, 
що «мовний ландшафт України унікальний, оскільки мовою, яка не є 
державною (російська), говорить велика частина населення, включаю
чи людей, що належать до інших національних меншин». При цьому 
«російська мова віднесена на невідповідний їй рівень» (п. 61). «Врахо
вуючи кількість російськомовних жителів в Україні, очевидно, що ця 
мова повинна посідати особливе положення» (п. 79). «Взяті Україною 
зобов’язання не відповідають реальному стану мов, щодо яких могли 
бути прийняті більш серйозні заходи захисту і розвитку» (п. 155).

У такій суперечливій ситуації держава, стверджує А. Попов, «має 
вирішувати проблему своїм розумом», тобто виходячи з національних 
особливостей етнічної та мовної ситуації в країні1.

Європейський вибір України, таким чином, передбачає не фор
мальне сприйняття всіх рекомендацій, що йдуть із Заходу, а розумне, 
творче використання цих рекомендацій з урахуванням того, що са
ме європейський вимір українських конституційних реалій повинен 
сприйматися як «світовий конституційний вимір», за своєю природою 
європогенний, що має «цивілізаційний вплив «старого континенту»2. 
Цим визначаються рух (конституційна модернізація і реформування) 
і кінцева мета — формування сучасного конституціоналізму в Україні.

Проте для досягнення відповідного рівня сприйняття західної тра
диції права цього недостатньо. Необхідне широке і системне викорис

1 Попов А. Второе лицо Европы / А. Попов // 2000. — 2011. — 8 апр.; По
пов А. Совет Европы — за повышение статуса русского языка / А. Попов // 
2000. — 2010. — 16 июля; Детальніше див.: Колесник В. П. Конституционно 
правовые регулирования языковых отношений: общие подходы и их экстраполя
ция на язык судопроизводства / В. П. Колесник // Конституционное развитие 
России и Украины. — Вып. 1 : сб. науч. тр. — Х. : Право, 2011.

2 Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимі
рі / В. Шаповал // Право України. — 2002. — № 6.
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тання європейських стандартів формування і функціонування право
вих і державних інститутів, інститутів громадянського суспільства та їх 
відносини з державою, впровадження у всіх сферах життя країни вер
ховенства права з безумовним визнанням найвищої юридичної сили 
Конституції України.

Рівень сприйняття цих стандартів представляє масштаб європей
ського виміру права і держави взагалі і зокрема — щодо конституцій
них перетворень. А найбільш надійним інструментом подібного вимі
рювання є документи (рішення, рекомендації, висновки і т.п.) євро
пейських організацій і судів, які містять формальні (юридичні) або 
фактичні (засновані на європейському досвіді) стандарти конституціо
налізації державного і суспільного життя. Тим більше, що «…в Ра
ді Європи цікавляться розвитком подій в Україні і, як вказував Гене
ральний секретар ЄС, — готові надати поради та рекомендації: як 
конституційну реформу може бути здійснено у відповідності зі стан
дартами ЄС»1.

Першою реальної спробою новелізації (модернізації) Конституції 
України, на яку зреагували європейські структури, насамперед Парла
ментська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) і Венеціанська комісія, був 
Всеукраїнський референдум за народною ініціативою, проголошений 
Президентом України 15 січня 2000 р.

На референдум було запропоновано шість питань, два з яких Кон
ституційний Суд України визнав неконституційними — про недовіру 
Верховній Раді 14 скликання і в зв’язку з цим доповненням Конститу
ції про висловлення недовіри Верховній Раді на Всеукраїнському ре
ферендумі, що дає підстави Президенту для розпуску парламенту, і 
прийняття Конституції на референдумі. Венеціанська комісія не тіль
ки підтримала Рішення Конституційного Суду, а і висловила сумнів 
щодо правових основ референдуму на даній стадії новелізації Консти
туції і збереження балансу повноважень між Президентом і Парламен
том у результаті референдуму2.

До питання про референдум як складову частину конституційної 
реформи Венеціанська комісія звернулася і в 2008 р. «Прийняття Кон
ституції на референдумі, — сказав заступник голови Комісії Г. Т. Мар
керт, — не є незвичайним і, можливо, це непоганий шлях… Крім того, 
знаючи досвід референдумів в Україні з конституційних питань, можу 
сказати, що це необов’язково позитивний шлях»3. У зв’язку з цим до
повідачі ПАРЄ по Україні в Iнформаційній записці про їх візит до 
України в січні 2008 р. писали, що «…будьякий референдум за народ

1 Подискутуємо // Голос України. — 2004. — 26 січня.
2 День. — 2000. — 4 апр.
3 Облога «Венеції» // Дзеркало тижня. — 2008. — № 11 (690).
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ною ініціативою» повинен відображати справжню народну волю до 
конституційної реформи і не бути засобом досягнення чиїхабо полі
тичних цілей… наш постійний заклик до влади — тісно співпрацювати 
з Венеціанською комісією… і не проводити будьяких референдумів, 
поки не будуть прийняті чіткі процедури з їх проведення»1.

Референдум 2000 року і його наслідки взагалі мають важливе зна
чення для європейського виміру сучасних конституційних перетво
рень. Поперше, питання, запропоновані Президентом України на 
референдумі, і питання, щодо яких проводився референдум, близькі 
або ідентичні інноваційним положенням (модернізації), прийнятим як 
зміни до Конституції України (2004 р.) і тому оцінки європейських 
експертів у період між 2000 і 2004 роками слід використовувати щодо 
реформаторських ідей, сформульованих у 2004 р. і згодом, подруге, 
сам референдум і зміст винесених на нього питань звернули увагу ви
соких європейських структур. Зокрема Генеральний секретар РЄ, ке
руючись висновками Венеціанської комісії, попередив, що «ми сприй
мемо тільки ті зміни Конституції, які будуть прийняті тільки консти
туційним шляхом». Це підтверджується рекомендацією ПАРЄ 1451 
(2000) стосовно реформи інститутів влади в Україні і спеціальної Резо
люції ПАРЄ від 19 квітня 2007 р. «Функціонування демократичних 
інститутів в Україні»2.

Пошук вирішення проблемної ситуації, яка описана і була пред
метом розгляду ПАРЄ, свідчить про те, що обраний шлях продовжен
ня конституційної реформи приховує можливість політичної кризи, 
наростання конфронтації в суспільстві, протистояння між гілками вла
ди. Тому необхідно було знайти вирішення проблеми хоча б у поста
новочному вигляді з відповідним доктринальних обґрунтуванням.

Перше питання референдуму, наприклад, впровадило новий тер
мін «постійно діючої парламентської більшості». Це, по суті, консти
туційнопроектний інститут (попередник нового суб’єкта конститу
ційного права за Законом України № 2222IV від 8 грудня 2004 р. — 
«коаліції депутатських фракцій» — ст. 83 ч. VI Конституції України в 
ред. зазн. Закону) викликав різні тлумачення і у зв’язку з цим Мі
ністерство юстиції України звернулося до кафедри конституційного 
права НУ ОЮА з проханням доктринального обґрунтування проблеми 
(вих. № 1795403 від 2 серпня 2004 р.). Дійсно, ні теорія конституцій

1 Iнформаційна записка доповідачів ПАРЄ про їх візит до України (14—
16 січня 2008 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:asstmbly.coe.int/
ASP/APFeaturesManager/gefaultArtSiteViewasp?ID =7’52.

2 Дискусію перенесли на квітень // Голос України. — 2000. — 29 січня; 
Реформа інститутів влади в Україні // Голос України. — 2000. — 14 квітня; Голос 
України. — 2007. — 21 квітня.
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ного права, ні Європейська конституційна практика не знає такого 
інституту. Парламентська більшість зазвичай складається як результат 
парламентських виборів, за своєю природою є політичною умовою ді
яльності парламенту, його політичної відповідальності. «Більшість» 
сприймається виключно як «кількість учасників процесу колективного 
прийняття рішень, спільна позиція яких визначає характер і зміст рі
шення»1. Ця «спільна позиція» досить мінлива, динамічна залежно від 
предмета рішення, партійної (ідеологічної) належності депутатів, ін
ших змінних факторів (нерідко дуже ірраціональних). Венеціанська 
комісія у зв’язку з цим висловила сумнів із приводу того, що «форма
лізована процедура формування парламентської більшості» сприятиме 
політичній стабільності2.

Наступним кроком на шляху конституційних перетворень була 
президентська ініціатива проведення в країні політичної реформи з 
метою «забезпечення подальшого динамічного розвитку української 
державності.., створення передумов для підвищення реальної ролі пар
тій і структур громадянського суспільства та впровадження демокра
тичних інститутів, що відповідають європейській моделі будівництва 
сучасної демократичної держави»3. Ця мета більш універсальна, ніж 
зміни до Конституції (що було метою референдуму 2000 р.) і тому цей 
період реформи був офіційно представлений як політична реформа, 
але потребує доповнення — з її конституційною забезпеченням.

Не звертаючись до аналізу політичної ситуації, пов’язаної з підго
товкою та обговоренням законопроектів про внесення змін до Кон
ституції, потім — до драматичних подій виборчої кампанії з виборів 
Президента України, які завершилися «помаранчевою революцією» 
(листопад—грудень 2004 р.), є підстави підтримати Венеціанську комі
сію і доповідачів ПАРЄ по Україні в тому, що, поперше, Всеукраїн

1 Баглай М. В. Малая энциклопедия конституционного права / М. В. Баг
лай, В. А. Туманов. — М. : БЕК,1998.

2 Висновок щодо дотримання конституційної процедури під час внесення 
змін до Конституції України 1996 р. шляхом ухвалення Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222IV та щодо 
відповідності його положень загальним засадам Конституції України 1996 р. і 
європейським стандартам. Ухвалено на третьому пленарному засіданні Комісії 
(м. Київ, 27 грудня 2005 р.) / Національна комісія зі зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права. — К., 2006.

3 Про організацію роботи з підготовки законопроектів про внесення змін до 
Конституції України та виборчих законів : Указ Президента України від 3 жовт
ня 2002 р. // Офіційний вісник України. — 2002. — № 41. — Ст. 1903; див. 
також: Започаткування сучасного етапу конституційної реформи в Україні : 
наук.практ. видання / авт. вступ. статті та уклад. док. частини М. П. Орзіх. — 
О., 2003.
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ський референдум 2000 р. був «дуже спірним», а проект Закону про 
Кабінет Міністрів України «став символом того, як виконавча і зако
нодавча влада зайшли в глухий кут з конституційних питань», а також 
стверджувати з урахуванням цільової спрямованості конституційної 
реформи, яка переросла в політичну, що вона є фактично обмеженою 
порівняно з проголошеною метою. Цю обмеженість, яка проявилася в 
зведенні на практиці реформи до перерозподілу повноважень в трикут
нику Президент — Парламент — Уряд і способів формування консти
туційних органів (із встановленням нових термінів), навряд чи можна 
характеризувати як політичну реформу. Доповідачі ПАРЄ по Україні 
саме в зв’язку з цим писали, що головне занепокоєння полягає в тому, 
що всі дискусії щодо прийняття нової Конституції породжені насам
перед прагненням до перерозподілу владних повноважень, а не бажан
ням реформувати політичну і правову системи, наблизивши їх до євро
пейських стандартів1.

У нормативному вигляді цільова орієнтація реформи не змінилася 
і зводиться, як зазначала Венеціанська комісія ще в 2003 р. стосовно 
цілей політичної реформи, до «трансформації з квазіпарламентської 
на квазіпрезидентську» республіку, що взагалі не має прямого відно
шення до формування сучасної політичної системи, ефективної полі
тичної демократії, не сприяє досягненню «мети наближення України 
до європейських демократичних стандартів і вводить інші зміни в Кон
ституцію, які є кроком назад»2. В якості однієї з неприйнятних ідей 
наводиться повернення до загального нагляду прокуратури (за Зако
ном № 2222IV від 8 грудня 2004 р.), проти якого неодноразово висту
пала Венеціанська комісія, «нагадуючи» в 2005 р. про те, «що в своїй 
резолюції 31244 (2001)… ПАРЄ вказала на зобов’язання органів укра
їнської влади змінити роль і функції прокуратури (особливо щодо здій
снення загального нагляду за законністю) в цілях забезпечення відпо
відності європейським стандартам»3. Тут треба зазначити, що термін 
«загальний нагляд» не вживається з 12 липня 2001 р. Однак згідно з 
прийнятими змінами відповідно до Закону № 2222IV від 8 грудня 

1 Висновок Венеціанської комісії «Про конституційну ситуацію в Україні», 
п. 14 Документ 994 а 36, редакція від 17 жовтня 2010 р. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : Сторінка «Законодавство України» сайту Верховної Ради; Iнфор
маційна записка доповідачів ПАРЄ про їх візит до України, п. 35 (14—16 січ
ня 2008 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:asstmbly.coe.int/ASP/
APFeaturesManager/gefaultArtSiteViewasp?ID =7’52.

2 Консолідований висновок Європейської комісії «За демократію через пра
во» (Венеціанська комісія) по проекту Закону «Про внесення змін до Конститу
ції України» (CDL (2003).

3 Opinion on the amendments to the Constitution of Ukraine. Adopted on 
8.12.2004. № 339/ 2005 (CDL — AD (2005) 015 — e. asp.
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2004 р. ст. 121 Конституції України, яка визначає функції прокурату
ри, доповнено пунктом 5: «Нагляд за дотриманням прав і свобод лю
дини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами ви
конавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими 
і службовими особами». Ця формула навряд чи коректна щодо п. 9 
Перехідних положень Конституції України, який встановлює тимчасо
вий характер наглядової функції прокуратури «за дотриманням і засто
суванням законів». Колізія, яка виникає при одночасному застосуван
ні ст. 121 Конституції України та п. 9 Перехідних положень, а також 
ст. 101 Конституції України, яка відносить функцію парламентського 
контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і гро
мадянина» до компетенції Уповноваженого Верховної Ради з прав лю
дини, навряд чи переборна.

Деякою мірою до конституційної модернізації може бути відне
сено запровадження у 2006 р. пропорційної системи виборів пред
ставницьких органів практично всіх рівнів влади. Але, поперше, як 
вірно зазначав член Венеціанської комісії К. Туорі, «роздробленість 
(політичних сил. — Авт.) є однією з проблем української політичної 
системи, а пропорційна виборча система не буде кращим способом 
для її вирішення»1. Це ж практично підтверджено у п. 19 Консолідова
ного висновку Венеціанської комісії2. ПАРЄ в цьому відношенні ще 
більш категорична: «… Асамблея рекомендує українським органам вла
ди терміново… передбачити зміни системи виборів до Верховної Ради, 
наприклад, через введення відкритих партійних списків, у яких вибор
ці зможуть визначати свої смаки щодо конкретних кандидатів, вклю
чених до партійних списків, запропонованих політичними партіями 
(блоками), і за допомогою поділу країни на рівні виборчі округи»3.

Подруге, пропорційна система виборів депутатів місцевих рад су
перечить самій муніципальній ідеї. Тут представництво повинно бути 
не від партій, а від територіальної громади або її складових, напри
клад, органів самоорганізації населення. В іншому випадку з’являєть
ся велика ймовірність того, що «представляти» територіальну громаду 
будуть політики, які далекі від її інтересів і, можливо, не проживають 
і не працюють на її території.

1 Коментар члена Європейської комісії «За демократію через право» К. Туо
рі (Фінляндія) до проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України», 
п. 34 (CDL (2003) 33).

2 Консолідований висновок Європейської комісії «За демократію через пра
во» (Венеціанська комісія) по проекту Закону «Про внесення змін до Конститу
ції України», п. 32 (CDL (2003).

3 Резолюция ПАСЕ от 19 апреля 2007 г. «Функционирование демократичес
ких институтов в Украине», п. 19 // Голос Украины. — 2007. — 21 апр.
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Нарешті, найважливішим елементом громадянського суспільства 
є місцеве самоврядування, самоорганізація громадян, територіальна 
громада, що володіє первинною публічною правосуб’єктністю. Цей 
фрагмент політичної реформи здатний підтвердити її універсальнопо
літичний характер, орієнтований на формування громадянського су
спільства, самообмеження державної влади — обов’язкові ознаки су
часного конституціоналізму, які знайшли відображення лише в законо
проекті № 32071, що навряд чи підтверджує прагнення законодавця 
використовувати чинне законодавство в контексті практики його за
стосування для того, щоб на конституційному рівні закріпити концеп
туально напрацьовані тенденції муніципальної реформи і пов’язаної з 
нею адміністративної реформи і реформи адміністративнотериторіаль
ного устрою країни, особливо після того, як Конституційний Суд 
України (у січні 2008 р.) визнав невідповідним вимогам статей 157, 
158 Конституції України зміни, що стосуються місцевої державної ви
конавчої влади (ст. 118 Конституції України).

Зокрема основне питання діяльності будьякої публічної влади — 
її повноваження — вирішене лише частково, у зв’язку з іншими но
вовведеннями «залишений» для врегулювання поточним законодав
ством. Реальні зміни стосуються, поперше, змісту базової структур
ної ланки самоврядування — сільської, селищної, міської громади. 
Вони стають адміністративнотериторіальними одиницями не тільки 
з населенням (як зараз), але з територією у визначених межах (стат
ті 133, 140, 142 Конституції України в запропонованій редакції), що 
усуває безхазяйність або колізійність щодо певних видів земель, при
пускає можливість створення агломерацій з правом громад на дого
вірній основі об’єднувати об’єкти власності, бюджетні кошти, фор
мувати спільні програми розвитку територій. Подруге, ліквідуються 
районні та селищні адміністрації, а обласні державні адміністрації 
втрачають нині чинне право здійснювати виконавчу владу на місцях, 
вони лише представляють виконавчу владу в межах, визначених зако
ном. Одночасно обласні та районні ради отримують право форму
вання своїх виконавчих органів з відповідною компетенцією. Ці нове
ли, безумовно, важливі для перспективи розвитку місцевого само
врядування, але не вирішують на конституційному рівні головного 
завдання — перетворення органів місцевого самоврядування на дійс
но незалежні від держави муніципалітети, до компетенції яких відне
сені всі питання місцевого значення при єдиному обов’язку — дотри
мання законів. Тільки за цієї законодавчої диспозиції буде виключено 
або мінімізовано тиск органів державної влади на місцеве самовря
дування.

Це дає підстави для європейського виміру конституційних но
вел, що певною мірою що відображають реформаторські очікування 



74	 Роздiл	1

2000—2004 років і встановлених Законом України від 8 грудня 2004 р. 
№ 2222IV «Про внесення змін до Конституції України» (введені в дію 
1 січня 2006 р., втратили чинність 30 вересня 2010 р.), а також подаль
ших конституційних перетворень.

У центрі конституційної модернізації — форма правління держа
ви, що, на думку Венеціанської комісії, має тенденцію до переходу до 
«більш парламентської форми правління… просування до більш парла
ментської системи… створення парламентської системи управління 
країною»1. Це природний політичний інтерес для держави, що перебу
ває в перехідному або, як правильно помітили Р. О’Доннел і Ф. Шміт
тер, невизначеному стані (something else)2, що значною мірою обумов
лює конструкції квазіформ правління, на необхідності подолати які 
неодноразово наголошувала Венеціанська комісія3.

У цьому зв’язку принциповою є рекомендація ПАРЄ встанови
ти в країні форму правління, яка містить «ефективну систему стри
мувань і противаг і приведе конституційні положення у відповідність 
до європейських стандартів»4. При цьому порівняльний кількісний 
та якісний аналіз форм правління в європейських державах явно свід
чить про те, що парламентськопрезидентська система «співзвучна 
визначальним тенденціям розвитку державнополітичного менеджмен
ту післявоєнної Європи… всі без винятку члени ЄС поєднані та
кож спільністю парламентського принципу побудови своїх політич
них систем5». Показовим у цьому відношенні є також Висновок На
ціональної комісії зі зміцнення демократії та верховенства права при 
Президентові України, в якому позитивно оцінюються «ідеї про роль 
Верховної Ради у формуванні Кабінету Міністрів та про відпові
дальність Уряду перед парламентом», про порядок «здійснення пре
зидентського контролю за актами Кабінету Міністрів (замість пов
новаження Президента скасовувати акти Кабінету Міністрів запро
поновано механізм зупинення Президентом дії акта Уряду з мотивів 

1 Консолідований висновок Європейської комісії «За демократію через пра
во» (Венеціанська комісія) по проекту Закону «Про внесення змін до Конститу
ції України», пункти 6, 36, 54 (CDL (2003).

2 O’Donell G., Schmetter Ph. C. Transitions from Authoritarian Rule Tentative 
Concusions about Uncertain Demokrates. — Baltimore — London, 1993. — P. 3.

3 Консолідований висновок Європейської комісії «За демократію через пра
во» (Венеціанська комісія) по проекту Закону «Про внесення змін до Конститу
ції України», п.18 (CDL (2003).

4 Резолюція ПАРЄ «Функціонування демократичних інститутів в Україні», 
прийнята у Страсбурзі (Французька Республіка) 19 квітня 2007, п. 8 // Голос 
України. — 2007. — 21 квітня.

5 Iниціатива Президента України у контексті європейської политичної мо
ди // Голос України. — 2003. — 14 лютого.
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неконституційності з одночасним зверненням до Конституційного 
Суду»1.

Але ця нормативно встановлена, звернена до європейського досві
ду система може працювати поєвропейськи за трьох обов’язкових 
умов. Поперше, завершеності системи влади в центрі і на місцях згі
дно з обраним типом державного устрою (форми правління) — до 
президентської республіки — з Європейським уявленням про роль 
парламенту, єдиним порядком формування всього складу Уряду і його 
виняткової відповідальності перед парламентом, єдністю вертикалі ви
конавчої влади, чітко визначених повноважень Президента у відноси
нах з парламентом і виконавчою владою тощо2. Подруге, завершено
сті конституційного реформування щодо публічної влади на місцях, де 
фактично зберігалася система управління (відносини між центром і 
місцями, між місцевою державною виконавчою владою і місцевим са
моврядуванням), характерна для президентськопарламентської рес
публіки. Третьою обов’язковою умовою є неухильне дотримання чин
ної Конституції України, визнання її верховенства, відмова від вико
ристання політичних та інших неюридичних (неправових) засобів у 
«пошуку» конституційних принципів і правоположень, побудованих 
на праворозумінні, що «зводиться до політичних і бізнесових домовле
ностей»3 або до того, що Г. Т. Маркерт назвав звичкою наших політи
ків «грати з правилами Конституції, а не за правилами Конституції»4, 
що найчастіше виправдовується недосконалістю Конституції, хоча по
дібні дії (реальні або передбачувані) перетворюють Конституцію на 
формальновербальний акт, що не відповідає європейським уявлен
ням про конституційну державу.

У цілому, оцінюючи зміст і значення конституційної реформи 
2004 р., Венеціанська комісія, зазначивши, що конституційні зміни 
були прийняті «дуже швидко і з деякими процедурними порушення
ми», дійшла висновку, що «прийняті конституційні зміни ще не пов

1 Висновок щодо дотримання вимог конституційної процедури під час вне
сення змін до Конституції України 1996 р. шляхом ухвалення Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222IV та 
щодо відповідності його положень загальним засадам Конституції України 1996 р. 
і європейським стандартам. (Ухвалено на третьому пленарному засіданні На
ціональної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 
27 грудня 2005 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minjust.
gov.ua/0/6933 — пункти 43, 44.

2 Порівн. : Там само. — пункти 43, 66, 67.
3 Парасюк В. М. Iмперативність моралі у професійній діяльності слідчого: 

філософськоправовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук / В. М. Парасюк. — Л., 2008.

4 Цит. за: Облога «Венеції» // Дзеркало тижня. — 2008. — № 11 (690).
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ністю відповідають цілям конституційної реформи, результатом якої 
має бути формування збалансованої та функціональної системи управ
ління… Питання про подальшу конституційну реформу залишається 
ключовим на політичному порядку денному…». У такий спосіб Комі
сія фактично підтвердила свої рекомендації 2003 р. про необхідність 
«всебічної конституційної реформи»1.

Тому, висловлюючи деякі сумніви з приводу позиції Комісії щодо 
скасування конституційної реформи 2004 р. (докладніше див.: Підроз
діл 5.3. Рестарт конституційної реформи), слід визнати послідовною і 
природною підтримку Комісією заяв Президента України В. Янукови
ча на першому пленарному засіданні Комісії зі зміцнення демократії 
і затвердження верховенства права України (13 січня 2011 р.) про не
обхідність «системної конституційної реформи», «на основі ефектив
них українських законів» і «за участю широкої громадськості» в умо
вах «нового конституційного процесу», який «буде побудований на 
основі відкритості, гласності та законності» з метою «створення зба
лансованої представницької системи європейського зразка, зміцнення 
парламентаризму, побудови ефективної вертикалі виконавчої влади 
і створення ефективних механізмів прямої демократії».

У принципі були підтримані також організаційноправові форми 
підготовки і проведення системної конституційної реформи. Зокрема 
констатували: «Модель Конституційної Асамблеї… логічно і юридично 
підходить на нинішньому етапі розвитку України»2.

1 Про конституційну ситуацію в Україні : Висновок Венеціанської комісії 
від 17.12.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/card/994_a36.

2 Решение Венецианской комиссии от 3 марта 2011 г. № 3618/2011 «Кон
цептуальный документ для создания и функционирования Конституционной 
ассамблеи Украины», пункты 1—3. Решение Венецианской комиссии от 3 марта 
2011 г. № 3618/2011, п. 10.



Роздiл 2
ФОРМУВАННЯ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ МОДЕЛI  
КОНСТИТУЦIЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

2.1. Передумови формування  
нормативно-правової моделі  
конституційного ладу України
Нормативноправова модель конституційного ладу Україні 

почала формуватися в процесі зміни Конституції Української РСР 
1978 р. і проголошення Декларації про державний суверенітет України, 
яка «… є основою для нової Конституції, законів України» (Заключна 
частина Декларації).

27 жовтня 1989 р. був прийнятий Закон «Про зміни і доповнення 
Конституції (Основного Закону) Української РСР»1, в якому встанов
лювався єдиний для всіх Рад строк повноважень — 5 років (раніше 
Верховна Рада обиралася на 5 років, місцеві Ради — на 2,5 року); Вер
ховна Рада УРСР і місцеві Ради обирали голів Рад; встановлювали по
рядок проведення виборів як по одномандатних, так і по багатомандат
них округах; особи, що входили до складу Ради Міністрів УРСР, вико
навчих комітетів місцевих Рад, керівники відомств, відділів і управлінь 
виконавчих комітетів місцевих Рад, судді і державні арбітри не могли 
бути депутатами Рад, якими вони були призначені або обрані; трудові 
колективи, громадські організації, колективи професійнотехнічних, 
середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, збори виборців за 
місцем проживання і військовослужбовці по військових частинах отри
мали право висування кандидатів у депутати; учаснику передвиборних 
зборів було надано право пропонувати для обговорення будьякі кан
дидатури, в тому числі й свою; до виборчого бюлетеня могло бути 

1 Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР : 
Закон Української РСР від 27 жовтня 1989 р. № 8303XI // Відомості Верховної 
Ради УРСР. — 1989. — № 45. — Ст. 624.
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включено будьяке число кандидатів; склад Верховної Ради встановлю
вав 450 депутатів (раніше — 650); засновувався новий орган — Комітет 
Конституційного нагляду УРСР; в якості державної було визнано укра
їнську мову, однак вказувалося, що Українська РСР забезпечує вільне 
користування російською мовою як мовою міжнаціонального спілку
вання, проявляє турботу про вільний розвиток і вживання усіх націо
нальних мов; всі суди утворюються на засадах виборності суддів і на
родних засідателів; народні судді районних (міських) народних судів 
обирались відповідними обласними, Київською міською Радами на
родних депутатів, судді Верховного Суду УРСР, а також обласних судів, 
Київського міського суду обирались Верховною Радою УРСР строком 
на 10 років, народні засідателі районних (міських) народних судів оби
рались на зборах громадян за місцем проживання або роботи відкри
тим голосуванням, а народні засідателі вищестоящих судів — відповід
ними Радами народних депутатів строком на 5 років.

24 жовтня 1990 р. був прийнятий Закон «Про зміни і доповнення 
Конституції (Основного Закону) Української РСР»1, відповідно до яко
го вносилися зміни до ст. 3 Конституції. Замість принципу демокра
тичного централізму зазначалось, що організація і діяльність держави 
будуються на засадах виборності всіх органів державної влади, підзвіт
ності їх народові, відповідальності кожного органу і посадової особи 
за доручену справу, обов’язковості рішень вищестоящих органів для 
нижчестоящих згідно з розподілом їх повноважень. Було виключено 
ст. 6 Конституції, яка закріплювала керівну роль КПРС у радянсько
му суспільстві. Згідно зі ст. 7 Конституції політичні партії, громадські 
організації і рухи через своїх представників, обраних до Рад, і в інших 
формах беруть участь у розробці і здійсненні політики республіки, в 
управлінні державними і громадськими справами на основі їх програм 
і статутів, відповідно до Конституції УРСР і чинних законів. Порядок 
проходження військової служби громадянами УРСР визначається за
конодавством УРСР. Внесено зміни до розділу «Основні права, свобо
ди і обов’язки громадян УРСР»: згідно зі ст. 49 Конституції, грома
дяни УРСР мають право об’єднуватися в політичні партії, інші громад
ські організації, брати участь у рухах, що сприяють задоволенню їх 
законних інтересів. Розширено повноваження Верховної Ради УРСР. 
Комітет Конституційного нагляду перейменовано в Конституційний 
Суд УРСР, який обирається Верховною Радою УРСР на 10 років із 
числа спеціалістів у галузі права у складі Голови, заступника Голови 
і 23 членів Суду.

1 Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР : 
Закон Української РСР від 24 жовтня 1990 р. № 404XII // Відомості Верховної 
Ради УРСР. — 1990. — № 45. — Ст. 606.
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18 квітня 1991 р. був прийнятий Закон «Про внесення змін до 
пункту 4 статті 108 Конституції (Основного Закону) Української РСР»1, 
згідно з яким Голову Ради Міністрів УРСР було перейменовано в 
Прем’єрміністра УРСР.

21 травня 1991 р. був прийнятий Закон «Про зміни і доповнення 
Конституції (Основного Закону) УРСР у зв’язку з вдосконаленням систе
ми державного управління»2, відповідно до якого глава 13 Конституції 
«Рада Міністрів УРСР» була перейменована в «Кабінет Міністрів УРСР».

5 липня 1991 р. був прийнятий Закон «Про заснування поста Пре
зидента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції 
(Основного Закону) Української РСР»3, згідно з яким був встановле
ний пост Президента, Конституція доповнювалася главою 121 «Пре
зидент Української РСР» У Законі вказувалося, що Президент є ви
щою посадовою особою Української держави і главою виконавчої вла
ди, його повноваження визначаються Конституцією УРСР. У Законі 
визначалися повноваження Президента, умови його обрання на поса
ду та звільнення з посади. Закон встановлював, що Президентом може 
бути обраний громадянин Української РСР не молодший 35 років, 
Президент не може бути народним депутатом, обіймати будьяку поса
ду в державних і громадських об’єднаннях і займатися комерційною 
діяльністю. У разі порушення Президентом Конституції і законів Украї
ни він може бути за висновком Конституційного Суду України усуну
тий з посади Верховною Радою УРСР. Рішення про усунення Прези
дента приймається більшістю, не менше 2/3 від загальної кількості 
народних депутатів Української РСР.

19 червня 1991 р. був прийнятий Закон «Про внесення змін і до
повнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР»4, згідно 
з яким Конституція доповнювалася главою 71 «Кримська АРСР», за
кріплювалися повноваження Кабінету Міністрів УРСР, місцевих Рад 
народних депутатів, виконавчих комітетів місцевих Рад.

1 Про внесення змін до пункту 4 статті 108 Конституції (Основного Закону) 
Української РСР: Закон УРСР від 18 квітня 1991 р. № 983XII // Відомості Вер
ховної Ради УРСР. — 1991. — № 19. — Ст. 233.

2 Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР 
у зв’язку з вдосконаленням системи державного управління : Закон УРСР від 
21 травня 1991 р. № 1048XII // Голос України. — 1991. — 22 травня. — № 97.

3 Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та 
доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР : Закон УРСР 
від 5 липня 1991 р. № 1293XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — 
№ 33. — Ст. 445.

4 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Укра
їнської РСР : Закон УРСР від 19 червня 1991 р. № 1213аXII // Відомості Вер
ховної Ради УРСР. —1991. — № 35. — Ст. 467.
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5 листопада 1991 р. Законом «Про зміни і доповнення Конституції 
(Основного Закону) України»1 вносилися зміни до розділу, присвяче
ного прокуратурі. Стаття 162 Конституції викладалася в наступній ре
дакції: «Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням 
законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними ко
мітетами, відомствами, іншими органами державного управління та 
контролю, Урядом Кримської АРСР, місцевими Радами народних де
путатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, військовими части
нами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими 
рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від 
форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими осо
бами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України 
і підпорядкованими йому прокурорами». Генеральний прокурор Украї
ни призначається Верховною Радою України та є відповідальним і під
звітним перед нею. Прокурорів Кримської АРСР, областей, міста Киє
ва, міських, районних та міжрайонних прокурорів призначає Генераль
ний прокурор України. Прокурори у здійсненні своїх повноважень є 
незалежними і керуються Конституцією та законами України.

14 лютого 1992 р. був прийнятий Закон України «Про внесення 
змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України»2, згідно з 
яким вносились зміни та доповнення до глави III, V та VII Конститу
ції. Глава III отримала назву: «Державний та територіальний устрій 
України», глава V — «Органи законодавчої та виконавчої влади Украї
ни», глава VII — «Україна — незалежна держава». Згідно зі ст. 68 Кон
ституції «Україна — незалежна, демократична, правова держава». За
кон значно розширює повноваження Верховної Ради Україні та Прези
дента України. На період до прийняття нової Конституції України 
Президент видає укази з питань економічної реформи, не врегульо
ваних законами України, з подальшим їх затвердженням Верховною 
Радою України. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є органом 
державної виконавчої влади і складається з прем’єрміністра, першого 
віцепрем’єрміністра, віцепрем’єрміністра, керівників міністерств 
закордонних справ, оборони, фінансів, економіки, юстиції, внутріш
ніх справ, зовнішніх економічних зв’язків, транспорту, Служби націо
нальної безпеки, Державного комітету у справах охорони державного 
кордону та Державного митного контролю.

1 Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) України : Закон 
України від 5 листопада 1991 р. № 1791XII // Відомості Верховної Ради Украї
ни. — 1992. — № 4. — Ст. 12.

2 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Украї
ни : Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2113XII // Відомості Верховної 
Ради України. — 1992. — № 20. — Ст. 271.
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17 червня 1992 р. був прийнятий Закон «Про внесення змін до 
статті 149 Конституції (Основного Закону) України»1, згідно з яким 
ст. 149 була викладена в такій редакції: «Судами України є Верхов
ний Суд України, обласні суди, Київський міський суд, міжрайонні 
(окружні) суди, районні (міські) народні суди. Вищий судовий кон
троль за діяльністю судів республіки здійснюється Верховним Судом 
України. Організація і порядок діяльності судів України визначається 
законами України».

27 жовтня 1992 р. був прийнятий Закон «Про внесення змін і до
повнень до Конституції (Основного Закону) України»2, згідно з яким 
ч. 1 ст. 116 Конституції була викладена в такій редакції: «Кабінет Мі
ністрів України утворюється у складі Прем’єрміністра України, Пер
шого віцепрем’єрміністра, віцепрем’єрміністра України, міністрів 
України, міністра Кабінету Міністрів України, голів Служби безпеки 
України, Правління Національного банку України, Фонду державно
го майна України, Антимонопольного Комітету України, Державного 
Комітету у справах охорони державного кордону України та Держав
ного митного комітету України».

27 жовтня 1992 р. був прийнятий Закон «Про внесення змін і до
повнень до статей 104, 1145 і 1149 Конституції (Основного Закону) 
України»3, згідно з яким Верховна Рада Україна стала правомочна 
приймати рішення не менше ніж 2/3 від фактичної кількості народних 
депутатів України, повноваження яких визнані і не припинені в уста
новленому законом порядку. За рішенням Верховної Ради стало мож
ливим всенародне обговорення проектів законів та інших найважли
віших питань державного життя.

16 липня 1990 р. після бурхливих дебатів при обговоренні семи 
проектних документів4, приймається Декларація про державний суве
ренітет України, яка проголосила «державний суверенітет України як 
верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки 

1 Про внесення змін до статті 149 Конституції (Основного Закону) України : 
Закон України від 17 червня 1992 р. № 2462XII // Відомості Верховної Ради 
України. — 1992. — № 35. — Ст. 506.

2 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Украї
ни : Закон України від 27 жовтня 1992 р. № 2734XII // Відомості Верховної 
Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 670.

3 Про внесення змін і доповнень до статей 104, 1145 і 1149 Конституції 
(Основного Закону) України : Закон України від 27 жовтня 1992 р. № 2735XII // 
Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 671.

4 Детальніше див.: Шаповал В. Iсторія конституційного упорядкування су
часної української держави / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право України. — 
2011. — № 4. — С. 276—279.
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в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх від
носинах»1.

Під впливом Декларації про державний суверенітет України та 
конституційних змін, у другій половині 1990 р. розгорнулися бурхливі 
політичні події, які завершились «Революцією на граніті» (масштаб
ний студентський страйк). В результаті — відставка Голови Ради Міні
стрів і створення першої Конституційної комісії та її Робочої групи. 
Це був початок активної конституційнопроектної роботи різних офі
ційних та ініціативних робочих груп, підготовки індивідуальних кон
ституційних проектів.

14 травня 1991 р. Голова Конституційної комісії (Голова Верховної 
Ради) Л. М. Кравчук доповідає на сесії Верховної Ради Концепцію но
вої Конституції Української РСР. В результаті обговорення було прий
нято назву «Конституція України» і передбачано вказівку в преамбулі 
на «соціалістичної вибір як намір побудувати засноване на праці су
спільство соціальної справедливості» з визнанням приватної власності, 
підтримано пропозицію про всенародне обрання Президента України.

19 червня 1991 р. Концепція була прийнята2, а Комісії з розробки 
Конституції було доручено підготувати на основі Концепції текст но
вої Конституції України. Однак уже 5 липня приймається Закон «Про 
Президента Української РСР»3, який фактично відступив від схваленої 
Концепцією форми президентської республіки і, у всякому разі, хро
нологічно став початком гострої дискусії про форму правління — ра
дянську (з історично апробованою вертикаллю), парламентську чи пре
зидентську.

24 серпня 1991 р. (після невдалого державного перевороту в Мос
кві) Верховна Рада України приймає Акт проголошення незалежності 
України, який оголосив про створення «самостійної української дер
жави — Україна»4.

У змістовній єдності з Декларацією про державний суверенітет це 
було конституційне оформлення незалежної держави, що відобража
лось у таких положеннях.

1. Україна самостійна у вирішенні будьяких питань державного 
життя.

1 Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної 
Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

2 Концепція нової Конституції України : схвалена Верховною Радою Укра
їнської РСР 19 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — 
№ 35. — Ст. 466.

3 Про Президента Української РСР : Закон Української РСР від 5 липня 
1991 р. № 1295XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 33. — Ст. 446.

4 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Голос 
України — 1991. — № 165.
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2. Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ 
України, який є єдиним джерелом державної влади.

3. Повновладдя народу реалізується безпосередньо і через депута
тів, обраних до Верховної Ради Україні та місцевих Рад народних де
путатів.

4. Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її по
ділу на законодавчу, виконавчу і судову.

5. Україна самостійно визначає адміністративнотериторіальний 
устрій Республіки та порядок утворення національноадміністратив
них одиниць, свій економічний статус. Земля, її надра, повітряний 
простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах тери
торії України, природні ресурси її континентального шельфу та ви
ключної (морської) економічної зони, економічний і науковотехніч
ний потенціал, створений на території України, є матеріальною осно
вою суверенітету Республіки і використовується з метою забезпечення 
матеріальних і духовних потреб її громадян.

6. Україна самостійно встановлює порядок організації охорони 
природи на території Республіки та порядок використання природних 
ресурсів; самостійно вирішує питання науки, освіти, культурного і ду
ховного розвитку української нації, гарантує всім національностям, 
які проживають на території Республіки, право вільного національно
культурного розвитку; забезпечує національнокультурне відродження 
Українського народу, його історичної свідомості і традицій, національ
ноетнографічних особливостей, функціонування української мови в 
усіх сферах суспільного життя; проявляє турботу про задоволення на
ціональнокультурних, духовних і мовних потреб українців, які про
живають за межами Республіки.

7. Органи державної влади і управління, органи прокуратури, суду 
та арбітражні суди, створені на підставі Конституції України, діють в 
Україні на підставі нової Конституції України.

8. Україна має право на власні Збройні Сили, самостійно визна
чає порядок проходження військової служби громадянами Республіки. 
Громадяни України проходять дійсну військову службу, як правило, 
на території Республіки і не можуть бути задіяні у військових цілях за 
її межами без згоди Верховної Ради України.

9. Україна підтверджує свої зобов’язання за міжнародними дого
ворами, укладеними УРСР до проголошення незалежності України, 
і є правонаступником прав і обов’язків за міжнародними договорами 
СРСР, які не суперечать Конституції України та інтересам Республіки. 
Україна дає згоду на обслуговування зовнішнього боргу СРСР за ста
ном на 16 липня 1990 р. у частині, обумовленій особливою міжнарод
ною угодою. Вона не несе зобов’язань за кредитними договорами та 
угодами СРСР, укладеними після 1 липня 1991 р. без згоди України.
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Прагнучи до затвердження в незалежній демократичній Україні 
високих принципів свободи, демократії, гуманізму, соціальної спра
ведливості, рівноправності всіх національностей, які складають народ 
України, Верховна Рада України 1 листопада 1991 р. схвалила Деклара
цію прав національностей України1, а потім прийняла Закон України 
від 25 червня 1992 р. «Про національні меншини в Україні»2, відповід
но до якого держава гарантує всім народам, національним групам, 
громадянам, які проживають на її території, політичні, економічні, 
соціальні і культурні права, свободу релігійних переконань. Представ
ники народів та національних груп обираються на рівних правах до 
органів державної влади всіх рівнів, обіймають будьякі посади в дер
жавних органах і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 
в установах і організаціях. Україна виступає за зміцнення безпеки на
родів, територіальної цілісності, політичної та економічної незалежно
сті, суверенітету та єдності держави».

1 грудня 1991 р. народ підтвердив Акт проголошення незалежності 
України: понад 90% учасників референдуму висловилися за незалеж
ність України.

Одночасно тривала робота Конституційної комісії та її Робочої 
групи, яка тричі представляла комісії варіанти проектів Конституції, 
проте цілісний документ обговорювався лише 23 березня, 24 квітня, а 
потім 5 червня 1992 р. При цьому гостра дискусія була, перш за все, 
з питань двопалатного парламенту, можливостей федералізації країни, 
повноважень Президента, організації місцевої влади та самоврядуван
ня, статусу прокуратури. Комісія зазначила, що в цілому проект Кон
ституції відповідає Концепції, а деякі невідповідності пов’язані з «но
вими історичними і політичними обставинами».

2.2. Проект нової Конституції України
30 червня 1992 р. Верховна Рада почала обговорення проекту 

Конституції, а 1 липня 1992 р. приймається постанова «Про проект 
нової Конституції України»3, який був схвалений і винесений на все
народне обговорення. Його вплив на подальші проектні варіанти був 

1 Декларація прав національностей України : постанова Верховної Ради 
України від 1 листопада 1991 р. № 1771XII // Відомості Верховної Ради Украї
ни. — 1991. — № 53. — Ст. 799.

2 Про національні меншини в Україні : Закон України від 25 червня 1992 р. 
№ 2494XII // Голос України. — 1992. — № 133.

3 Про проект нової Конституції України : постанова Верховної Ради України 
від 1 липня 1992 р. № 2525XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — 
№ 37. — Ст. 550.
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настільки великим, що «Голос України» (14 травня 1992 р.) небезпід
ставно назвав його «Проект, який став Конституцією», хоча попереду 
стояли чотирирічні бурхливі дискусії, які, хоча і не довели Україну 
в 1995 р. (останні проекти Конституції) до збройного протистояння 
Президента і Парламенту подібно осіннім подіям 1993 р. в Росії, але до 
межі загострили політичну ситуацію в Парламенті і поза ним, призве
ли до крайнього протистояння законодавчої і президентської влади.

Проект Конституції 1992 р. відрізнявся демократичністю змісту, 
навіть певним демократичним романтизмом, особливо з проблем став
лення держави і суспільства, номенклатури прав людини, особливо в 
соціальноекономічній сфері1. На це звертали увагу німецькі конститу
ціоналісти, які, відзначаючи різноманіття сучасних конституційних 
цінностей у конституційних проектах у порівнянні з чинною Консти
туцією України, порівнюючи їх з «текстоворедакційною різноманітні
стю» в нових федеральних землях ФРН (після 1990 р. — воз’єднаній 
ФРН), особливо виділяють проект Конституції України 1992 р.2

Проект Конституції складався з 10 розділів, 21 глави і 258 статей:
Розділ I. Загальні принципи конституційного ладу.
Розділ II. Права і свободи людини.
Розділ III. Громадянське суспільство і держава.
Розділ IV. Територіальний устрій.
Розділ V. Державна влада.
Розділ VI. Місцеве та регіональне самоврядування.
Розділ VII. Державна оборона і безпека.
Розділ VIII. Охорона Конституції.
Розділ IX. Державні символи.
Розділ Х. Порядок внесення змін і доповнень до Конституції Украї

ні і конституційних законів.
Публічне (всенародне) обговорення проекту проходило протягом 

майже півроку (з середини липня до 1 грудня 1992 р.). Взяли участь в 
обговоренні також і західні експерти, критичне ставлення яких було 
звернене насамперед до «розмитості» форми правління в проекті. Це 
було пов’язано з тим, що, з одного боку, за словами Президента Украї
ни Л. Кравчука, «Майбутнє України — це змішана республіка… Україна 
завжди була ближче до демократичної республіки, ніж до президент
ської»3, з іншого — Голова Верховної Ради I. Плющ послідовно захи

1 Про проект нової Конституції України : доповідь співголови Конституцій
ної комісії, Голови Верховної Ради України I. С. Плюща на восьмій сесії Верхов
ної Ради України 24 вересня 1993 р. // Голос України. — 1993. — 28 сент.

2 Jor 46 (1998), s. 124 ff.; Jor 39 (1990), s. 319 ff.; 40 (1991), s. 69 ff.; Rupp H. H. 
Die Unterscheidung von Staat und Gesselschaft, HLBSTR Bd (1987), s. 1187 ff.

3 Голос України. — 1993. — 13 квітня.
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щав ідею парламентської республіки1. В результаті розвитку політико
правової ситуації, проект після доопрацювання явно наблизився до 
парламентськопрезидентської республіки, що, до речі, не відповідало 
ідеям, відображеним у Концепції нової Конституції. В обговоренні 
брали участь близько 200 000 громадян, 134 місцевих Ради різних рів
нів, 118 об’єднань громадян і близько 3 тисяч трудових колективів, 
ряд наукових і навчальних закладів, державних органів. За даними ро
бочої групи було зафіксовано 47320 пропозицій і зауважень, з них 
6000 враховано.

У новому варіанті, який був представлений робочою групою Кон
ституційної комісії після всенародного обговорення і експертних ви
сновків вітчизняних і зарубіжних фахівців, 48 статей було виключено, 
188 — доопрацьовано, 30 — внесено нових, редакційно чи по суті змі
нено майже 90% тексту проекту. Крім того, здійснено структурні змі
ни, чотири з дев’яти розділів змістовно змінені, сім — перейменовані, 
один — повністю виключений, а деякі його положення перенесені в 
інші розділи, з’явилися нові розділ IV «Пряме народовладдя» і гла
ва 20 «Основи організації державної влади в областях (землях) та Рес
публіці Крим». У цілому, якщо у раніше опублікованому проекті було, 
не рахуючи Преамбули, 10 розділів, 21 глава і 258 статей, то в ново
му варіанті, відповідно: Преамбула, 13 розділів, 21 глава, 232 статті. За 
матеріалами засідань Конституційної комісії, постійних комісій Вер
ховної Ради України, сесії Верховної Ради (5—8 жовтня 1993 р.) бу
ло здійснено доопрацювання проекту і опубліковання2 за рішенням 
Верховної Ради. Цей варіант містить Преамбулу, 12 розділів, 22 глави, 
211 статей. Поряд з деякими структурними змінами та перейменуван
ням двох розділів, змістовно зазнали змін більше 50 статей.

Таким чином, опублікований варіант проекту Конституції — ре
зультат великої роботи фахівців, народних депутатів, громадян, які 
активно брали участь у обговоренні конституційних положень. Це, од
нак, не виключало необхідності подальшого вдосконалення проекту 
на основі його критичного аналізу. Це особливо актуально в сучасний 
період системного оновлення чинної Конституції України, в якій збе
рігся зміст деяких конституційнопроектних норм.

Перш за все, це стосується загальних положень, які не мають 
структурної «прив’язки» до певних розділів і глав. Тут були допущені 
порушення правил правового контітуітета при рецепції конституцій
них положень і практики інших країн, особливо тих, де система кон
ституціоналізму складалася століттями в інших історичних умовах і 

1 Голос Украіни. — 1992. — 29 серпня.
2 Конституція України: Проект (в ред. від 26 жовтня 1993 р.) // Голос Украї

ни. — 1993. — 5 лист.
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має свої національні традиції, специфіку політикоправовому лексики. 
Так, термін «громадянські права» (гл. 3), сприйнятий із західної юри
дичної лексики, стосується зазвичай політичних прав і конституційно 
закріплених норм цивільних правовідносин, що призводить нерідко до 
ототожнення цивільних і конституційних прав. У проекті Конституції 
України цей термін замінив термін «особисті права».

Більш точно з реальною орієнтацією на безумовне виконання в 
якості правоположень прямої дії слід було б сформулювати пріоритети 
конституційного ладу. Особливо, на відміну від проекту в редакції від 
28 січня 1993 р., разом із визнанням людини найвищою соціальною 
цінністю обґрунтовано відновлений «правовий зріз» — пріоритет прав 
і свобод людини (ст. 2). Однак тут було б доцільним використовувати 
формулу ст. 1 (3) Основного Закону ФРН про те, що «основні права 
обов’язкові для законодавчої, виконавчої та судової влади» і чітко вка
зати про пріоритет щодо яких прав — держави, народу, нації, корпора
тивних прав тощо. У ст. 56 знаходить певне вирішення співвідношен
ня прав та інтересів громадян і держави, однак явно нереальною стала 
конституційна норма (ч. III) про відшкодування за рахунок держави 
шкоди, завданої громадянинові в результаті злочинних посягань, якщо 
не встановлено злочинця чи він виявився неплатоспроможним. У цьо
му ж зв’язку слід відзначити досить демократичну і властиву для пра
вової держави норму про право громадян на юридичну інформацію 
(ст. 49), однак навряд чи реальним і необхідним є обов’язок держави 
публікувати «… всі закони і інші нормативні акти». Iншим пріорите
том, що викликав сумнів у його реальності, є відображений в ст. 72 
«… пріоритет екології перед економікою» і зведення на конституцій
ний рівень екологічної експертизи. Незважаючи на актуальність для 
України екологічної безпеки, більш раціонально, виходячи з визнання 
вищої цінності людини (ст. 2) і Паризької хартії для нової Європи 
(1990), виділення спеціальної гуманітарної експертизи («людського ви
міру») законодавчої, проектної, господарської та іншої діяльності на 
території країни.

У розділі I «Загальні положення конституційного ладу» вірно вка
зувалося, що єдиним джерелом влади є народ (ст. 3 ч. II), проте декла
рація про приналежність (всієї) влади народу (ст. 3 ч. 1) не кореспон
дує з ч. III цієї самої статті, в якій обгрунтовано виділяють поряд із 
безпосереднім здійсненням влади народу (пряме народовладдя) інші 
форми здійснення влади. Найважливіший принцип правової держави 
повинен бути встановлений як верховенство правового закону, а не 
права (ст. 6). В іншому випадку залишається неясною вимога підпоряд
кування всіх Конституції і законам (ст. 60). При цьому перелік суб’єк
тів права, до яких ставиться вимога діяти тільки в межах закону (ст. 6 
ч. IV), повинен бути розширений. Проте технічно це доцільно зробити 
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шляхом виключення інших суб’єктів із норми, встановленої для гро
мадян (ст. 6 ч. III): «… дозволено все, що не заборонено законом».

В якості одного з основних положень конституційного ладу вста
новлено право громадян «… чинити опір і перешкоджати кожному, 
хто спробує насильно ліквідувати українську державність, конституцій
ний лад… порушити територіальну цілісність або діяти з метою захоп
лення державної влади» (ст. 12). Здається, що закладений в цій нормі 
ідеальний намір в юридичному відношенні не витримує критики, особ
ливо після того, як зникла з проекту 1992 р. важлива кваліфікуюча 
обставина — протиправність дій особи. У запропонованій редакції ця 
норма піддається вільному, розширеному тлумаченню і може спричи
нити, з одного боку, усунення відмінності активності громадян, засно
ваної на демократії та самоврядуванні, і караного самоуправства, з ін
шого — надати можливість державі перекласти свої обов’язки на гро
мадян, а деяким недержавним структурам — сприйняти ці дії держави 
як її готовність «поділитися» владою, що прямо суперечить ст. 3 проек
ту, яка забороняє подібним структурам або окремим особам «… при
власнювати право здійснення державної влади».

Конституційне положення ст. 2 про відповідальність держави пе
ред людиною конкретизується ст. 48, яка встановлює право кожної 
людини реагувати на порушення її прав, і ст. 56, яка передбачає мож
ливість оскарження в судовому порядку дій державних органів, орга
нів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, посадових осіб. 
Юридична логіка цих правоположень вимагає звернення до рідко вжи
ваного в нашій літературі і практиці суб’єктивного публічного права 
людини як можливості ініціювати відповідальність держави — до реа
лізації деполітизованої юридичної формули: «Громадянин А проти дер
жави». У зв’язку з цим необхідно було, визнаючи конституційну юсти
цію, особливості предметів відання, компетенцію і процедури Консти
туційного Суду, передбачити можливість притягення посадових осіб 
до конституційної відповідальності судами загальної юрисдикції та в 
порядку конституційного судочинства. Одночасно необхідно закріпи
ти право громадян з власної ініціативи «запускати» механізм захисту 
своїх прав і свобод, у тому числі, використовуючи можливості консти
туційної юстиції (через введення інституту конституційної скарги), 
для чого частину III ст. 48 почати: «Людина має право ініціативно і 
самостійно законними способами…» і далі за текстом.

Подібне рішення певною мірою знімає зауваження деяких зару
біжних експертів про необхідність відмовитися від деталізації в Кон
ституції окремих прав та виключення так званих «позитивних» прав 
людини і громадянина (права на працю, на житло і т. п.), судовий за
хист яких представляє значну складність, особливо при прямій дії 
Конституції.
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Глава 5 «Гарантії прав і свобод» була побудована так, що включала 
лише юридичні гарантії, залишаючи інші їх види в главах 3 і 4, що 
варто було б відобразити в заголовку глави 5 або внести структурні 
зміни до розділу I.

Значні зміни внесені до розділу III «Громадянське суспільство і 
держава». Тут основне зауваження пов’язане з характером відносин 
«суспільство—держава». Здається, правильно, хоча і не зовсім послі
довно, проект відмовився від «невтручання» держави в справи суспіль
ства, визнавши можливість правового регулювання певних сфер гро
мадянського суспільства. Однак відносини «держава—суспільство» як і 
раніше характеризуються «підпорядкованістю» (ст. 64). Це було б при
пустимо в умовах, наприклад, США, де відоме в теорії і практиці по
няття «прайвесі» (право «бути залишеним в спокої») трактується як 
засіб «не дозволити державі сісти народу на шию», а права людини 
сприймаються «як права проти суспільства в особі держави та її поса
дових осіб»1. Наша буденна і наукова свідомість, з урахуванням істори
чних та сучасних умов, призводить при аналогічних міркуваннях до 
ототожнення етатизму як визнання єдино можливою на території краї
ни державної влади, що володіє суверенним верховенством, з тоталіта
ризмом як загальним одержавленням всіх сторін суспільного та особи
стого життя. При цьому громадянське суспільство, дійсно мислиме як 
така, що протистоїть державі, асоціація людей, їх соціальний будинок, 
не відрізняється від суспільства, для якого держава — публічноправо
ва форма політичної влади, конституйована цим товариством і тому 
здатна здійснювати «правове регулювання» в громадянському суспіль
стві (ст. 64 ч. III). Ці міркування лише здаються теоретичними, вони 
мають суто практичний сенс при забезпеченні авторитету та легітим
ності державної влади.

Підтримуючи в цілому зміст глави 8 «Власність», не можна по
годитися з конституційно встановленою формою суспільної влас
ності і її видових відмінностей: державна і комунальна (муніципаль
на). Насамперед, слід було визначитися за суб’єктною характерис
тикою та утриманням суспільної власності, але головне те, що жоден 
з цих видів власності не є громадською власністю, такою, що нале
жить суспільству. Якщо, з урахуванням стану на початок 1990х ро
ків (близько 90% майна в Україні — на режимі державної власності) 
і поза орієнтацією на процеси роздержавлення майна, можна було б 
умовно сприймати «державну власність» як вид суспільної, то ко
мунальна вже за своєю регіональною природою громадською бути 
не може.

1 Douglas W. The cour years, 1939—1975. — № 7. — 1980. — P. 17; Henkin L. 
The rights of man today. — Boulder (Colo). — 1978. — P. 2.
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Новий, в порівнянні з колишнім проектом, розділ IV «Пряме на
родовладдя» складений лаконічно, з 6 статей і встановлює лише загаль
ні принципи референдумів (без їх диференціації за наслідками, хоча 
при систематичному тлумаченні ч. II ст. 95 і ч. III 177 «обов’язковість 
«обласного та місцевого референдумів не змінює консультативного 
характеру) та виборів (без вказівки особливостей і типу виборчої си
стеми), не стосується навіть в загальній формі»… інших форм безпо
середньої демократії» (ст. 92 ч. II).

Розділи V—VIII присвячені законодавчій, виконавчій, судовій вла
ді. Ці розділи зазнали істотних і позитивних змін, особливо в тій час
тині, яка стосується реалізації принципу поділу влади і орієнтована 
на «парламентськопрезидентську» форму правління. У всякому разі, 
об’єкт колишньої критики в цій частині проекту1 зник.

Залишилися лише принципові заперечення з приводу віднесення 
прокуратури до системи судової влади (розділ VIIIБ), особливо з ура
хуванням того, що прокуратура відповідно до ст. 161 веде досудове 
розслідування, підтримує державне обвинувачення в суді, може бути 
стороною в суді, тобто прямо зацікавлена в результаті справи. Але ві
домо, що ніхто не може бути суддею у своїй власній справі. У цьому 
зв’язку було рекомендовано обговорити питання про виділення глави 
«наглядовоконтрольні органи» з віднесенням сюди всієї системи цих 
органів — від Прокуратури та Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини до Державного контрольного комітету і спецінспекцій (при
родно, без їх перерахування) із закріпленням конституційних меж ді
яльності цих органів. Можлива і більш широка постановка пробле
ми — з виділенням поряд із законодавчою, виконавчою та судовою 
також контрольної влади.

Як і попередній варіант проекту, викликав заперечення розділ IX 
«Територіальний устрій і територіальна організація влади в Україні», 
незважаючи на його ґрунтовну структурну і змістовну переробку. Тут 
зміст державного устрою країни зведено до територіального устрою, 
фактично до адміністративнотериторіального поділу (використання 
відповідної термінології звужене, але ще зустрічається в проекті — 
див., наприклад, ст. 192) без урахування того, що територія — складне 
системне утворення, просторова межа дії публічної влади, матеріальна 
основа її діяльності, форма прояву державного суверенітету, генезисна, 

1 Див.: Орзих М. Заметки ученого на полях проекта Конституции / 
М. Орзих // Голос Украины. — 1992. — 3, 7, 20 окт.; Орзіх М. П. Державний 
устрій України: концепція конституційної моделі / М. П. Орзіх // Вісник Акаде
мії правових наук України. — 1993. — № 1; див. також: Орзіх М. У пошуках опти
мальної моделі / М. Орзіх // Урядовий кур’єр. — 1993. — № 16; Орзих М. Не до
пустить эффекта «балканизации» / М. Орзих // Голос Украины. — 1993. — 6 июля.
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структурна і функціональна ознака держави. У проекті система терито
ріального устрою представлена   однопорядковою, незважаючи на кон
ституційне закріплення «… децентралізації та керованості… частин» 
державної території (ст. 164). Більш того, в проекті з’являється (відно
влюється) регіональний суб’єкт державної влади, що діє за принципом 
поділу влади — обласна Рада, при збереженні колишнього територі
ального устрою — двох з половиною десятків областей, які навряд чи 
є регіонами, об’єктами державної регіональної політики, утвореними 
«… з урахуванням економічних, історичних, географичних і демогра
фічних особливостей, етнічних і культурних традицій» (ст. 164).

Глава 21 «Місцеве самоврядування» в проекті істотно доповнена. 
Однак і в цьому вигляді не могла задовольняти потреби в конституцій
ному регулюванні цього фрагменту конституційного ладу. Органи міс
цевого самоврядування найбільш безпосередньо пов’язані з населен
ням, сприяють його самоорганізації, реальному переходу від управ
ління місцями до публічного самоврядування місць (територіальних 
колективів), легітимності всієї системи органів влади, управління. Це, 
як вірно вказував Закон від 26 березня 1992 р., взагалі «… основи де
мократичного устрою влади в Україні». А з урахуванням того, що фак
тично місцеве самоврядування в Україні не функціонувало, ані досві
ду, ані стійких нормативноправових традицій не існувало, було необ
хідним, закріпивши в проекті необхідність прийняття конституційного 
закону про місцеве самоврядування, розширити сферу безпосередньо 
конституційного регулювання. Учасники конституційнопроектних 
робіт мали таку можливість шляхом використання вітчизняного зако
нодавства, Європейської хартії про місцеве самоврядування, науково
практичних напрацювань затвердженого Президентом Фонду сприян
ня становленню і розвитку місцевого та регіонального самоврядуван
ня. Зокрема слід було трансформувати в конституційні норми основні 
принципи організації і діяльності цих органів, сформульовані в ст. 3 
Закону від 26 березня 1992 р. Організаційноправові зв’язки між дер
жавними органами та органами публічного (саме публічного, влад
ноповноважного) самоврядування повинні були ґрунтуватися тільки 
на законності та координації (взаємоузгодженні дій та актів органів). 
У цьому сенс проблеми управління територіями — «… визначення ком
петенції двох рівнів публічної влади — держави і самоврядування»1. 

1 Кравчук Л. М. Управління територіями в умовах розбудови демократичної 
правової держави / Л. М. Кравчук // Актуальні проблеми управління територія
ми в Україні / Адміністрація Президента України [та ін.]. — К., 1993. — С. 4; 
див. також: Орзих М. Ф. Рационализация территориального устройства Украи
ны — основа оптимального управления территориями / М. Ф. Орзих // Там 
само. — С. 30.
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Відносини між органами місцевого самоврядування, цими органами 
та органами територіального (громадського) самоврядування, форма
ми територіальної самоорганізації населення (статті 2, 4, 55—57 Зако
ну від 26 березня 1992 р.) повинні фіксуватися на основі координації 
і реординації (яка передбачає обов’язок органу місцевого самовряду
вання реагувати на ініціативу органу місцевого або громадського само
врядування).

Передбачалося, що в цих умовах вертикальні зв’язки мінімізують
ся, в системі публічної влади виділяться місцеві самоврядні органи в 
якості самостійної підсистеми, що вирішують всі питання, пов’язані з 
місцевими інтересами і потребами населення, а підсистема державної 
влади та управління на місцях буде діяти на території через місцеві 
державні органи (синтез відомих світовій практиці «суспільної» і «дер
жавної» теорій самоврядування), ця підсистема отримає можливість 
«входити в ворота», а не «ламати паркани», які не безуспішно спору
джувалися місцевими представницькими органами. Це стало б можли
вим за умови «… відмови від практики опіки з боку держави щодо 
органів самоврядування»1.

Одним із найважливіших досягнень вітчизняного конституціо
налізму є правоположения розділу Х «Охорона Конституції». Однак, 
поперше, зміна найменування розділу (в попередньому варіанті — 
Конституційний Суд) не спричинило зміни змісту2: як і раніше об’єк
том охорони є не конституційний лад, а Конституція; суб’єктний склад 
правоохоронної діяльності у цій сфері обмежений Конституційним 
Судом; не збережена норма ст. 209 колишнього проекту (1992) про те, 
що загальні суди не застосовують закони, що суперечать Конституції, 
і мають право призупинити в цьому випадку судочинство і внести 
до Конституційного Суду подання про визнання закону неконститу
ційним.

Взагалі найвища юридична сила Конституції та пряма дія її норм 
(ст. 6) передбачала не тільки відновлення зазначеного конституційно
проектного положення, а й суттєве розширення кола юрисдикційних 
і адміністративних суб’єктів, що беруть участь в охороні конституцій
ного ладу. З іншого боку, розширення кола ініціаторів конституційно
го провадження, насамперед за рахунок індивідуальних суб’єктів, як 
це передбачено в багатьох країнах — в Австрії, Угорщини, Німеччини, 
Росії, Хорватії, Чехії. Голова Конституційного Суду Росії М. Баглай 

1 Кравчук Л. М. Зазнач. праця. — С. 4.
2 Див.: Орзих М. Заметки ученого на полях проекта Конституции / М. Орзих // 

Голос Украины. — 1993. — 3 окт.; Орзих М. Ф. Правовая охрана конституции 
в социалистическом государстве / М. Ф. Орзих, М. Е. Черкес, А. С. Васильев // 
Сов. государство и право. — 1988. — № 6.
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назвав це однією з найважливіших висот європейських стандартів кон
ституційної юстиції1.

Весна 1993 р. для України була часом різкого загострення соціаль
ноекономічної та політичної ситуації. Це був період, коли відповідно 
до делегованих Верховною Радою України Уряду повноваженнями 
(що суперечливо духу та букві Конституції), видавалися урядові Декре
ти, які фактично підміняли закони в економічній сфері і викликали 
гостре невдоволення практично всіх верств населення, політиків нерід
ко різної орієнтації. Природно, що в цих умовах спроби Уряду про
довжити свої надзвичайні повноваження не увінчалися успіхом. На 
цьому тлі ініціюється повторне звернення до проекту Конституції, 
який характеризується як такий, що відображає «авторитарні тенден
ції». Пропонується для прийняття Конституції скликати З’їзд Рад, а на 
перехідний період прийняти Конституційний Закон2.

Політичні події кінця 1993 р. — першої половини 1994 р., загост
рення протистояння законодавчої та виконавчої влади, фактична са
моліквідація Конституційної комісії, співголовами якої були Прези
дент України Л. Кравчук і Голова Верховної Ради України I. Плющ, 
призупинили офіційну роботу над проектом Конституції. Конституцій
на реформа велася в напрямі внесення змін до чинної Конституції3, 
підготовки в умовах гострої політичної боротьби і юридичних дискусій 
Законів про владу4, науковопрактичного опрацювання конституцій
них правоположень юристами, політологами, економістами5.

24 вересня 1993 р. робиться чергова спроба звернення Верховної 
Ради до проекту Конституції. Однак політична ситуація явно не спри
яла обговоренню конституційних проблем. Уряд остаточно втрачає 
довіру, підписаний прем’єрміністрами Договір про створення еконо
мічного союзу Росії, України, Білорусі викликає неоднозначну реак
цію політиків і суспільства, одночасно йде підготовка до Всеукраїнсь
кого референдуму про довіру (недовіру) Верховній Раді і Президенту 
України. Проходять численні демонстрації в Києві з вимогами скасу
вання референдуму, відставки Уряду та саморозпуску Верховної Ради. 
У середині року відбувається відставка Прем’єрміністра, проводяться 
дострокові вибори Верховної Ради і Президента.

1 К десятилетию Конституционного Суда Российской Федерации // Государ
ство и право. — 2002. — № 4. — С. 5. 

2 Голос України. — 1993. — 25 травня. 
3 Див.: Конституционнные и конституционнопроектные акты Украины / 

сост. М. Ф. Орзих. — О., 1995.
4 Орзих М. Законопроекты о власти: сравнительноправовой анализ / 

М. Орзих // Юридический вестник. — 1995. — № 1. 
5 Юзьков Л. Конституційний процес в Україні: основні віхи і процедура 

завершення / Л. Юзьков // Закон і бізнес. — 1995. — 8 берез.
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2.3. Альтернативний проект  
Конституції України
30 жовтня 1993 р. публікується альтернативний проект Кон

ституції України, підготовлений Робочою групою на чолі з головою 
Конституційного Суду України Л. Юзьковим. Якщо не звертатися до 
детального аналізу проекту, то в цілому можна стверджувати, що про
ект був орієнтований на парламентськопрезидентську республіку з 
дуже обмеженими повноваженнями Президента і посиленням позицій 
Верховної Ради, яка «може проводити розслідування і слухання з будь
яких питань, що стосуються інтересів держави і суспільства».

Цей проект також не вніс кардинальних змін у процес підготовки 
Конституції, а Верховна Рада переключилась з обговорення проекту 
на вирішення питань про порядок прийняття Конституції: Верховною 
Радою, спеціально утвореним для цього органом чи референдумом. Ще 
одна спроба 1 лютого 1994 р. ухвалити рішення про основні консти
туційні положення також закінчилася для Верховної Ради безуспішно, 
а 27 березня відбулися вибори нового складу Парламенту.

Офіційною датою відновлення конституційнопроектних робіт 
прийнято вважати 10 листопада 1994 р. — день прийняття постанови 
Верховної Ради України «Про склад Комісії з опрацювання проекту 
нової Конституції України (Конституційної комісії)»1.

На відміну від Комісії Верховної Ради України, яка працювала з 
24 жовтня 1990 р. до 1993 р., нова Конституційна комісія, як зазначе
но у Положенні про неї, діє в якості «тимчасової загальнодержавної 
комісії» — вперше в практиці конституційнопроектних робіт була 
утворена на паритетних засадах і включає представників усіх гілок вла
ди, відомих вчених і громадських діячів2. В її складі — Президент 
Україна і Голова Верховної Ради України, секретар комісії і 38 членів, 
з них 15 народних депутатів Верховної Ради України та 15 осіб, при
значених Президентом, Голова Конституційного Суду, по два представ
ники від Верховного Суду, Вищого арбітражного суду і Генеральної 
прокуратури, один представник Автономної Республіки Крим. Спочат
ку було створено сім секцій, при яких працювали наукові експерти, а 
в травні 1995 р. утворена Робоча група Комісії. Незалежно від оцінки 
цих організаційних форм конституційнопроектних робіт, саме ці орга
нізаційні структури напрацювали II і III варіанти проекту Конституції.

Практично одночасно з Конституційною комісією і її Робочою 
групою діяли Погоджувальна комісія, створена Конституційною комі

1 Про склад Комісії з опрацювання проекту нової Конституції України 
(Конституційної комісії) : постанова Верховної Ради України від 10 листопада 
1994 р. № 231/94ВР // Голос України. — 1994. — № 219.

2 Голос України. — 1994. — 18 листопада.
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сією для розробки Конституційного Договору між Верховною Радою 
України та Президентом України, а потім з цією ж метою цю роботу 
продовжила Погоджувальна комісія Верховної Ради.

Державноправова ситуація була справді дуже складною, спостері
галися в невеликих часових межах різкі коливання законодавця, пов’я
зані з переважанням методу проб і помилок — від орієнтації на послі
довну реалізацію принципу поділу влади і визначення правоположень 
про місцеве самоврядування в якості основ законодавства про владу 
(розділ III Декларації про державний суверенітет України, ст. 69 Зако
ну від 7 грудня 1990 р.1) до проголошення повновладдя Рад, винятко
вості повноважень Верховної Ради виступати «від імені всього наро
ду», «єдиної системи Рад народних депутатів в Україні» (розділ II Де
кларації, ст. 1 проекту Закону «Про місцеві Ради народних депутатів»2; 
далі — проект I) або законопроектних і законодавчих установок на 
одержавлення всієї системи Рад, фактична відмова від ідей місцевого 
самоврядування, встановлення контролю виконавчої влади над органа
ми місцевого самоврядування (закони України від 3 лютого і 28 черв
ня 1994 р.3, проекту Закону «Про державну владу і місцеве самовряду
вання в Україні»4; далі — проект II)5.

Ця ситуація практично призвела до паралічу всіх гілок влади, не
керованості країни, небезпечної тенденції «суверенізації» територій 
в якості рефлексії на прагнення центральної влади обмежити можли

1 Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 1990. — 331. — Ст. 429; Про місцеві Ради 
народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування : Закон Україн
ської РСР від 7 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — 
№ 2. — Ст. 5.

2 Про місцеві Ради народних депутатів : проект Закону, підготовлений ро
бочою групою Комісії з питань державного будівництва, діяльності Рад і само
врядування за участю відділу з питань діяльності Рад Секретаріату Верховної Ради 
України і прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 17 липня 
1994 р.

3 Про формування місцевих органів влади і самоврядування : Закон України 
від 3 лютого 1994 р. // Голос України. — 1994. — 16 лют.; Про внесення змін і 
доповнень у Закон України «Про формування місцевих органів влади і само
врядування» : Закон України від 28 червня 1994 р. // Голос України. — 1994. — 
2 червня.

4 Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні : проект консти
туційного Закону України // Урядовий кур’єр. — 1994. — 6 груд.

5 Аналіз проекту II здійснюється з урахуванням внесених змін і доповнень 
погоджувальної комісії з представників Адміністрації Президента України, на
родних депутатів України, працівників Секретаріату Верховної Ради України 
станом на кінець грудня 1994 р. (див.: Влада нам потрібна одна: влада закону // 
Голос України. — 1994. — 29 грудня).
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вості використання регіонального та місцевого потенціалу територій. 
Аналіз становища привів Голову Верховної Ради до висновку про те, 
що основною причиною економічної кризи є «усунення держави від 
управління економікою»1, а Президенту Україну дозволив «стверджува
ти, що руйнівні процеси в економіці мають не тільки суто економічні 
причини. Недосконала організація державної влади, незавершеність 
поділу функцій між законодавчою, виконавчою і судовою гілками вла
ди — серйозні перешкоди на шляху до економічної стабілізації. I у нас 
є тільки один шлях — посилити державу…»2, Програмні доповіді Голо
ви Верховної Ради і Президента України знайшли відображення в ро
боті II З’їзду суддів України, на якому конструктивно обговорювалися 
проблеми формування судової влади в Україні3.

У цей період активізується доктринальна розробка конституційно
проектної проблематики. Л. Кривенко обґрунтовує висновок, що при 
запропонованому в законопроекті про владу механізмі «руйнується са
ме поділ влади», її фактично підтримали народні депутати Т. Процен
ко, який звернув увагу на те, що в проекті Закону відчувається «суттє
ва перевага» Президента «у порівнянні із законодавчою і судовою гіл
ками влади» і А. Стешенко, який висловив побоювання з приводу 
виведення наділених владою структур «зпід контролю представниць
ких органів».

Звернення в цей час всіх гілок державної влади до її вдосконален
ня було обґрунтованим, але запізнілим, а законотворча ситуація була 
безперспективною. Цікаві в цьому відношенні спостереження народно
го депутата Л. Снигача: «14 липня. Верховна Рада приймає в першому 
читанні Закон України про місцеві Ради. 27 липня. Президент Украї
ни направляє лист з проханням відкласти розгляд закону у другому 
читанні до внесення ним пропозицій. 25 серпня. Президент повідом
ляє, що готуються пропозиції. 30 вересня. Президент направляє Звер
нення Ради регіонів у зв’язку з обговоренням проекту Закону України 
«Про місцеві Ради народних депутатів». 5 жовтня він направляє до 
Верховної Ради пропозиції до цього проекту. 6—20 жовтня. Комісія 
Верховної Ради з урахуванням пропозиції Президента включає підго
товлений законопроект в порядок денної сесії. 30 листопада. Звернення 

1 Основні засади та напрямки становлення економіки України в кризовий 
період : доповідь Голови Верховної Ради України О. О. Мороза на сесії Верхов
ної ради 15 червня 1994 р. // Голос України. — 1994. — 17 липня.

2 Виступ Президента України Леоніда Кучми на пленарному засіданні сесії 
Верховної Ради України від 22 грудня 1994 р. // Голос України. — 1994. — 
24 грудня.

3 Див.: Притика Д. Судова влада і Конституція / Д. Притика // Голос Украї
ни. — 1994. — 8 грудня.
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Ради регіонів, в якому висловлюється доцільність невідкладно внести 
на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про державну вла
ду і місцеве самоврядування в Україні». 2 грудня. Президент вносить 
проект конституційного Закону України «Про державну владу і місце
ве самоврядування в Україні». Цим самим гальмується розгляд зако
нопроекту про місцеві Ради, а спочатку, на прохання Президента, не
обхідно розглянути щойно внесений проект. 9 грудня. Голова Верхов
ної Ради О. Мороз звертається з листом до обласних, районних Рад, 
в якому просить обговорити зазначений проект на сесіях Рад, за учас
тю депутатів селищних і сільських Рад і направити рішення до Верхов
ної Ради України у максимально стислі строки для врахування думки 
цієї влади перед розглядом Закону. 15 грудня. Нарада представників 
виконавчої та законодавчої гілок влади. Кучма висловлює на адресу 
Мороза зауваження, що не треба було його проект направляти до міс
цевих Рад. «Ваш лист теж не виконується, як і мої укази». 16 грудня. 
Команда Президента. Подпалов Л. В., заступник глави Адміністрації 
Президента України, дає вказівку всім Радам, щоб не проводили сесій. 
18 грудня. Телефонні дзвінки з обласних Рад у Верховну: як нам діяти, 
якщо йде тиск з боку адміністрації Президента? Яцуба В. Г. від адміні
страції Президента. Пропоную припинити дію листа Голови. Пози
ція Верховної Ради незмінна. Я звернувся до Ради, а не до голів, які, 
не порадившись з депутатами, дали згоду на ліквідацію Рад. 26 грудня. 
За оперативними даними, на 178 сесіях місцевих Рад, де обговорили 
це питання, тільки 13 відсотків підтримали законопроект Президента. 
26 грудня. На сесії Верховної Ради один з лідерів президентської ко
манди, депутат Карпов, вносить пропозицію не приймати законопро
ект в першому читанні, тобто зняти з обговорення».

Однак до початку пленарних засідань III сесії Верховної Ради 
(17 січня 1995 р.) проекти I і II прийняті в першому читанні, жоден з 
них не відкликаний відповідними суб’єктами законодавчої ініціативи 
і тому при будьякому рішенні законодавця аналітична робота по про
ектам зберігала не тільки науковий, а й практичний сенс, особливо 
враховуючи одночасну активізацію конституційнопроектних робіт у 
країні.

Незважаючи на різні підходи в проектах I і II до конституювання 
державної влади, вони піддавалися загальній оцінці і прогнозу в разі їх 
прийняття законодавцем — проекти вимагали змін в орієнтації на фор
мування громадянського суспільства, поділ влади за моделлю «стри
мувань і противаг», положення гілок влади. Верховна Рада втрачала 
«монопольне» право на представницьку державну владу, вона або опи
нялася в «єдиній системі» з місцевими Радами (наприклад I, ст. 1), 
або позбавлялася низки суттєвих повноважень щодо впливу на фор
мування та діяльність виконавчої влади, її доля в кінцевому рахунку 
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залежить від її «домовленості» з виконавчою владою (наприклад, II, 
ст. 25); Президент, Кабінет Міністрів, Ради «вибудовуються» в підпо
рядковану вертикаль (не тільки в частині реалізації Радами державних 
функцій), їх повноваження в обох проектах недостатньо визначені (на
віть з таких принципових питань, як управління державним майном — 
див., наприклад, II, ст. 27 ч. 5 і ст. 34 ч. III); судова влада формується 
або місцевими Радами (за проектом I), або Президентом (за проек
том II), але в будьякому випадку новелізація її організації на основі 
Концепції судовоправової реформи в Україні (схваленої Верховною 
Рад 28 квітня 1992 р.1) не передбачається; як і раніше «розмитою» за
лишається контрольна влада, статус наглядових органів держави. Регіо
нальна політика, до якої йшла України останні роки, ідея створення 
конституційнодецентралізованої держави, відмова від «уніфікованої 
гуманітарної політики держави»2, «перенесення значної частини функ
цій управління як економікою, так і особливо соціальною сферою в 
регіони»3 втрачають свої економікополітичні підстави і юридичний 
інструментарій.

Здається, що недосконалість обох проектів має єдине пояснення: 
невизначеність «заданої» форми правління, яка у світовій теорії і прак
тиці державознавства не обмежена президентською, напівпрезидент
ською або парламентарною республікою, подібно до того, як поділ 
влади теж має досить широку варіабельність, і не обмежена «гнучкою» 
і «жорсткою» моделями. Проведені в останні 10—15 років у різних краї
нах реформи місцевого самоврядування також підтверджують великий 
діапазон вибору конструювання публічної влади на місцях.

Законодавча техніка і структурування нормативного матеріалу 
проекту II знаходилися на більш високому рівні вже тому, що його 
найменування більш точно відображає зміст, на відміну від проекту I, 
де найменування проекту та його тезаурус вужче за його зміст, тому 
що поряд з Радами згадані інші форми територіального управління 
(самоврядування): комітети та інші органи самоорганізації громадян, 
яким місцеві Ради «можуть делегувати частину своїх повноважень», 
«органи самоорганізації громадян», «громадські формування», що бе
руть участь в охороні громадського порядку і Державного кордону, 
органи самоорганізації громадян, у відносинах з якими голова Ради 
представляє його. Ради в ст. 1 іменуються «представницькими органа

1 Про Концепцію судовоправової реформи в Україні : постанова Верховної 
Ради України від 28 квітня 1992 р. № 2296XII // Голос України. — 1992. — 
№ 152.

2 Голос України. — 1995. — 2 лют.
3 Шляхом радикальних економічних реформ : доповідь Президента України 

про основні засади економічних реформ // Голос України. — 1994. — 13 жовтня.
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ми державної влади та самоврядування на відповідній території» і, 
нарешті, в статтях 29, 30 використовується термін «місцеве самовря
дування». Тут лише слід зауважити, що і найменування проекту II 
не зовсім точне: державна влада — одна з різновидів публічної влади 
в державі, яка включає публічну самоуправлінську владу.

Більш повно представлений розділ I проекту II, проте, поперше, 
тут, як і в проекті I, була відсутня Преамбула із зазначенням про функ
ціональне призначення Закону, його цілі, межі дії, його місце у пра
вовій системі (СР розділ IX), подруге, загальні положення не включа
ли характеристики форми правління (державного ладу), нормативні 
принципи організації і діяльності публічної влади, легальні дефініції 
базових (ключових) понять Закону. Стосовно проекту це, перш за все, 
місцеве самоврядування, самоорганізація громадян, громадські фор
мування, адміністративнотериторіальні одиниці, міста загальнодер
жавного значення, території пріоритетного розвитку. У проекті II це — 
принцип верховенства права (а не правового закону), принцип поділу 
влади (без вказівки моделі), пріоритет прав людини (щодо яких прав 
і суб’єктів — народу, держави, нації, корпоративних, колективних прав 
тощо?). Введено, наприклад, такі полісемантичні поняття, як «терито
ріальний колектив» (який за змістом Закону ототожнений з прожива
ючим на території населенням), «місцеве життя», «територіальне само
врядування», «адміністративна служба».

Навряд чи виходить за межі декларативності положення про те, 
що народ є одночасно носієм суверенітету, єдиним джерелом держав
ної влади і суб’єктом її здійснення «через систему державних органів» 
(II, ст. 2). В ст. 3 (і, відповідно, — в інших розділах) слід було б виді
лити контрольну владу і публічну самоврядну владу, вказати на адміні
стративні суди в системі судової влади. Техніка побудови статті (порів
няйте ч. II і IV до ч. III) передбачає виключення з неї порядку форму
вання Уряду.

Послідовність в акціях з державного будівництва, створення та 
діяльності Ради регіонів вимагали формування двопалатного Парламен
ту, розмежування понять державного устрою та адміністративнотери
торіального поділу1, а при визначенні компетенції Парламенту — по
вторення формули, подібної останній частині ст. 27 щодо компетенції 
Президента. Необхідно було надати Парламенту право вотуму недові
ри не тільки Уряду, а й окремим його членам, а також сформулювати 
принцип впливу Парламенту на процес формування Уряду, Ради На
ціональної безпеки, ініціювання і проведення референдуму. Недостат
ньо чітко була розмежована компетенція в системі державної виконав

1 Орзіх М. П. Державний устрій України: концепція конституційної моде
лі / М. П. Орзіх // Вісник Академії правових наук України. — 1993. — № 1.
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чої влади — типовим прикладом є принципове питання управління 
державним майном (ст. 27 ч. V, ст. 34 ч. II, ст. 47 ч. III).

Відновлення зруйнованої Законом України від 3 лютого 1994 р. 
вертикалі виконавчої влади не викликало принципових заперечень. 
Проте слід врахувати досвід роботи Представників Президента та його 
взаємовідносини з місцевими Радами, особливо щодо розмежування 
їх компетенції.

У цьому зв’язку особливу увагу слід приділити організації та діяль
ності місцевого самоврядування, виходячи з класичних про нього уяв
лень та вітчизняного досвіду1. Змістовна значимість проблеми для ста
новлення та розвитку незалежних держав знайшла відображення ще в 
доповіді Туре щодо законопроекту про реформу місцевого управління 
в Національних зборах Франції (1790), потім — в спеціальному право
положенні Конституції Бельгії (1831), що справила поряд з французь
кими Конституціями XVIII ст. великий вплив на конституційну тео
рію і практику про четверту владу в державі — муніципальну і, нареш
ті, — у відомій праці А. Токвіля (1835): «Громадські інститути грають 
для встановлення незалежності ту ж роль, що і початкові школи для 
науки: вони відкривають народу шлях до свободи і вчать його корис
туватися цією свободою, насолоджуватися її мирним характером. Без 
общинних інститутів нація може сформувати вільний уряд, однак істин
ного духу свобод вона так і не набуває. Швидкоплинні пристрасті, 
хвилинні інтереси, випадкові обставини можуть створити лише види
мість незалежності, однак деспотизм, загнаний усередину суспільного 
організму, рано чи пізно знову з’явиться на поверхні»2.

У проекті II правоположення про місцеве самоврядування знахо
дяться в одному розділі з органами державної виконавчої влади, що, 
мабуть, відображає уявлення ініціаторів проекту про місцеве самовря
дування. Це припущення підтверджується досить «розмитою» фор
мулою про місцеве самоврядування в ст. 4 проекту, незрозумілою вка
зівкою в ст. 18 на «формування представницьких органів державної 
влади» (яких?), управлінських повноважень Кабінету Міністрів щодо 
органів місцевого самоврядування (ст. 34 ч. Х), нарешті, обсягом нор
мативного матеріалу з цього предмета (4 статті з 56). Позиція розроб
ників проекту I виражена головою відповідної комісії А. Стешенком: 
«У нинішніх економічних і соціальних умовах йти шляхом самовряду

1 Детальніше див.: Карлов А. А. Формирование института местного само
управления / А. А. Карлов. — К., 1993; Фадеев В. А. Муниципальное право Рос
сии / А. А. Фадеев. — М., 1994; Орзіх М. П. Державний суверенітет і місцеве 
самоврядування в умовах формування правової держави України / М. П. Орзіх // 
Правова держава. — Вип. V. — К., 1994. 

2 Токвиль А. Демократия в Америке / А. Токвиль. — М., 1992. — С. 65.
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вання — значить ще більше ускладнити ситуацію в центрі і на місцях, 
зайти в політичний глухий кут,… Ради є представницькими органами 
державної влади на відповідній території… Голови Рад всіх рівнів та їх 
виконавчі комітети з питань здійснення повноважень державної і ви
конавчої (тобто публічносамоуправлінської виконавчої. — Авт.) вла
ди, за проектом Закону, підпорядковані Кабінету Міністрів, а також 
головам і виконавчим комітетам Рад вищого рівня». Поряд з цим за
значається, що законопроектні конструкції «не знищують ідею само
врядування»1.

Дійсно, при досить рідкісному згадуванні терміна «самоврядуван
ня» територіальна самоорганізація громадян в проекті II описана більш 
детально і, можливо, тому дає більше підстав для конструктивної кри
тики.

Поперше, декларування Рад як складової частини системи Рад 
ставить їх в однопорядкове відношення з Верховною Радою, але вод
ночас місцеві Ради оголошуються «органами державної влади та само
врядування» (ст. 1.1), встановлюється їх обов’язок реалізовувати «рі
шення вищестоящих (!) органів державної влади» (ст. 1.4), забороня
ється «втручання інших (!) державних органів» в бюджетний процес, 
передбачається право Рад звертатися з позовом до суду з приводу актів 
«інших (!) органів державного управління (!)», а в ст. 9 вказується на 
те, що Ради «діють незалежно і самостійно». В ст. 36.3 констатується, 
що виконком «незалежний у виборі форм і методів своєї діяльності». 
Однак відносини подвійного підпорядкування поширюються не тільки 
на Ради та їх виконкоми, а й на структурні підрозділи виконкомів. 
Так, неточність у визначенні природи Рад тягне спотворення юридич
ної конструкції.

Природним наслідком цих законопроектних установок є уніфіка
ція структур, компетенції, форм діяльності місцевого врядування (са
моврядування). Виняток допускається, мабуть, навіть не для всіх міст 
загальнодержавного значення (ст. 11.8, 16.2), а тільки для міських Рад 
Києва та Севастополя (ст. 9.2).

Подруге, проект не використовує категорію «територіальний колек
 тив», користуючись термінами «громадяни України», «трудящі всіх на
ціональностей», «громадяни, які проживають на терторії» (статті 1.2, 3), 
«населення адміністративнотериторіальних одиниць» (ст. 15.2.). Ці 
терміни стосовно предмета закону не мають смислової визначеності 
і не можуть замінити «територіальний колектив» при визнанні в проек
ті самоврядування і самоорганізації громадян.

Навряд чи вірною була вказівка   на те, що Ради отримують повно
важення (компетенцію) безпосередньо від громадян. Компетенція вста

1 Голос України. — 1994. — 21 липня.
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новлюється державою. Громадяни легітимують Ради, які повинні ви
ражати інтереси територіального колективу в поєднанні з інтересами 
держави (статті 1.2, 3). Це — принципове положення: інтерес покладе
но в основу всіх науковопрактичних моделей місцевого врядування в 
світі. Першість загальнодержавних інтересів при вирішенні «всіх пи
тань місцевого значення» (ст. 1.3) суперечить ідеї самоврядування1.

Потретє, в ст. 10.1 слід було врахувати зміст ст. 11.5 (про бюджет 
району в місті), а ст. 1.15.6, зберігшися бланкетною, вимагала конкре
тизації стосовно рівнів Рад.

Почетверте, на відміну від ст. 16.9 в ст. 16.4 компетенція Ра
ди декларативна у зв’язку з тим, що не вказані організаційноправо
ві наслідки невиконання норми. Те саме слід віднести до статей 17.4, 
26.1.

Немає чіткої вказівки на межі повноважень місцевих Рад, коли їх 
рішення є остаточним і може бути оскаржене (призупинене, скасова
не) лише на підставі закону в законно встановленому порядку судовим 
або іншим юридичним органом.

Взагалі організаційноправове забезпечення діяльності Рад, пред
ставлене в проекті, викликало критику, перш за все тому, що правові 
питання вирішуються без визначеної законом участі юридичних уста
нов. Це стосується взаємовідносин Верховної та місцевих Рад (за зміс
том ст. 1.1 це — єдина система), місцевих Рад та їх органів (ст. 5), го
лів місцевих Рад. Не передбачена можливість прийняття положень, 
статутів територіальних одиниць, що особливо мають «свій» територі
альний колектив (населені пункти).

Адміністративні (компетенційні) договори лише згадані в проекті 
(наприклад ст. 5.4). Право звернення до суду, право зупинення та ска
сування актів управління (наприклад, статті 27.1.5, 8, 27.2.3, 40.1) Ли
ше констатуються без вказівки механізму та процедури їх реалізації. 
В статтях 30.11, 33.6, 35.5 не вказані тимчасові межі дії рішень Ради та 
її органів. Деякі важливі елементи правового статусу депутата «потра
пили» в статтю, присвячену повноваженням із забезпечення громад
ського порядку (ст. 27.1.4), а члена виконкому — в статтю, присвячену 
повноваженням виконкому (ст. 36.4). Також у неналежному місці ви
рішуються питання про проведення референдуму, про громадянство, 
про реєстрацію підприємств і суб’єктів місцевого самоврядування, про 
вибори суддів (див.: статті 27.1.12, 2.1, 6.3, 7.1, 8.4). Не виділена відпо
відальність Рад та органів територіального самоврядування перед гро
мадянами, територіальними колективами.

1 Див.: Орзих М. Ф. Интерес в системе местного самоуправления / 
М. Ф. Орзих // Аппарат государственного управления: интересы и деятель
ность. — К., 1993.
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Незважаючи на критичні зауваження в наукових і публіцистичних 
роботах до істотних позицій проектів, на розбіжності в парламенті та 
його комісіях, 8 червня 1995 р. Конституційний Договір між Верхов
ною Радою та Президентом України «Про основні засади організа
ції та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 
Україні на період до прийняття нової Конституції України» був підпи
саний і набрав чинності.

Визначення його ролі, значення та перспектив для розвитку дер
жави, конституційного процесу в країні було неоднозначним, нерідко 
суперечливим1, але безсумнівно, що «Конституційний Договір став 
частиною новітнього конституційного процесу в Україні», а «Закон 
про владу» імплементований в існуюче конституційне поле2.

Це здійснувало значний вплив на конституційнопроектні роботи, 
на діяльність Конституційної комісії та її Робочої групи, на зміст про
екту Конституції України, підготовленого Робочою групою 15 листо
пада 1995 р. (далі — проект II) і після доопрацювання схваленого Кон
ституційною комісією 2 березня 1996 р. і представленого 18 березня 
Верховній Раді України (далі — проект III) з додатком зауважень чле
нів комісії3. Є підстави вважати, що розробники проектів виявилися 
під «жорстким» впливом ідей Договору, включаючи не тільки уточню
ючі і вдосконалюючі положення (наприклад, див. статті 2, 9, 14, 36, 74 
та ін. проекту III), а й правоположення, які не поліпшують проект Кон
ституції 1993 р. (далі — проект I), і навіть, у ряді випадків, проект II. 
У той самий час не використовувалися розумні формулювання Кон
ституції України 1978 р. зі змінами та доповненнями (наприклад, ст. 56 
Конституції України, найменування розділів III та V проектів II, III 
до ст. 50, найменуванням розділів VI і IX проектів II і III)4.

Що стосується конституційних проектів, які знаходились у роботі 
Верховної Ради, то їх юридичний аналіз викликав насамперед сумніви 
в досконало «урізаній» структури проектів I, II (порівняйте розділи I, 
II, III, IX цих проектів з розділами I, II, III, IV, IX проекту I). На від
міну від проекту I, в проектах II, III не були виділені глави, не дотри

1 Головатый С. Конституция отстала от реалий. Поэтому был нужен Кон
ституционннй Договор / С. Головатый // Голос Украины. — 1995. — 28 июня; 
Носов В. Прелюдия сыграна. Драма еще впереди / В. Носов // Там само. — 
1996. — 28 июня.

2 Головатый С. Зазнач. праця.
3 Урядовий кур’єр. — 1996. — 21 берез.; Голос України. — 1996. — 20 берез.
4 Орзих М. Заметки ученого на полях проекта Конституции / М. Орзих // 

Голос Украины. — 1992. — 3, 7, 20 окт.; Орзих М. Критические заметки по 
проекту новой Конституции Украины / М. Орзих // Юридический вестник. — 
1994. — № 1.
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мана структурна єдність (див. Розділ IX), в останніх двох розділах міс
тився матеріал, який належало викласти в постанові про введення в 
дію Конституції. Були відсутні найменування статей. Вимагали уточ
нення, наприклад, найменування розділу I «Загальні положення» (Кон
ституції, конституційного ладу і т. п.), розділу II «Права і свободи 
людини і громадянина» (упущені обов’язки), розділу VI «Кабінет Міні
стрів України. Iнші органи виконавчої влади» (Президент до складу 
цих органів не включається і його положення у світлі ст. 6 — про по
діл державної влади — залишається невизначеним), до «інших органів 
«віднесені» інші центральні органи «і глави державних адміністрацій 
на місцях, тобто передбачаються якісь «інші» органи, не позначені в 
Конституції, утворення яких обмежено лише межами бюджетних кош
тів (п. 14 ст. 105 проекту III).

Недосконалість законодавчої техніки за деякими позиціями відби
вається на технології та змісті проекту. В ст. 5 не вказана видова при
належність Республіки Україна (ця вказівка сприяла б чіткості визна
чення державного ладу, зняла б ряд зауважень, які стосуються поділу 
влади і компетенції).

Навряд чи доцільно в Основному Законі використовувати оціноч
ні поняття, наприклад, «негайно» (статті 24, 95), «одночасно» (ст. 142). 
До цього ж типу понять (конституційних термінів) належать «найвища 
соціальна цінність» людини (ст. 3), обов’язковість «основної загальної 
освіти» (ст. 48). Ці та інші подібні поняття не мають однозначного 
смислового «наповнення», не здатні виконувати інструментальнонор
мативні функції на практиці. Ряд норм включають поняття «терито
ріальна цілісність» (статті 2, 14, 32, 101, 155 та ін.), з якою пов’язані 
досить серйозні праворегулятивні і правоохоронні наслідки, але засто
сування цієї норми, наприклад, у випадках вирішення питань, що на
лежать до державного устрою, федералізму та регіоналізму, можуть 
призвести до порушення законності, прав людини і т. п.

Системоутворююча роль Конституції щодо правової системи Украї
ни1, визначення Конституції як неодмінної передумови і фундаменту 
створення всієї правової бази в державі вимагали не тільки досконало
сті нормативної техніки, технології, юридичної логіки, а й створення 
конституційного (юридичної) тезаурусу, що застосовується в різних 
галузях права.

У цьому відношенні відмова проектів II, III від розділу «Громадян
ське суспільство і держава» не сприяє формуванню нових відносин 
між суспільством (найвищою соціальною універсалією) — громадян

1 Див.: Орзих М. Ф. Конституция — системообразующая основа права 
Украины: прикладные проблемы / М. Ф. Орзих // Правова система України: 
теорія і практика. — К., 1993.
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ським суспільством (асоціацією громадян, діючих у правовільному 
просторі) — державою (соціальним будинком людини), відкидає на 
периферію соціальноправових інтересів найважливіші для будьякої 
держави проблеми власності, сім’ї, освіти, культури та науки, знижує 
рівень регулювання відносин підприємництва і держави. Ще більш 
необгрунтованою є відмова від «конституційного ладу» як фундамен
тальної, основоположної категорії констітуціоналізму.

У проектах не відображена система конституційного законодавства 
(мабуть, мається на увазі його ототожнення c Конституцією), не вка
зана номенклатура конституційних законів, серед актів Президента 
з’явилися поряд з указами і розпорядженнями також універсали, юри
дична природа яких вимагала конституційного визначення.

Не має пояснень трансформація правового матеріалу щодо влас
ності, яка «подається» у вигляді правоохоронної декларації про захист 
«всіх форм власності та господарювання» (ст. 12), або як об’єкт управ
ління або сприяння держави (п. 5 ст. 114), або як суб’єктивне право 
громадян (ст. 36), яке представлено в якості розгорнутої характеристи
ки приватної власності. Таким чином, втрачено конституційне закріп
лення системи форм, видів, режимів власності, а, наприклад, колек
тивна або корпоративна власність територіальних колективів (общин
на або комунальна власність, враховуючи термінологію статей 44, 48, 
141 та ін.) іменується «комунальною (!) власністю територіальних гро
мад (!)» (ст. 140).

Залишається незрозумілим словосполучення «суверенна і незалеж
на» Україна (статті 1, 78, 103), особливо у світлі правового статусу 
Президента, що є «гарантом державного суверенітету» (ст. 101). Ма
буть, тут слід було використовувати формулювання декларації про дер
жавний суверенітет України, хоча в науковопрактичному відношенні 
вони теж потребують уточнення1.

Нормативноправовий постатейний аналіз проектів підтвердив 
необхідність критичного ставлення до досить принципових конститу
ційнопроектних положень. Це стосується і збереження низки поло
жень проекту Конституції 1992 р., які викликають критику, а також 
деяких нових конституційнопроектних норм.

Зокрема ч. II ст. 19 необхідно було доповнити вказівкою на вік як 
недопустиму підставу для встановлення пільг або обмежень, крім вста
новлених законом. Уточнення вимагала ст. 21, в якій, поперше, не 
зазначені всі види громадянських станів людини (біженці, вимушені 
переселенці та ін.), подруге, виділені особи без громадянства зі скла

1 Див.: Орзих М. Ф. Суверенитет республики и местное самоуправление / 
М. Ф. Орзих // Развитие национальной государственности союзной республики 
на современном этапе. — К., 1990.
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ду іноземців, але це допустимо тільки щодо іноземних громадян (по
рівняйте ст. 1 Закону України від 4 лютого 1994 р. «Про правовий 
статус іноземців»). У ст. 22 необхідно було відобразити ставлення до 
смертної кари — покарання, перспективи подальшого застосування 
якого після вступу України до Ради Європи вимагало вирішення (ст. 21 
проекта I).

Урізаною, порівняно з проектом I (ст. 39) виявилася ст. 38 за ра
хунок участі професійних спілок у встановленні умов праці, й, крім 
того, частина II про гарантії від «незаконного звільнення» слід було 
доповнити: «… або відмови наймодавця від продовження (поновлен
ня) трудового контракту, за винятком випадків, прямо зазначених у 
законі». Більш універсальною представляється норма ч. 1 ст. 48 про
екту I, яка не обмежує (у порівнянні: ст. 50 проекту III) захист прав 
людини і громадянина судовими засобами.

Демократична і більш точна в порівнянні з проектом I норма про 
право громадян на юридичну інформацію ст. 52, проте гарантії цього 
права, що містяться в проекті I, виключені (про недійсність актів, не 
доведених до громадян) і в сукупності зі ст. 64, яка встановлює прави
ло про те, що «незнання законів не звільняє від юридичної відпові
дальності», це право втрачає взагалі гарантованість.

Припущення про обмеження у конституційному статусі люди
ни (ст. 60) у контексті статей 16, 17 слід було замінити на зазначення 
можливості обмеження в реалізації прав і свобод людини.

У світлі конституційної декларації про єдине джерело державної 
влади — народ, який здійснює владу не лише через органи державної 
влади, а й безпосередньо, серйозну критику викликає розділ III, що 
регламентує цю найважливішу форму демократії, засіб впливу народу 
на владу. Тут пропонувалося відновити найменування розділу (в проек
ті I — розділ IV «Пряме народовладдя») і зміст, особливо це стосуєть
ся народної законодавчої ініціативи (порівняйте ст. 70 проекту II), 
можливості вирішувати питання про міждержавні союзи референду
мом (порівняйте ст. 65 проекту II).

Лаконічно, в загальних положеннях, навіть у порівнянні з проек
тами I, II, викладено матеріал про вибори, але представлена   загальна 
конституційна характеристика виборчої системи та процесу. Крім того, 
навряд чи можливо позбавляти недієздатних громадян права голосу 
(ст. 66). Тут допустимо встановлювати обмеження на реалізацію права 
або призупинення дії права.

Цьому розділу кореспондують інші правоположення. Зокрема ви
нятковість повноважень Президента щодо оголошення (призначення) 
всеукраїнського (загальнодержавного) референдуму у зв’язку з народ
ною ініціативою (ч. II ст. 68 і п. 6 ст. 105), реалізація якої суттєво 
ускладнена (порівняйте ст. 13 Закону України від 1 липня 1991 р. «Про 
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всеукраїнський та місцевий референдуми» та ст. 97 проекту I). Одно
часно звертає увагу ст. 76, яка звільняє депутатів і сенаторів від імпе
ративного мандата виборців, яким залишається «приберігати» свою 
думку про їх роботу до чергових виборів. До того ж, не виключається 
сумісність мандата депутата і сенатора з іншими видами діяльності 
(ч. III ст. 76), що приховує у собі ряд небезпек.

У цьому ж зв’язку звернула увагу відмова від конституювання те
риторіальної самоорганізації громадян на місцевому рівні (порівняйте 
ст. 2 розділ V Закону України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ради 
народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування»).

Розділи IV, V, VI, VIII, присвячені конституційному статусу зако
нодавчої, виконавчої, судової влади, складно було обговорювати без 
ясного визначення типу державного ладу (форми правління, виду рес
публіканського ладу — президенського, парламентського тощо). Однак 
при будьякому рішенні викликав сумніви бікамералізм (двопалатна 
структура) Національних Зборів, особливо це стосується одновимірно
го представництва в сенаті різних за низкою параметрів областей. Це 
допустимо в умовах реальної регіоналізації країни, а не при збереженні 
архаїчного адміністративнотериторіального поділу на два з половиною 
десятки областей, що вважаються об’єктами регіональної політики.

Декларований в ст. 6 принцип поділу влади припускає систему 
стримувань і противаг однієї влади іншою. Однак визначення кадрової 
політики, переважний спосіб формування кадрів вищих елементів усіх 
гілок влади шляхом призначення (статті 85, 87, 105, 124 проекту III, 
ст. 130 проекту II, розділ VIII проекту I), вельми обмежені можливості 
парламентського контролю за виконавчою владою (ст. 86) не забезпе
чують цей механізм.

Спеціального аналізу вимагає правотворчий процес. Подив викли
кало обмеження суб’єктів законодавчої ініціативи за рахунок виклю
чення з числа суб’єктів Кабінету Міністрів (який має бути одним із 
головних «постачальників» законопроектів і в цій якості є об’єктом 
парламентського контролю), комітетів Національних зборів (порівняй
те ст. 92 проекту II та ст. 117 проекту I), а також Верховного Суду і 
«вищих» судових органів спеціалізованих судів. Передбачений проек
том I пріоритет законопроектів, внесених у порядку народної ініціати
ви (ст. 117), замінений фактично президентською ініціативою (ст. 33 
проекту III). Зберігши зміст ч. II ст. 93, слід було зберегти правополо
ження ч. II ст. 117 проекту I. Функція Президента щодо «схвалення» 
прийнятого закону (ст. 95) представляється штучною. Президент під
писує та офіційно оприлюднює (промульгує) закон (порівняйте ч. III 
ст. 95).

Законодавча та виконавча влада визначені за суб’єктом, судова, з 
незрозумілих причин, визначена за видом діяльності (розділ VIII) — пра
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восуддя. Заперечення викликає призначення суддів усіх рівнів (крім 
Верховного Суду) (порівняйте ст. 154 проекту I).

Розділ IX «Територіальний устрій» фактично зведений до терито
ріального поділу, термін «регіон», який використовується в статтях 180 
і 141, не отримує соціальноправової визначеності, консервується ко
лишня система територіального устрою, що виключає можливість вра
хування «історичних, економічних, географічних і демографічних осо
бливостей, етнічних і культурних традицій» (ст. 130) у зв’язку з від
мовою від допущення формування «інших територіальних утворень» 
(ст. 137 проекту II). Пропонувалося, поперше, визначити склад тери
торіального устрою (відрізняючи його від «адміністративнотериторі
ального устрою» — ст. 137).

Подруге, необхідно було «розвантажити» п. 2 ст. 87, яка встанов
лює повноваження Сенату в сфері територіального устрою, передба
чивши повноваження лише за утворенням територіальних одиниць, 
областей, встановленням міст державного значення, вільних економіч
них зон.

Потретє, слід було віднести до повноважень місцевого самовря
дування районний поділ і визначення меж районів, визначення кате
горій населених пунктів (крім тих, які визначаються Сенатом), най
менування і перейменування населених пунктів (із попереднім про
веденням місцевого референдуму).

Розділ XI «Місцеве самоврядування» як і раніше не задовольняє 
потреби в конституційному регулюванні цього фрагменту конституцій
ного ладу. Конституційно закріпити первинний суб’єкт місцевого са
моврядування (ст. 47 Конституційного Договору) — територіальний 
колектив, що відрізняється від населення, яке проживає в населених 
пунктах (ст. 138), форми безпосередньої демократії, правосуб’єктність, 
включаючи міжнародну, органів місцевого самоврядування, їх право 
на «самостійне» визначення системи управління територіальною оди
ницею, «самостійний» бюджет та фінансові відносини з державою, 
засновані на нормативній бюджетній забезпеченості одного жителя, та 
обов’язки держави відшкодувати витрати органів місцевого самовряду
вання, що виникли внаслідок неправомірних або недоцільних рішень 
органів державної влади (порівняйте ст. 146 проекту II).

Було б доцільним передбачити право всіх самокерованих терито
рій самостійно, на основі закону, приймати свої статути, положення, 
хартії і т. п. Законами повинен бути встановлений тільки статус тери
торіальних одиниць, міст державного значення, столиці держави (порів
няйте п. 25 ст. 92).

Багато з цих зауважень були враховані при доопрацюванні проек
ту Робочою групою і Конституційною комісією. Деякі, достатньо сер
йозні, положення залишилися в колишньому конституційнопроектно
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му формулюванні і, мабуть, свідчать про необхідність подальшого вдо
сконалення конституційних положень.

Проте в цілому проект Конституції України, який був представ
лений на початку 1996 р. до Верховної Ради, був досить досконалою 
і дієздатною нормативноправовою моделлю конституційного ладу 
України, яка була закріплена в Конституції України 1996 р. і загалом 
позитивно оцінена визнаним європейським авторитетом у сфері кон
ституційного права Комісією Ради Європи «За демократію через пра
во» (Венеціанською комісією)1.

2.4. Роль Конституційного Договору 1995 р.  
у процесі підготовки Конституції України
Важливим етапом у практиці конституційноправового регу

лювання в Україні в цілому, і в процесі розробки й прийняття Консти
туції України 1996 р. зокрема, стало укладання між Верховною Радою 
України та Президентом України 8 червня 1995 р. Конституційного 
Договору «Про основні засади організації та функціонування держав
ної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прий
няття нової Конституції України»2. Таке, безперечно, непересічне зна
чення Конституційного Договору 1995 р. визначається передусім пра
вовою природою та юридичними властивостями цього акта.

Потрібно нагадати, що соціальнополітична ситуація в суспільстві 
і державі, що склалася в Україні у 1995 р. характеризувалась як кризо
ва. Чинна на той час Конституція України, ухвалена ще Верховною 
Радою Української РСР у 1978 р., з усією очевидністю перестала відпо
відати реаліям державного владарювання в незалежній Україні. Будучи 
пам’яткою іншої історичної епохи, вона не тільки змістовно не визна
чала інститут президентства, а й за своєю суттю заперечувала принцип 
розподілу влади3. Невизначеність на найвищому нормативному рівні 
повноважень та функціональних взаємозв’язків вищих державних орга

1 Про конституційну ситуацію в Україні : висновок Комісії Ради Європи 
(Венеціанської комісії) від 17 грудня 2010 р. — п. 10 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a36.

2 Конституційний Договір від 8 червня 1995 р. № 1к/95ВР між Верховною 
Радою України та Президентом України про основні засади організації та функ
ціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до 
прийняття нової Конституції України // Відомості Верховної Ради України. — 
1995. — № 18. — Ст. 133.

3 Головатий С. Конституційний Договір як складова новітнього конститу
ційного процесу в Україні / С. Головатий // Конституція незалежної України : 
у 3 кн. — К. : Укр. правн. фундація ; Право, 1995. — Кн. 1: Документи, комен
тарі, статті. — С. 37.
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нів призвела поряд з іншими чинниками до деструктивного протисто
яння законодавчої і виконавчої гілок влади. При цьому на тлі політич
ної кризи діяльність Конституційної комісії, створеної Верховною Ра
дою України 20 вересня 1994 р. з метою опрацювання проекту нової 
Конституції України1, виявилася очікувано малоефективною. Комісія 
періодично проводила свої засідання, розглядала організаційні питан
ня, однак за перші півроку своєї діяльності не прийняла жодного рі
шення стосовно змісту проекту нової Конституції України.

Водночас проголошена як напрям діяльності стратегія Президента 
України на здійснення радикальних економічних реформ не набувала 
законодавчого забезпечення з боку чітко сформованої лівої більшості 
(соціалісти, комуністи, аграрії) у Верховній Раді України, що лише 
ускладнювало соціальноекономічну ситуацію в країні.

Пошук шляхів виходу із кризового стану спочатку привів до ідеї 
прийняття «Конституційного закону про державну владу і місцеве са
моврядування в Україні», а згодом, коли стало зрозуміло, що даний 
закон парламент може не прийняти (оскільки для його ухвалення ви
магалася кваліфікована більшість), і до укладення Конституційного 
Договору між трьома (законодавчою, виконавчою та судовою) або при
наймні між двома (законодавчою та виконавчою) гілками влади.

18 травня 1995 р. Верховна Рада України більшістю голосів народ
них депутатів прийняла Закон «Про державну владу і місцеве самовря
дування в Україні», однак проект Закону України «Про застосуван
ня Закону України «Про державну владу і місцеве самоврядування в 
Україні» та зміни Конституції (Основного Закону) України у зв’язку з 
його прийняттям» не набрав необхідної кваліфікованої більшості (2/3) 
голосів2. За таких умов, обидві зацікавлені сторони — Верховна Рада 
України і Президент України — погодились на укладення між ними 
Конституційного Договору. 8 червня 1995 р. Верховна Рада більшістю 
голосів ухвалила пропозицію народних депутатів декількох депутат
ських груп (фракцій) про укладення Конституційного Договору між 
Президентом України і Верховною Радою України, а також схвалила 
текст самого Конституційного Договору. Парламент України, таким 
чином, надав згоду на те, щоб на період до прийняття нової Консти
туції України організація та функціонування органів державної влади 

1 Про чисельний склад Комісії з опрацювання проекту нової Конститу
ції України (Конституційної комісії) : постанова Верховної Ради України від 
20 вересня 1994 р. № 165/94ВР [Електронний ресурс] // Вебсайт Верховної 
Ради України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.— Назва з екрана.

2 Законотворча діяльність Верховної ради України [Електронний ресурс] //
Вебсайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.— 
Назва з екрана.
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і місцевого самоврядування в Україні здійснювалась на засадах, визна
чених Законом «Про державну владу і місцеве самоврядування в Укра
їні» від 18 травня 1995 р., в такий спосіб імплементувавши останній у 
наявне конституційне поле. Конституційний Договір було підписано 
Президентом України і Головою Верховної Ради України та більшістю 
народних депутатів України (понад 350 підписів народних депутатів).

Характеризуючи Конституційний Договір 1995 р. у процесі розроб
ки й прийняття Конституції України 1996 р., вітчизняні науковці під
креслюють, що прийняття цього документа не тільки «…стало органіч
ною частиною конституційного процесу в Україні…»1, воно «засвідчи
ло принципово новий підхід до здійснення державної політики, на 
відміну від тоталітаризму радянського часу, — метод консенсусу між 
сторонами в політиці»2. На думку Н. Пархоменко, дуже важливим бу
ло «усвідомлення народними депутатами та Президентом України мо
жливості руйнівних наслідків для всієї країни, суспільства в цілому, 
якщо не буде зроблено спробу врегулювання відносин. Визначення 
змісту конституційного договору, його написання і дотримання умов 
попередило виникнення загрози громадянського конфлікту, що, в свою 
чергу, поставило б під сумнів саме існування України як суверенної 
демократичної держави»3. «Самий факт виникнення такого соціально
правового феномена, як Конституційний Договір, — зазначає С. Рез
ніченко, — показав позитивний приклад вирішення найбільш хвороб
ливих кризових питань і проблем для держав із нестабільною політич
ною ситуацією»4.

Про непересічне значення Конституційного Договору 1995 р. твер
дить і В. Шаповал, вказуючи, що «…він мав «надконституційну» при
роду. З підписанням Конституційного Договору не втратила чинності 
Конституція (Основний Закон) України, але вона фактично суборди

1 Фрицький Ю. О. Значення Конституційного Договору між Верховною 
Радою України та Президентом України «Про основні засади організації та 
функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на 
період до прийняття нової конституції України» для подальшого розвитку 
організації та функціонування державної влади в Основному Законі України 
1996 р. / Ю. О. Фрицький // Часопис Київського університету права. — 2006. — 
№ 4. — С. 92.

2 Резніченко С. В. Договір як джерело конституційного права України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 / С. В. Рез
ніченко ; Одеська держ. юрид. акад. — О., 1999. — С. 9.

3 Пархоменко Н. М. Конституційний Договір як джерело права України: 
історичний досвід / Н. М. Пархоменко // Правова держава : щорічник наук. 
праць Iнту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Вип. 12. — 
К., 2001. — С. 68.

4 Резніченко С. В. Зазнач. праця. — С. 10.
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нувалась йому»1. Дійсно, відповідно до положень розділу II Консти
туційного Договору 1995 р., «до прийняття пової Конституції Украї
ни положення чинної Конституції України діють лише в частині, що 
узгоджується з цим Конституційним Договором».

Поясненням зазначеної природи Конституційного Договору 1995 р. 
може слугувати, на думку В. Шаповала, лише те, що його сторонами 
(учасниками) були сформовані за результатами загальних виборів дер
жавні органи, які відповідно здійснювали політичне представництво 
всього народу — Верховна Рада України і Президент України2. Саме 
на основі Конституційного Договору 1995 р. як нормативноправового 
акта конституційної значущості більше року функціонували ключові 
ланки державного механізму.

Конституційний Договір 1995 р. у цілому складався з преамбули, 
восьми розділів («Загальні положення», «Верховна Рада України», «Пре
зидент України», «Уряд України — Кабінет Міністрів України», «Суди 
України», «Прокуратура України», «Місцеві органи державної вико
навчої влади та місцеве самоврядування», «Заключні положення») та 
декількох прикінцевих тез. Зокрема в останніх було зазначено поряд з 
іншим, що сторони Договору визнали за необхідне створення належ
них умов для прискорення та успішного завершення конституційного 
процесу в Україні з тим, щоб прийняти нову Конституцію України в 
термін не пізніше одного року з дня підписання Договору, та відмови
лись до прийняття нової Конституції України виносити на всеукраїн
ський референдум будьякі питання, окрім прийняття нової Конститу
ції України, текст якої буде узгоджено сторонами Конституційного 
Договору.

При цьому Конституційний Договір 1995 р., забезпечуючи перехід 
до сучасного конституційноправового регулювання в Україні, норма
тивно засвідчив потенційно можливі параметри змісту нової Консти
туції України. Водночас треба зазначити, що багато його положень 
не було враховано в Конституції України, а деякі положення місти
ли в собі застарілі уявлення про майбутній Основний Закон держави, 
особливо щодо організації державної влади в Україні.

Так, за Законом «Про державну владу та місцеве самоврядування 
в Україні», положення якого увійшли до Конституційного Договору 
1995 р., Україна проголошувалась демократичною, соціальною, право
вою державою, яка утворена на основі здійснення українським наро
дом свого суверенного права на самовизначення і виражає волю і за
хищає інтереси всіх громадян.

1 Шаповал В. М. Юридичний феномен конституції держави / В. М. Шапо
вал // Вісник Конституційного Суду України. — 2003. — № 4. — С. 57.

2 Там само.
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Народ визнавався єдиним джерелом влади, який здійснює її як 
безпосередньо — шляхом референдумів, так і через систему державних 
органів та органів місцевого самоврядування. Таке пріоритетне зна
чення референдуму як основної форми впливу на державну владу 
не отримало свого подальшого закріплення у ст. 5 Конституції Украї
ни. Натомість, відповідно до ст. 69 референдум було згодом визначено 
як одну з можливих форм безпосередньої демократії.

Чітко закріпивши принцип побудови державної влади в Україні 
за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову, Кон
ституційний Договір 1995 р. тим не менш залишив до кінця нез’ясо
ваним статус Президента України. Відповідно до положень ст. 19 Кон
ституційного Договору 1995 р. Президент України визнавався главою 
держави і главою державної виконавчої влади України. Фактично, 
згідно з таким статусом Україна мала бути визначена за формою прав
ління президентською республікою, що підтверджується і ч. III згада
ної статті, за якою «Президент як глава державної виконавчої вла
ди здійснює цю владу через очолюваний ним Уряд — Кабінет Міні
стрів України — та систему центральних і місцевих органів виконавчої 
влади».

Втім, Конституційний Договір 1995 р. чітко та однозначно не ви
значив тип державного ладу, зокрема форми правління, виду республі
канського ладу — президентського, парламентського тощо. А Консти
туція України натомість засвідчила зовсім інший статус Президента 
України, який є главою держави і виступає від її імені (ст. 102), закрі
пивши в такий спосіб змішану форму правління. Наявна непослідов
ність у закріпленні функціонального місця глави держави у державно
му механізмі згодом ще проявить себе: спочатку привівши до трансфо
рмації України у парламентськопрезидентську республіку в 2004 р.1, 
а потім до повернення до попередньої моделі у 2010 р.2. Загалом, варто 
констатувати, що пошук оптимальної моделі державного правління, 
найбільш прийнятного для українських державноправових реалій за
лишається одним із найбільш актуальних завдань, остаточно не вирі
шених і досі.

Єдиним органом законодавчої влади Конституційний Договір 
1995 р. проголошував Верховну Раду України, до складу якої входили 
450 народних депутатів, обраних на чотири роки на основі загального, 

1 Про внесення змін до Конституції України : Закон України від 8 груд
ня 2004 р. № 2222IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — 
С. 65. — Ст. 44.

2 Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20рп/ 
2010 (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції Украї
ни) // Вісник Конституційного Суду України. — 2010. — № 5. — С. 36.
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рівного і прямого права при таємному голосуванні. При цьому наступ
ні вибори народних депутатів України повинні проводитися за зміша
ною мажоритарнопропорційною системою (ст. 6).

Вказані положення ст. 6 було послідовно реалізовано у ст. 75 Кон
ституції України, згідно з якою єдиним органом законодавчої влади в 
Україні визнавалася Верховна Рада України. Показово проте, що після 
зумовлених конституційними змінами у 2004 р. трансформацій у по
рядку формування персонального складу парламенту України1, у 2011 р. 
ми знову повернулися до змішаної мажоритарнопропорційної вибор
чої системи при формуванні Верховної Ради України2, як це було ви
значено Конституційним Договором 1995 р.

Президент України як глава державної виконавчої влади України 
за Конституційним Договором 1995 р. у місячний термін після вступу 
на посаду або з дня відставки попереднього складу Уряду мав право 
призначати Прем’єрміністра України, формувати новий склад Уря
ду України (ст. 22). Відповідно, Уряд — Кабінет Міністрів України — 
було визначено як центральний орган державної виконавчої влади, 
підпорядкований Президентові України і відповідальний перед ним 
(ст. 29).

Конституція України, яка, як вже вказувалося, інакше визначала 
функціональне місце Президента України, закріпила зовсім інший ста
тус Кабінету Міністрів України. Так, відповідно до положень ст. 113 
Кабінет Міністрів України визнається вищим органом у системі орга
нів виконавчої влади, відповідальним перед Президентом України та 
підконтрольним і підзвітним Верховній Раді України у конституційно 
окреслених межах.

Розділ V Конституційного Договору 1995 р., присвячений судовій 
владі, чітко не визначаючи систему судів, зокрема місце в ній Консти
туційного Суду України, а також порядок призначення суддів, тим 
не менш, мав системно і сутнісно більш виправдану назву — «Суди 
України». Розділ VIII Конституції України, безперечно більш повно і 
якісно врегулювавши питання організації та здійснення судової влади, 
через малозрозумілі причини носить назву «Правосуддя», безпідставно 
поєднуючи ці зовсім різні категорії.

Зберігши в цілому визначену Конституційним Договором 1995 р. 
систему органів місцевої державної виконавчої влади, Конституція 

1 Про вибори народних депутатів України : Закон України від 25 березня 
2004 р. № 1665IV // Офіційний вісник України. — 2004. — № 14. — С. 115. — 
Ст. 964.

2 Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 
2011 р. № 4061VI // Офіційний вісник України. — 2011. — № 97. — С. 16. — 
Ст. 3526.
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України докорінно змінила порядок їх формування. Так, відповідно 
до ст. 46 Конституційного Договору 1995 р. головами обласних, Київ
ської та Севастопольської міських і районних державних адміністра
цій Президент України призначав осіб, обраних головами відповід
но обласних, Київської та Севастопольської міських і районних Рад. 
Натомість, відповідно до ст. 118 Конституції України голови міс
цевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільня
ються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 
України.

Так само Конституція України зовсім поіншому, ніж Консти
туційний Договір 1995 р., визначила інститут місцевого самовряду
вання. Поперше, Конституційний Договір 1995 р. принаймні струк
турно поєднав інститут місцевого самоврядування та інститут дер
жавної влади на місцях, об’єднавши відповідні положення у одному 
розділі — розділі VII «Місцеві органи виконавчої влади та місцеве са
моврядування в Україні». Попри, здавалося б, формальність цього 
доказу, такий підхід можна розглядати як слідування державницькій 
теорії місцевого самоврядування, за якої останнє розглядається як од
на з форм організації місцевого державного управління. Подруге, у 
розділі VII не були визначені сутність і повноваження місцевого само
врядування в Україні, зокрема в частині, яка стосувалася територіаль
них громад як основи місцевого самоврядування (ст. 140 Конституції 
України). Замість них у ст. 47 Конституційного Договору 1995 р. йшло
ся про територіальні колективи громадян. Проте, що більш принципо
во, Конституція України не сприйняла повною мірою державницьку 
теорію, поєднавши, щоправда еклектично, різні теорії місцевого само
врядування.

Наведений стислий порівняльний аналіз приписів Конституційно
го Договору 1995 р. та Конституції України, засвідчує значну еволю
цію змісту конституційноправового регулювання основ функціону
вання державного механізму та практичну реалізацію інших способів 
функціональної взаємодії вищих органів державної влади — через кон
сенсус.

Втім, укладання і дія Конституційного Договору у 1995—1996 рр. 
стало не лише визначною подією в суспільному житті України. Впер
ше в Україні було запроваджено нове джерело права — нормативно
правовий договір.

Включення до сфери публічного права договірної складової, дого
вірних відносин, незважаючи на очевидну імперативність його функ
цій і норм, слід визнати цілком виправданим. Договори дозволяють 
погоджувати інтереси, позиції і дії держав, владних органів, економіч
них структур, громадських організацій, націй і народностей, різних 
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верств суспільства. Узгодженість набуває значення наростаючої домі
нанти в процесах інтеграції у сучасному світі, які охопили політичну, 
економічну, військову, соціальнокультурну, науковотехнічну, еколо
гічну сфери1. Як усередині держав, так і ззовні гостріше і масштабніше 
відчувається потреба в договірних методах регулювання.

Не зменшуючи ролі і значення інших джерел права, слід розуміти, 
що договір набуває значення універсального регулятора і поступово 
стає одним з первинних і досить значимих джерел права.

У юридичній літературі питанням дослідження договору традиційно 
приділяється постійна увага. Проте ці дослідження стосуються перед
усім галузевих договорів — приватноправових угод, що укладаються 
у рамках окремих галузей (цивільного, господарського та ін.) права, 
або поширюються на сферу міжнародноправових стосунків2.

Між тим, за рідкісним виключенням3, поза за увагою дослідників 
залишаються принципово важливі питання, що стосуються договорів 
і договірних правовідносин у сфері публічного права. У зв’язку з цим 
не можна не погодитися з висловленою в літературі думкою про те, 
що, незважаючи на проведені наукові дослідження у галузі договірної 
тематики і велику кількість опублікованих за цією проблематикою на
укових робіт та навчальних посібників, вивченість договору є неадек
ватною його положенню і значенню4.

1 Тихомиров Ю. А. Современное публичное право : монографич. учеб. / 
Ю. А. Тихомиров. — М. : ЭКСМО, 2008. — С. 278.

2 Бєгова Т. I. Поняття «ноухау» і договір про його передання / Т. I. Бєгова ; 
Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2009. — 157 с.; 
Венедіктова I. В. Договір довірчого управління майном в Україні / I. В. Венедік
това. — Х. : Консум, 2004. — 215 с.; Галущенко Г. В. Питання міжнародного при
ватного права в міжнар. договорах України про правову допомогу / Г. В. Га
лущенко. — К. : Юстініан, 2005. — 469 с.; Мережко О. О. Право міжнародних 
договорів: сучасні проблеми теорії та практики / О. О. Мережко. — К. : Таксон, 
2002. — 344 с.; Мілаш В. С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових 
умов / В. С. Мілаш ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого ; НДI 
держ. будва та місцевого самоврядування Акад. правових наук України. — Х., 
2007. — 439 с.

3 Иванов В. В. Нормативный конституционноправовой договор: теория и 
практика / В. В. Иванов. — М., 2008. — 352 с.; Пархоменко Н. М. Договір у си
стемі права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Н. М. Пархоменко ; НАН України ; Iнт держави і права ім. В. М. Ко
рецького. — К., 1998. — 16 с.; Резніченко С. В. Зазнач. праця; Скворцов С. С. 
Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. С. Скворцов ; Харк. нац. 
унт внутр. справ. — Х., 2005. — 25 с.

4 Тихомиров Ю. А. Современное публичное право : монографич. учеб. / 
Ю. А. Тихомиров. — М. : ЭКСМО, 2008. — С. 278.
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У деяких наукових та навчальних виданнях констатується очевид
не та вірно вказується, що вітчизняна юридична наука досі не вироби
ла відповідного визначення такого договору і що навчальна література 
обмежується тільки згадкою про входження у правозастосовну практи
ку цього джерела1. У цьому контексті традиційно йдеться про «публіч
ний», іноді «публічноправовий», і «нормативноправовий» договори, 
які у термінологічному і змістовному планах нерідко розглядаються як 
синоніми2. У джерелознавчому відношенні, з точки зору здатності до
говору в сфері публічного права бути джерелом права, його, як прави
ло, протиставляють «приватному», «індивідуальному» договору.

Тут передусім потрібно вказати, що нормативне визначення пуб
лічного договору, що його закріплює ст. 633 Цивільного кодексу 
України (публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець 
взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт 
або надання послуг кожному, хто до неї звернеться3 (роздрібна торгів
ля або послуги зв’язку, наприклад), лише ускладнює визначення сут
ності та функціонального призначення договору в сфері публічнопра
вових відносин. Зрозуміло, що наведена дефініція має суто цивільно
галузеве значення, визначаючи навіть не саму категорію «договору» в 
цивільному праві, а один з його специфічних різновидів і тому розгля
дуваної теми не стосується.

Одночасно безпідставною є тенденція до ототожнення «публічно
го» і «нормативноправового» договорів, які потрібно сприймати як 
різнорівневі категорії.

Нормативноправовий договір, тобто договір, що містить норми 
права, переважно має публічний характер. Свій конкретний прояв, 
зазначається в літературі, це знаходить у тому, що: а) сторонами та
кого договору виступають найчастіше публічні інститути (держава в 
цілому, її окремі органи, міждержавні утворення, комерційні фірми 
і їх філії, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання 
та ін.); б) у нормативноправовому договорі, як правило, завжди про
являється і закріплюється не приватна, а загальна публічна воля — 
воля його сторін, суб’єктів цього договору; в) основною метою укла
дення правового договору є публічна мета, суть якої полягає в адекват

1 Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Крав
ченко. — 6те вид., випр. та допов. — К. : Атіка, 2008. — С. 55; Цоклан В. I. Си
стема сучасних джерел конституційного права України / В. I. Цоклан, В. Л. Фе
доренко. — К. : ЛіраК, 2009. — С. 146.

2 Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособ. / М. Н. Марченко. — 
М. : Проспект, ТК Велби, 2005. — С. 283.

3 Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — 
№ 40. — Ст. 356.
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ному вираженні і повному задоволенні публічних інтересів — інтересів 
сторін1.

Поряд із публічною метою та інтересами такий договір відрізня
ється від інших договорів також своїм предметом. Останнім можуть 
виступати питання владарювання, управління і саморегулювання, при
чому далеко не всі, а лише ті, що допускають не загальноправову, а 
договірну форму правового регулювання.

Незважаючи на свою «публічність», договірна форма регулювання 
не завжди може через свої відносно обмежені можливості «саморегу
ляції», замінити собою «загальноправову» форму регулювання суспіль
них відносин. У зв’язку з цим варто визнати, виходячи з практики за
стосування договірних форм регулювання суспільних відносин, що 
далеко не кожен публічний договір має відповідні ознаки, що дозволя
ють ідентифікувати його як нормативноправовий договір. Кожен нор
мативноправовий договір має публічність, але не кожен публічний 
договір відрізняється від інших договірних актів правовою норматив
ністю.

Поряд з наведеними особливостями нормативноправовий договір 
має низку інших, властивих лише йому специфічних ознак. Зокрема 
виникнення таких договорів можливе лише в силу законів — консти
туційних або звичайних, а не підзаконних актів. При цьому своєрід
ність зобов’язань сторін нормативноправового договору і засобів їх 
забезпечення полягає в тому, що межі такого договору жорстко перед
бачені статусом сторін, що в цілому, не зменшуючи обсяг їх інтересів 
та добровільності у визначенні предмета договору, зумовлює необхід
ність суттєвої корективи тези про «свободу вступу рівноправних сторін 
до договірних відносин» аби враховувати специфіку публічноправо
вих відносин. Так, наприклад, сторонами нормативноправового дого
вору можуть бути суб’єкти, що мають різний статус або знаходяться у 
відносинах субординації. Держава, її органи, посадовці, місцеве само
врядування, офіційні представники партій та інших громадських орга
нізацій — найбільш типові суб’єкти таких договорів. Наразі суб’єктом 
нормативноправового договору завжди є учасник публічноправових 
відносин, передусім наділений владними повноваженнями. Iнша ж 
сторона може мати інший статус, але в публічноправовій сфері бути 

1 Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской Феде
рации / О. Е. Кутафин. — М. : Юристъ, 2002. — С. 150—153; Пархоменко Н. М. 
Договір у системі права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : 12.00.01 / Н. М. Пархоменко ; НАН України ; Iнт держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 1998. — С. 7—8; Тихомиров Ю. А. Современное 
публичное право : монографич. учеб. / Ю. А. Тихомиров. — М. : ЭКСМО, 2008. — 
С. 278.
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носієм деяких владнорегулюючих функцій (юридичні особи публічно
го права) або виражати суспільні інтереси (територіальне, професійне 
і інше самоврядування). I тому, на відміну від традиційної рівності 
сторін, що властива класичному договору, учасники нормативнопра
вового договору не є рівноправними. Проте завдяки «розподіленню» 
компетенції вищий рівень обмежений в можливостях прямої дії на 
нижній. Такий характер відносин допускає, імітуючи рівність поло
жень сторін, створення таких умов укладення договорів, які мають 
дозволити уникнути особливо помітних «перекосів», зумовлених домі
нуванням однієї сторони над іншою, і тим самим зберегти відносну 
повноцінність договору і баланс сторін при їх фактичній нерівності.

Змістом нормативноправового договору є норми права, які, втім, 
можуть бути досить різними за своїм характером. Поряд із традиційни
ми нормами і принципами, нормативноправовий договір може вклю
чати нормицілі, нормизастереження, норминаміри, нормикоор
динатори, нормиузгодження, нормистримування тощо, які мають 
юридичне значення не лише для учасників договору, а й для інших 
суб’єктів правовідносин публічного характеру.

Складну проблему становить визначення ієрархічного місця нор
мативноправового договору в системі актів нормативного характеру. 
Зокрема його підпорядковане значення щодо закону, оскільки: закон 
визнає договір як нормативнозначимий спосіб регулювання суспіль
них відносин у різних сферах державного та суспільного життя; визна
чає «договірне поле», тобто ті питання, для регулювання яких вико
ристовується договір; вводить процедури укладання договорів та ви
знання їх юридично повноцінними, а також виконання договірних 
зобов’язань; вводить судовий захист прав та інтересів партнерів за до
говорами в суді. Однак між нормативноправовим договором та зако
ном можуть існувати й інші відносини. З метою реалізації принци
пів і норм, що в ньому містяться, нормативноправовий договір може 
передбачати видання, зміну або скасування інших актів нормативно
го характеру, бути підставою для укладання інших, нових договорів, 
включаючи приватноправові, або субдоговорів. Водночас помилковим 
видається сама спроба визначення ієрархічного місця нормативнопра
вових договорів безвідносно до сфери їх дії, предмета регулювання 
тощо, особливо зважаючи на різноманіття таких договорів.

Все це доводить важливість класифікації нормативноправових 
договорів, яка б враховувала їх специфічні риси, з одного боку, та до
зволяла розрізнити нормативноправові договори від неправових пуб
лічних та приватних договорів, з іншого.

Передусім нормативноправові договори в межах національного 
права за простотою та поширеністю доцільно класифікувати за галузе
вою приналежністю. За цим критерієм в українському праві можна 
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виділити конституційні нормативноправові договори, договори, що 
укладаються в рамках адміністративного права або адміністративні но
рмативноправові договори, а також трудові і колективні договори, що 
виникають на базі трудового права. Відповідно за національнодержав
ним критерієм нормативноправові договори можуть бути національ
ними (внутрішньодержавними) та міжнародними. Поряд з наведени
ми існують і інші підстави для поділу нормативноправових договорів 
на види, підвиди та ін. (наприклад, за часом дії — виділяють строкові 
та безстрокові договори; за особливостями предмета регулювання — 
договори універсального характеру або договори із загальних питань, 
та договори спеціального характеру або договори, що спрямовані на 
вирішення конкретних питань).

Особливий інтерес у контексті ідентифікації нормативного дого
вору як джерела конституційного права становить класифікація, за
пропонована Ю. О. Тихомировим, який, до речі, фактично виходить 
з тотожності термінів «публічного» і «нормативноправового» дого
ворів1. Зокрема пропонується за змістовносуб’єктним критерієм виді
ляти2:

засновницькі договори (присвячені зазвичай інституційним пи
танням — статусу держав, їх об’єднань, взаємовідносинам суб’єктів 
федерації, статусу державних органів тощо);

компетенційнорозмежувальні угоди (визначають розмежування 
предметів відання та повноважень між суб’єктами владних повнова
жень);

угоди про делегування повноважень (регулюють делегування, пере
дачу частини владних повноважень від органу до іншого);

програмнополітичні договори про дружбу і співпрацю (заклада
ють правовий фундамент для формування стосунків між державами і 
державними утвореннями);

функціональноуправлінські угоди (визначають спільні задачі, сфе
ри співпраці, способи спільного вирішення питань, використання май
на різними суб’єктами владних повноважень);

договори між державними і недержавними структурами (уклада
ються на всіх рівнях і стосуються узгодженої політики в сфері соціаль
них та трудових відносин, оплати праці, підтримки малого та серед
нього підприємництва);

договори між органами публічної влади і бізнесструктурами (за
кладають основи співпраці між суб’єктами владних відносин і вели
ким бізнесом, інституціоналізованим у різного роду об’єднання, з пи

1 Тихомиров Ю. А. Современное публичное право : монографич. учеб. / 
Ю. А. Тихомиров. — М. : ЭКСМО, 2008. — С. 279.

2 Там само. — С. 280—286.



ФоРмУвАннЯ	ноРмАтивно-ПРАвовоЇ	моделi	конститУЦiЙноГо	лАдУ	УкРАЇни	 121

тань державного регулювання підприємництва, оподаткування, ціно
вої та тарифної політики тощо);

договори про громадянську згоду (пов’язані передусім із врегулю
ванням конституційноправових конфліктів, зокрема конституційних 
криз);

міжнародні договори.
Звертає увагу, що наведена класифікація є комплексною та пев

ною мірою умовною, оскільки допускає поєднання різних критеріїв 
договорів, включаючи їх внутрішню і зовнішню сфери дії, а, отже, по
єднує різнорівневі та різносистемні за своїм положенням договори, і 
не містить чіткого розмежування понять «договору» та «угоди». Втім, 
зважаючи на її виняткову у контексті публічноправових відносин пов
ноту, саме цю класифікацію слід взяти за основу, як видається, аналі
зуючи Конституційний Договір 1995 р.

Змістовний аналіз Конституційного Договору дає незаперечні під
стави стверджувати про його публічний характер та нормативнопра
вове значення. На користь такого твердження свідчить таке: 1) закріп
лена Договором мета — подальше забезпечення розвитку та успішне 
завершення конституційного процесу в Україні — будучи за своєю сут
тю публічною, засвідчує загальний, публічний інтерес; 2) за своїм пред
метом вказаний Договір безпосередньо пов’язаний із державновлад
ними відносинами владарювання; 3) його було укладено між суб’єктами 
владних повноважень, учасниками конституційноправових відносин; 
4) визначені Договором норми і принципи мали юридичне значення 
не лише для учасників договору, а й для інших суб’єктів правовідно
син публічного характеру; 5) змістом Договору, який увібрав у себе 
текст Закону України від 18 травня 1995 р. «Про державну владу і міс
цеве самоврядування в Україні», чітко визначено його пріоритетність 
щодо чинної на той час Конституції України; 5) Договором було пе
редбачено прийняття нової Конституції України та встановлено для 
цього термін — не пізніше одного року з дня підписання цього Дого
вору; 6) втрата Договором юридичної сили була оформлена Законом 
України від 28 червня 1996 р. «Про прийняття Конституції України і 
введення її в дію».

За наведеною класифікацією Конституційний Договір 1995 р. ви
дається можливим віднести до засновницьких договорів, оскільки ним 
була запрограмована модернізація конституційного ладу Української 
держави. Водночас, зважаючи на обставини укладання, справедливою 
також буде його ідентифікація як договору про громадянську згоду, а 
беручи до уваги зміст — і як компетенційнорозмежувальної угоди, 
адже Договором було визначено розмежування компетенції між суб’єк
тами публічної влади, зокрема між Президентом та Верховною Радою 
України.
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Наведений аналіз, як видається, переконливо доводить непересіч
не значення Конституційного Договору 1995 р. не тільки у контексті 
розробки та прийняття Конституції України, а й для системи джерел 
конституційного права України. Подальше використання такого регу
лятора конституційноправових відносин, як нормативноправовий 
договір, навіть враховуючи його певну «новизну» і складність, має кіль
кісно і якісно змінитися. Адже актуальність використання договору з 
нормативноправовим змістом зумовлюється різноманітністю інтере
сів різних соціальних груп, об’єктивно існуючих у суспільстві і потре
буючих узгодження, оскільки їх реалізація є змістом його життя. Таке 
узгодження може відбуватися різними засобами, найефективнішим 
серед яких є договір, який якнайкраще дозволяє знайти компроміс, 
дійти до спільного рішення суб’єктам його укладання, що вкрай важ
ливо у сфері конституційноправового регулювання.

2.5. Прийняття Конституції України 1996 р.
Процес прийняття Конституції України за своєю складністю, 

тривалістю і драматичністю не мав аналогів у сучасній практиці кон
ституціоналізму, він тривав понад п’ять років. До роботи над проек
том Основного Закону були залучені представники державних органів 
та установ, політичних партій і громадських організацій, науковці, 
практичні діячі, суспільство в цілому.

Вирішальному етапу конституційного процесу передувало вироб
лення Концепції Конституції України, написання кількох проектів, а 
також їх обговорення народом України, політична криза та, врешті
решт, знайдений компроміс, що був закріплений у Конституційному 
договорі від 8 червня 1995 р., яким передбачалося прийняття нової 
Конституції України протягом року. Для виконання цієї норми 19 черв
ня 1995 р. була створена Робоча група Конституційної комісії за роз
порядженням Співголів Конституційної комісії — Президента України 
і Голови Верховної Ради України, на яку покладалось, передусім, при
скорення процесу доопрацювання наявних матеріалів, вивчення і уза
гальнення підготовлених альтернативних проектів Конституції України.

На пленарне засідання Конституційної комісії, яке відбулося 18 ве
ресня 1995 р., Робоча група представила оновлені тексти преамбули і 
першого розділу проекту Конституції України. Зокрема було запропо
новано нове визначення суб’єкта установчої влади — «український 
народ — громадяни України усіх національностей», назва першого роз
ділу «Засади конституційного ладу» була змінена на «Загальні положен
ня», була додана ст. 2 про суверенітет України, а її другою частиною 
стало положення щодо цілісності й недоторканності території держави 
та стаття про державні символи і столицю України.
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Однак суперечки викликало питання подальшої роботи над проек
том нової Конституції України. Наприклад, П. Симоненко наполягав 
на проведенні «упереджуючого» референдуму «з основоположних мо
ментів». Хоча Конституційний договір виключив можливість прове
дення референдумів, крім референдуму з питання прийняття Консти
туції, О. Мороз припускав таку можливість, якщо відповідне рішення 
«прийме разом Президент і Верховна Рада». Але Конституційна комі
сія не погодилася на ці пропозиції. Вона доручила Робочій групі через 
місяць подати повний текст проекту1.

Пожвавленню роботи над текстом проекту Конституції України 
сприяло входження України до складу Ради Європи, адже відповідно 
до висновку № 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо 
вступу України до Ради Європи від 26 вересня 1995 р. держава взяла 
на себе зобов’язання протягом одного року з моменту вступу прийня
ти відповідно до принципів Ради Європи нову Конституцію2.

Протягом жовтня 1995 р. члени Робочої групи працювали над ви
рішенням політичного питання щодо одно чи двопалатності парла
менту, в результаті чого підготували два варіанти проекту — з двопа
латними Національними Зборами і з однопалатною Верховною Радою. 
Визначення статусу глави держави вирішувалося Робочою групою з 
урахуванням положень Конституційного Договору з метою «пом’якши
ти» статус Президента України і підвищити роль Кабінету Міністрів 
України. Наприклад, Президент України був визначений лише як гла
ва держави. Одночасно передбачалось, що акти, видані на реалізацію 
його повноважень: керівництво здійсненням зовнішньої політики, при
значення виборів до парламенту та його розпуску, призначення та 
звільнення осіб, що входять до складу уряду, утворення та ліквідація 
міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади, 
оголошення війни і мобілізації, оголошення воєнного або надзвичай
ного стану, присвоєння вищих військових та спеціальних звань, дип
ломатичних рангів, класних чинів, прийняття до громадянства та при
пинення громадянства, для набуття чинності мали скріплюватися під
писами Прем’єрміністра України і міністра, відповідального за акт та 
його виконання. У попередніх проектах Основного Закону держави 
такої норми не було. Робочою групою була опрацьована спрощена, 
порівняно із закріпленою у чинній Конституції України, процедура 

1 Шаповал В. Iсторія конституційного упорядкування сучасної української 
держави (продовження) / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право України. — 2011. — 
№ 5. — С. 323—324.

2 Висновок № 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо 
заявки України на вступ до Ради Європи [Електронний ресурс]. — Режим до
ступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=994_590.
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усунення Президента України з поста у порядку імпічменту: право іні
ціювати цю процедуру надавалось не менше ніж третині складу Пала
ти депутатів Національних зборів (Верховної Ради України), а рішення 
мало прийматися на основі більшості, яка становила не менше ніж дві 
третини складу Сенату (Верховної Ради України).

Діяльність Робочої групи знаходилась під пильною увагою Спів
голів Конституційної комісії, окремих народних депутатів, засобів 
масової інформації, представників громадських організацій, диплома
тичних представників іноземних держав (насамперед США і ФРН), 
різних фондів тощо. У середині жовтня 1995 р. з Адміністрації Прези
дента було передано прохання надати Л. Кучмі для ознайомлення на
працьовані матеріали. Глава держави повідомив про своє задоволення 
опрацьованим текстом, але запропонував збільшити до трьох мільйо
нів кількість підписів на підтримку ініціативи щодо проведення все
українського референдуму за народною ініціативою.

Одним з найбільш суперечливих аспектів проекту Основного За
кону залишалося питання структури та кількісного складу парламенту. 
Так, Президент України дуже наполегливо просив врахувати пропози
цію щодо утворення двопалатного парламенту. Голова Верховної Ра
ди, О. Мороз, навпаки, категорично відкидав цю пропозицію. Крім 
того, він висловив більше двадцяти різних зауважень1.

Наприкінці жовтня 1995 р. Робоча група в основному завершила 
підготовку тексту Конституції України, і він був переданий для озна
йомлення главі держави. 13 листопада 1995 р. Верховна Рада України 
визначила в постанові «Про першочергові заходи у зв’язку з вступом 
України до Ради Європи» термін внесення на розгляд сесії Верховної 
Ради України проекту нової Конституції України — до 1 грудня 1995 р., 
що прискорило проведення пленарного засідання Конституційної ко
місії з обговорення проекту, яке відбулося 23 листопада 1995 р. Кон
ституційна комісія після тривалої дискусії прийняла представлений 
проект Конституції за основу для подальшої роботи. Для узгодження 
позицій, які позначилися на пленарному засіданні Конституційної ко
місії, розпорядженням Співголів Комісії була утворена група з чле
нів Конституційної комісії (точніше — Робоча підкомісія), завданням 
якої було «доопрацювання проекту Конституції України, прийнятого 
за основу для подальшої роботи».

Верховну Раду України у Робочій підкомісії представляли четверо 
народних депутатів з різних фракцій і депутатських груп: В. Буткевич, 
С. Гмиря, I. Заєць, В. Стретович. Від Президента і Уряду до Підкомі

1 Шаповал В. Iсторія конституційного упорядкування сучасної української 
держави (продовження) / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право України. — 2011. — 
№ 5. — С. 327.
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сії були делеговані Ф. Бурчак, С. Головатий, О. Ємець, Л. Підпалов. 
Верховний Суд і Вищий арбітражний суд представляли В. Стефанюк 
і Д. Притика. Координаторами, відповідальними за організацію робо
ти Підкомісії, було призначено В. Буткевича і Л. Підпалова. У роботі 
Підкомісії постійно брав участь Секретар Конституційної комісії А. Кор
нєєв, а на її окремі засідання запрошувалися деякі члени Робочої гру
пи, яка підготувала проект. Функції «відповідального секретаря» вико
нував С. Головатий.

Як зазначає В. Шаповал, серед найбільш значущих рішень Робо
чої підкомісії щодо проекту можна вважати доповнення його новими 
розділами «Внесення змін до Конституції України» та «Перехідні поло
ження», положеннями про ознаки державних символів, про присягу 
народних депутатів, вилучення положення про народну законодавчу 
ініціативу як одну з форм безпосередньої демократії, позбавлення Ка
бінету Міністрів статусу суб’єкта права законодавчої ініціативи, знач
не ускладнення процедури імпічменту, а також зміни до розділу про 
автономію Криму з відмовою від застосування в її назві слова «респуб
ліка». Утім остання пропозиція не знайшла підтримки, і в кінцевій ре
дакції Конституції України Крим зберіг статус автономної республіки.

На чергове пленарне засідання, на якому доповідав В. Буткевич, 
Конституційна комісія зібралася 11 березня 1996 р. Попередньо чле
нам Комісії розіслали документ під назвою «Проект Конституції Укра
їни, узгоджений між представниками Президента України, Верховної 
Ради України, Верховного Суду України і Вищого арбітражного суду 
України, в редакції від 24 лютого 1996 року», який за ініціативою 
С. Головатого був опублікований у пресі. Така назва набувала особли
вого значення у контексті вимоги Конституційного Договору про мож
ливість винесення на всеукраїнський референдум лише узгодженого 
сторонами тексту Конституції. Після обговорення різних пропозицій 
та неодноразових голосувань Конституційна комісія прийняла таке 
рішення: «Розглянувши й обговоривши проект Конституції України, 
доопрацьований Робочою групою, утвореною 24 листопада 1995 р., 
Конституційна комісія постановляє: «Проект Конституції України схва
лити та передати на розгляд у Верховну Раду України разом із заува
женнями і пропозиціями членів Конституційної комісії». За це прого
лосували 26 членів Комісії з 32х присутніх на засіданні, причому 
О. Мороз при голосуванні утримався1.

Тим часом проект Конституції України обговорювався на науко
вотеоретичних, міжнародних конференціях, піддавався науковій екс

1 Шаповал В. Iсторія конституційного упорядкування сучасної української 
держави (продовження) / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право України. — 2011. — 
№ 5. — С. 329—332.
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пертизі. Наприклад, 11—14 січня 1995 р. у с. Гута IваноФранківської 
області проходив міжнародний юридичний форум «Нова Конституція 
України — шлях до утворення української державності», в якому взя
ли участь 113 фахівцівправознавців, практиків, юристів України, укра
їнської діаспори, а також представників Канади, Китаю, Литви, ФРН, 
США, Франції. Учасники цього форуму в основному схвалили проект 
Конституції України, підготовлений робочою групою Конституційної 
комісії1.

З метою вирішення усіх процедурних питань 18 березня 1996 р. 
було проведено останнє засідання Конституційної комісії, на якому 
згадане рішення попереднього засідання підписали Співголови Комісії 
Л. Кучма та О. Мороз, а 20 березня проект Конституції України був 
внесений на розгляд до Верховної Ради України. У квітні 1996 р. у 
Верховній Раді України з десяти депутатських груп і фракцій була ство
рена міжфракційна ініціативна група. Очолив її народний депутат Ми
хайло Сирота. Процедура узгодження тексту Конституції України була 
простою і в той самий час демократичною. Кожна депутатська група 
мала один голос. Головуючий на засіданні оголошував чергову статтю 
проекту Конституційної комісії, яка після докладного обговорювання 
ставилася на поіменне голосування. Якщо хоч один представник гру
пи чи фракції не узгоджував статтю, вважалося, що консенсусу щодо 
неї не досягнуто, і вона переносилася на друге коло обговорення. Ли
ше за наявності повного узгодження між групами або фракціями пере
ходили до наступної статті.

Досвідчені політики розуміли, що зволікання з прийняттям Кон
ституції може мати вкрай несприятливі наслідки як для законодавчого 
органу, так і для суспільства в цілому. Керівництво парламенту на по
чатку ігнорувало роботу цієї групи. Більше того, комуністи і соціалісти 
деякий час відмовлялися брати участь в її роботі. Натомість, зусилля
ми комуністичної фракції був підготовлений альтернативний проект, 
відомий під назвою «проект 125», що фактично конституційно закріп
лював існування Української Радянської Соціалістичної Республіки2.

Обговорення проекту Конституції України на пленарному засідан
ні парламенту почалося лише 2 квітня 1996 р. у зв’язку з розглядом 
питання «Про включення до порядку денного засідань Верховної Ради 
України та організації підготовки до першого читання проекту Кон

1 Тодыка Ю. М. Конституция Украины — основа стабильности конститу
ционного строя и реформирования общества / Ю. М. Тодыка, Е. В. Супрунюк. — 
Симферополь : Таврия, 1997. — С. 95.

2 Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України : Нотатки учасника 
розробки Основного Закону : документ. нарис / В. П. Гетьман. — К. : ЯНКО, 
1996. — С. 22. 
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ституції України». Однак голосування з цього питання залишалися без
результатними й після засідань 4 і 5 квітня 1996 року. 9 квітня 1996 р. 
Президія Верховної Ради України вирішила розглянути проект Кон
ституції України у першому читанні 17 квітня 1996 р.

В обговоренні проекту Конституції України, схваленому Консти
туційною комісією 17—19 квітня 1996 р., взяли участь близько 40 на
родних депутатів, однак через те, що готувати рішення за регламентом 
парламенту мала Тимчасова спеціальна комісія, якої не існувало, Вер
ховна Рада України перенесла розгляд у першому читанні проекту 
Конституції України до 23 квітня та визнала за необхідне утворити 
Тимчасову спеціальну комісію.

24 квітня 1996 р. Верховна Рада України після кількох невдалих 
спроб схвалила постанову про створення Тимчасової спеціальної ко
місії зі статусом головної «для доопрацювання проекту Конституції 
України, внесеного Конституційною комісією», де передбачалось «взя
ти за основу для підготовки до повторного першого читання проект 
Конституції України, підготовлений Конституційною комісією за до
рученням Верховної Ради України, з урахуванням зауважень і пропо
зицій суб’єктів законодавчої ініціативи».

Таке рішення дозволяло вважати проект погодженим з парламен
том і відкривало можливість винесення його на затвердження всеукра
їнським референдумом, як це передбачалося Конституційним Дого
вором1.

Проте через суперечки щодо принципів формування Тимчасової 
спеціальної комісії, її персональний склад був затверджений лише по
становою Верховної Ради України від 5 травня 1996 р. При цьому слід 
відмітити той факт, що, хоча у постанові було відсутнє посилання на 
необхідність узгодження проекту Конституції України з Президентом 
України, члени робочої групи регулярно зустрічалися з главою держа
ви та його представниками О. Ємцем і В. Мусіякою.

Слід зазначити, що проект Конституції України, затверджений 
Конституційною комісією, та проект Конституції України, доопрацьо
ваний Тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України, 
суттєво відрізнялись один від одного.

Насамперед, це стосується структури та назви парламенту. Так, за 
проектом Конституційної комісії законодавчим органом є Національні 
Збори, які складаються з двох постійно діючих Палат: Палати депута
тів і Сенату. Палата депутатів складається з 370 депутатів, які обира
ються строком на чотири роки на основі загального, рівного і прямого 

1 Шаповал В. Iсторія конституційного упорядкування сучасної української 
держави (закінчення) / В. Шаповал, А. Корнєєв // Право України. — 2011. — 
№ 6. — С. 251, 253—254.
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виборчого права шляхом таємного голосування. Сенат формується на 
основі рівного представництва від Автономії Крим, кожної області та 
міста Києва — по три сенатори, а також від міста Севастополя — два 
сенатори.

Сенатори обираються строком на чотири роки шляхом прямих 
виборів у багатомандатних округах, які утворюються в межах Автоно
мії Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя.

Встановлювалось, що сенатором може бути громадянин, не мо
лодший 30 років на день виборів, який має право голосу, проживає на 
відповідній території не менше п’яти років. Депутатом може бути гро
мадянин, не молодший 18 років на день виборів, який має право голо
су, проживає на території України протягом останніх п’яти років. Де
путати і сенатори не пов’язані імперативним мандатом. Ніхто не може 
бути одночасно депутатом і сенатором. Депутати і сенатори не можуть 
мати інший представницький мандат. Випадки несумісності ман
дата депутата і сенатора з іншими видами діяльності визначаються 
законом.

Законотворча діяльність Національних Зборів ґрунтувалась на ос
нові погодження позицій обох палат парламенту. У разі виникнення 
розбіжностей між Палатами Національних Зборів щодо обговорювано
го законопроекту остаточне рішення приймалось Палатою депутатів 
більшістю у дві третини від її складу, визначеного Конституцією1.

Зазначеним проектом також були взяті на озброєння погоджу
вальні процедури між палатами парламенту, що мали сприяти досяг
ненню консенсусу щодо найбільш значущих питань державотворення, 
таких як ратифікація і денонсація міжнародних договорів України; за
слуховування щорічних та позачергових послань Президента України 
про внутрішнє і зовнішнє становище України; призначення виборів 
Президента України у строки, передбачені Конституцією; оголошен
ня за поданням Президента України війни і укладення миру, схвален
ня рішення Президента України про використання Збройних Сил 
України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти 
України.

Обидві палати парламенту були повноважні вирішувати будьякі 
питання, за винятком тих, що були прямо віднесені до компетен
ції іншої палати. Зокрема до виключних повноважень Палати депу
татів належало: надання згоди на призначення Президентом України 
Прем’єрміністра України; розгляд і прийняття рішення щодо Програ

1 Порівняльна таблиця текстів проектів Конституції України — схвалених 
Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованих тимчасовою 
Спеціальною комісією [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gska2.
rada.gov.ua/site/const/rozdil/rozdil4.htm.
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ми діяльності Кабінету Міністрів України; здійснення контролю за ді
яльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції; за
твердження найважливіших загальнодержавних програм економічного, 
науковотехнічного, соціального і національнокультурного розвитку, 
охорони довкілля; схвалення рішень про надання Україною позик і 
економічної допомоги іноземним державам та про одержання Украї
ною позик від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових 
організацій, а також здійснення контролю за їх використанням; при
значення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента 
України Голови Правління Національного банку України тощо.

У свою чергу, до виключних повноважень Сенату належало: при
значення половини складу Конституційного Суду України; призна
чення на посади та звільнення з посад за поданням Президента Украї
ни суддів Верховного Суду України; надання згоди на призначення 
Президентом України глав дипломатичних представництв України в 
інших державах і при міжнародних організаціях; призначення на по
саду та звільнення з посади заступника Голови Рахункової палати і 
половини її членів; схвалення рішення про надання військової допо
моги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил 
України до іншої країни чи допуск підрозділів збройних сил інозем
них держав на територію України; утворення і ліквідація районів, вста
новлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів 
до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів 
і районів тощо1.

Натомість, за проектом, доопрацьованим Тимчасовою спеціаль
ною комісією, законодавчим органом є однопалатний парламент — 
Народна Рада України, до складу якої входять 450 народних депута
тів України.

В остаточному варіанті Конституції України парламент зберіг свою 
попередню назву та однопалатну структуру.

Більше повноважень, згідно з проектом Конституції України, роз
робленим Конституційною комісією, мав Президент України. Напри
клад, він не пізніше ніж на 15й день осінньої сесії мав право подавати 
до Палати депутатів Національних Зборів проект закону про Держав
ний бюджет на наступний рік, разом із доповіддю про хід виконання 
Державного бюджету поточного року. Крім того, Конституційний Суд 
мав складатися з 14 суддів, що порівну призначались Президентом 
України і Сенатом на десять років без права на повторне призначення. 

1 Порівняльна таблиця текстів проектів Конституції України — схвалених 
Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованих тимчасовою 
Спеціальною комісією [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gska2.
rada.gov.ua/site/const/rozdil/rozdil4.htm.
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Голова Конституційного Суду мав обиратися шляхом таємного голо
сування із складу суддів строком на п’ять років на спеціальному засі
данні Конституційного Суду.

Новелою, запропонованою Тимчасовою спеціальною комісією, 
стало конституційне закріплення статусу Вищої ради юстиції, яку по
винен був очолювати Президент України та до відання якої належало: 
1) внесення подання про призначення на посади або усунення з по
сади суддів; 2) прийняття рішення щодо порушення суддями і про
курорами вимог несумісності; 3) здійснення дисциплінарного про
вадження щодо суддів Верховного Суду України і суддів Вищих спе
ціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, 
а також прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти одного члена. Народна 
Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів 
України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та 
наукових установ призначають по три члени, а всеукраїнська конфе
ренція працівників прокуратури призначає два члени до Вищої ради 
юстиції. За посадою до Вищої ради юстиції мали входити Голова Вер
ховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний про
курор України.

Детальну регламентацію за доопрацьованим проектом Конституції 
України здобуло місцеве самоврядування, яке повинно було здійсню
ватися громадою в порядку, встановленому законом як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські 
ради та їхні виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спіль
ні інтереси громад сіл, селищ та міст, були районні та обласні ради. 
Сільські, селищні, міські ради могли за ініціативою жителів утво
рювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганіза
ції населення, наділивши їх частиною власної компетенції, фінансів, 
майна.

До складу сільської, селищної, міської ради мали входити радни
ки, обрані жителями села, селища, міста на основі загального, рівно
го, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком 
на чотири роки. Територіальні громади на основі загального, рівного, 
прямого виборчого права шляхом таємного голосування за цим проек
том мали обирати голову відповідно села (сільської громади), селища, 
міста строком на чотири роки, мав очолювати виконавчий орган ради, 
головувати на засіданні ради.

При цьому районна рада мала формуватися сільськими, селищни
ми та міськими радами району, а обласна рада — районними, міськи
ми (міст обласного підпорядкування) радами області. Голова районної 
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та обласної ради повинен був обиратися відповідною радою і очолюва
ти її виконавчий апарат1.

Крім того, значно збагатились положення другого розділу проекту 
Конституції України. Зокрема було закріплено, що при прийнятті но
вих законів або змін та доповнень до діючих законів не допускається 
звуження існуючих прав та свобод; встановлено, що рівність прав жін
ки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками 
можливостей у громадськополітичній і культурній діяльності; у здо
бутті освіти і професійної підготовки, праці, винагороди за неї, а також 
спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок; створен
ням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материн
ством; правовим захистом; матеріальною і моральною підтримкою ма
теринства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та 
інших пільг вагітним жінкам і матерям, а також кожному гарантується 
таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої ко
респонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випад
ках, передбачених законом з метою запобігання злочину чи з’ясування 
істини під час розслідування або розгляду кримінальної справи, якщо 
іншими способами отримати інформацію неможливо.

Конституційні гарантії прав та свобод людини і громадянина були 
розширені положеннями, відповідно до яких держава створює умови, 
за яких кожен громадянин зміг би побудувати житло, придбати його 
у власність або взяти в оренду; охорона здоров’я забезпечується дер
жавним фінансуванням відповідних соціальноекономічних, медико
санітарних і оздоровчопрофілактичних програм. Кожен має право 
після використання всіх внутрішніх засобів правового захисту зверта
тися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судо
вих чи інших установ, учасником яких є Україна. На конституційному 
рівні був закріплений обов’язок батьків утримувати дітей до повноліт
тя, а повнолітніх дітей — піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

17 травня 1996 р. проект Конституції України, доопрацьований 
Тимчасовою спеціальною комісією, був нею затверджений і переда
ний на розгляд Верховної Ради України, хоча постатейне обговорення 
проекту Конституції України у парламенті почалося 5 травня 1996 р. 
В результаті цієї діяльності текст, внесений Конституційною комісією, 
був ґрунтовно доопрацьований з урахуванням зауважень і пропозицій 
суб’єктів законодавчої ініціативи. Їх до комісії за цей час надійшло 
близько 6 тисяч. Однак під час пленарних засідань Верховної Ради 

1 Порівняльна таблиця текстів проектів Конституції України — схвалених 
Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованих тимчасовою 
Спеціальною комісією [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gska2.
rada.gov.ua/site/const/rozdil/index.html.
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України з приводу різних статей знову розгорілися суперечки, які ста
ли на заваді швидкому прийняттю Основного Закону держави.

У повторному першому читанні, яке розпочалося 28 травня 1996 р. 
та завершилося 4 червня 1996 р., був прийнятий уже доопрацьований 
Тимчасовою спеціальною комісією проект Конституції України.

Зокрема частина народних депутатів України вважала, що позбав
лення Президента України функцій глави виконавчої влади, незважа
ючи на бажання самого глави держави, було неприпустимим, оскільки 
в нього і в його наступників забирається право реально впливати на 
стан справ в Україні та відповідати за цей стан. Наголошувалося на 
тому, що Конституція України повинна зафіксувати не сьогоднішні 
відносини між гілками влади, а правила, за якими проходитимуть змі
ни в суспільстві і державі, у тому числі і зміни у взаєминах трикутни
ка: глава держави — уряд — парламент. Стверджувалось, що потрібно 
переглянути розподіл повноважень між Президентом України, Верхов
ною Радою України і Кабінетом Міністрів України, оскільки Тимчасо
ва комісія виходила з французької моделі1.

Тим часом Президент України був невдоволений тим, що парла
мент ігнорує його пропозиції стосовно змісту Конституції України. На 
останній із серії конституційних зустрічей з Президентом України, яка 
відбулася вже пізно ввечері в середу 26 червня 1996 р., від голів адмі
ністрацій на місцях, які щойно вийшли з засідання Ради національної 
безпеки, представникам Тимчасової спеціальної комісії було повідом
лене рішення про проведення 25 вересня 1996 р. всеукраїнського ре
ферендуму для затвердження проекту Конституції України у варіанті 
Конституційної комісії від 11 березня 1996 р.

Верховна Рада України стояла перед дилемою: прийняти негайно 
Конституцію України або поставити себе під загрозу розпуску. Відчув
ши таку небезпеку, керівництво парламенту долучилося до роботи 
тимчасової комісії, яка ще інтенсивніше продовжила працювати над 
своїм проектом.

Крім змістовних суперечок, процес прийняття Конституції Украї
ни в парламенті гальмували процедурні питання, тому відкриваючи 
сесійне засідання 27 червня 1996 р., Голова Верховної Ради України 
О. Мороз запропонував одразу три нові процедурні норми, що згодом 
мали вирішальне значення для успішного завершення конституційно
го марафону.

Поперше, пропонувалося провести одне спільне сесійне засідан
ня, не розділяючи його на ранкове і вечірнє, яке згодом плавно пере

1 Стенограма обговорення Конституції України на сесії Верховної Ради 
України (засідання вісімдесят дев’яте, 4 червня 1996 р.) [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/site/const/stenohramy/04069689.html.
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творилося на нічне та завершилося лише ранком наступного дня. Така 
новація була вимушеною і мала на меті уникнення повторної реєстра
ції народних депутатів, обов’язкової перед початком кожного наступ
ного засідання, адже днем раніше несподівано для багатьох фракції 
«Народний Рух України» і «Державність» вже спробували блокувати 
роботу сесії, але їх голосів явно не вистачало, щоб перешкодити від
криттю сесії.

Подруге, була запропонована спрощена процедура розгляду тих 
статей проекту Конституції України, які вже при першому голосуванні 
за статтю вцілому отримували конституційну більшість. Це дало мож
ливість не ставити на голосування сотні різних поправок до цих ста
тей і значно прискорити сам процес прийняття Основного Закону 
держави.

Потретє, з найбільш спірних питань проекту Конституції Украї
ни запропоновано було створити локальні узгоджувальні групи, які 
паралельно з процесом розгляду проекту Конституції в залі працювали 
над пошуком компромісних варіантів, здатних отримати конституцій
ну більшість.

Тут же були визначені керівники цих груп. Керівником групи з 
мовної проблеми було призначено I. Попеску, одного з активних чле
нів Тимчасової спеціальної групи. Слід зауважити, що значна частина 
народних депутатів України наполягала на тому, що державними мова
ми в Україні мають бути українська і російська мови, оскільки росій
ська мова в Україні виступає як мова міжнаціонального спілкування 
громадян України.

Щодо проблеми Автономної Республіки Крим керівником групи 
був визначений експрем’єр Є. Марчук, для якого ця ніч стала бене
фісною. Сесійний зал стоячи вітав його полум’яну промову з приводу 
державних національних символів. Що стосується проблеми Криму, 
то в новій Конституції України цього разу чітко виписано правове по
ле кримської автономії, що значною мірою є заслугою Р. Безсмерт
ного. Врештірешт, Крим зберіг і свою назву, і отримав право мати 
власну Конституцію.

Проблемою державної символіки опікувався В. Буткевич. Знайти 
компроміс серед багатьох різнопланових пропозицій було дуже важко1. 
Iснувало кілька варіантів редакції статті Конституції України, що регла
ментувала державні символи.

1. Державний прапор України у вигляді прямокутного стягу, що 
складається з трьох рівновеликих горизонтально розташованих смуг: 

1 Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України: Нотатки учасника 
розробки Основного Закону : документ. нарис / В. П. Гетьман. — К. : ЯНКО, 
1996. — С. 57—59. 
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верхньої — блакитного кольору, середньої — жовтого, нижньої — чер
воного кольору. Державний герб України як зображення серпа, моло
та і книги, розташованих у центрі в обрамленні колосся, знизу між 
колоссям — тризуб золотої барви на блакитному щиті, зверху — напис 
на червоній стрічці «Україна».

2. Державний прапор України — червоноблакитний стяг із двох 
горизонтально розташованих смуг: верхньої — червоного кольору, що 
становить дві третини ширини прапора, і нижньої — блакитного ко
льору, що становить одну третину ширини прапора, із зображеннями 
в його верхній частині, на відстані однієї третини довжини від держа
ка, золотих серпа і молота і над ними червоної п’ятикутної зірки, об
лямованої золотою каймою. Співвідношення ширини прапора до його 
довжини 1:2. Державний герб України — зображення серпа і молота, 
розташованих на щиті в променях сонця і в обрамленні колосся, з на
писом на червоноблакитній стрічці знизу вінка — «Українська РСР». 
Над щитом між колоссям — п’ятикутна зірка.

Крім того, пропонувалося Державний прапор України та Держав
ний герб України затверджувати на всенародному референдумі, а на 
Державний гімн України оголошувати відкритий конкурс після прий
няття Конституції України1.

Не відразу була досягнута конституційна більшість з проблем Кри
му і національної символіки. Знадобилось десять голосувань різних 
варіантів, проникливі промови В. Масола, Є. Марчука, С. Головатого, 
О. Мороза2, поки вдалося при голосуванні цих двох питань у пакеті 
отримати результативне голосування. Комуністи Криму проголосували 
за жовтоблакитний прапор, а фракція «Народний Рух України» за 
визнання Автономної Республіки Крим у чітко визначеному Консти
туцією правовому полі України.

О. Мороз взяв на себе ініціативу очолити групу з проблеми влас
ності, яка стала ще одним каменем спотикання на шляху до прийнят
тя Основного Закону. Зокрема гострі дискусії точились навколо суб’єк
тів права власності на землі сільськогосподарського призначення. Ли
ше шляхом внесення істотних корективів до редакції статей 14 і 41 
проекту Конституції України вдалося погодити їх остаточну редакцію.

1 Порівняльна таблиця текстів проектів Конституції України — схвалених 
Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованих тимчасовою 
Спеціальною комісією [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://static.
rada.gov.ua/site/const/rozdil/rozdil1.htm.

2 Стенограма обговорення Конституції України на сесії Верховної Ради 
України (засідання сто сьоме, частина третя, 27—28 червня 1996 р.) [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/site/const/stenohramy/280696_
1073.html.
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Неабиякий внесок у прийняття Конституції вніс М. Сирота, який 
протягом вісімнадцяти годин обстоював проект Основного Закону дер
жави за трибуною парламенту.

Конституція України була прийнята о 9 годині 20 хвилин ранку 
28 червня 1996 р. в сесійній залі Верховної Ради України. За проект 
Конституції України, опрацьований Тимчасовою спеціальною комі
сією Верховної Ради України, в другому і третьому читанні, з інтер
валом в 2 хвилини, проголосували 315 народних депутатів. 36 депута
тів натиснули кнопку «Проти», 12 утримались, 30 депутатів не взяли 
участь у голосуванні.

12 липня 1996 р., на урочистій церемонії підписання нової Кон
ституції, Президент України Л. Кучма сказав: «Народні депутати ви
тримали важкий іспит на право представляти інтереси українського 
народу… Ми всі виросли в ту пам’ятну ніч, коли фактично була вирі
шена доля Основного Закону України»1, а О. Мороз наголосив: «Пере
лом відбувся не тільки у Верховній Раді. В житті країни настає новий 
етап»2.

Таким чином, Україна стала першою на теренах колишнього Ра
дянського Союзу державою, що отримала Конституцію парламент
ським шляхом.

За своєю структурою Конституція України 1996 р. складається з 
преамбули та п’ятнадцяти розділів, які об’єднують у собі 161 статтю 
та 14 пунктів перехідних положень.

Преамбула чинної Конституції України є її вступною частиною, в 
якій викладаються історичні умови її прийняття, містяться положення 
політикоправового характеру, з ідеологічним навантаженням. Зокре
ма положення про державнополітичне (офіційне) розуміння поняття 
«український народ», за яким останній визначається як єдність гро
мадян України різних національностей; положення про те, що вона 
приймається на основі здійснення українською нацією права на са
мовизначення; положення про те, що дана Конституція приймається 
з метою забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя; 
положення про те, що парламентарії, приймаючи Основний Закон 
України, усвідомлюють всю свою відповідальність перед Богом, влас
ною совістю, попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями 

1 Виступ Президента України Леоніда Кучми на урочистій церемонії під
писання Конституції України 12 липня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 
16 липня.

2 Стенограма обговорення Конституції України на сесії Верховної Ради 
України (засідання сто сьоме, частина восьма, 27—28 червня 1996 р.) [Електрон
ний ресурс]. — Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/site/const/stenohramy/ 
280696_1078.html.
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українського народу. Даним положенням, фактично, підкреслено єд
ність українського народу з європейською культурою і цивілізацією, 
побудованими на засадах християнської моралі та загальнолюдських 
ідейних цінностях.

Тематично розділи Конституції України розміщено так: Розділ I. 
Загальні засади (розділ про основи конституційного ладу); Розділ II. 
Права, свободи та обов’язки людини і громадянина; Розділ III. Вибо
ри. Референдум; Розділ IV. Верховна Рада України; Розділ V. Прези
дент України; Розділ VI. Кабінет Міністрів України. Iнші органи ви
конавчої влади; Розділ VII. Прокуратура; Розділ VIII. Правосуддя: 
Розділ IX. Територіальний устрій України; Розділ X. Автономна Рес
публіка Крим; Розділ XI. Місцеве самоврядування; Розділ XII. Кон
ституційний Суд України; Розділ ХIII. Внесення змін до Конституції 
України; Розділ XIV. Прикінцеві положення; Розділ XV. Перехідні по
ложення.

Прикінцеві положення Конституції України вмішують дві статті, 
в яких визначено, що Конституція України набуває чинності з дня її 
прийняття (ст. 160). А в ст. 161 зазначено, що день прийняття Консти
туції України є державним святом — Днем Конституції України. Від
повідно до Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 р. 
№ 4зп Конституція України набула чинності в день її прийняття Вер
ховною Радою України — 28 червня 1996 р. Моментом набуття чинно
сті Конституцією України є момент оголошення результатів голосу
вання за проектом Конституції України в цілому на пленарному засі
данні Верховної Ради України1.

Розділ XV «Перехідні положення» Конституції України є останнім 
структурним розділом Основного Закону України, має нормативний 
зміст і містить гарантії, що мають забезпечити поетапний, поступовий 
процес істотного оновлення організації і функціонування державної 
влади в Україні та місцевого самоврядування, реформування законо
давства з урахуванням наступності державноправових інститутів тощо.

Системний аналіз розділу XV «Перехідні положення» Конституції 
України свідчить про те, що його норми мають виключно тимчасовий 
характер. Так, дія окремих пунктів «Перехідних положень» обмежена 
конкретними строками, зазначеними безпосередньо у цих пунктах, 
зокрема строки для видання законів або взагалі для приведення зако
нодавства у відповідність до Конституції України (абз. 1 п. 12, п. 13), 

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним звер
ненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення частини 
п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа про набуття чинності 
Конституцією України) від 3 жовтня 1997 р. // Офіційний вісник України. — 
1997. — № 42. — Ст. 59.
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строк дії інших пунктів обумовлений конкретними обставинами (пунк
ти 7, 8, 9, 10, 11, 14). Ця частина Конституції дуже важлива для засто
сування права, оскільки вказує на те, з якого часу підлягає застосуван
ню та або інша конституційна норма.

Таким чином, прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. 
стало надзвичайно важливим кроком в історії українського державо
творення, створивши передумови для реалізації таких основополож
них принципів демократичної правової держави, як верховенство пра
ва, визнання політичного та ідеологічного плюралізму, запровадження 
у політикоправову практику поділу влади на законодавчу, виконавчу 
та судову, активізації форм безпосередньої демократії (виборів і рефе
рендумів), економічної багатоманітності, рівності форм власності та 
їх захисту з боку держави; формування правової системи України на 
засадах сучасного конституціоналізму. Беззаперечним досягненням 
Основного Закону держави також є визнання пріоритету людини над 
державою та проголошення людини, її прав і свобод, безпеки в якості 
найвищої соціальної цінності, спрямування державної політики на ре
алізацію цього конституційного припису. Конституція України, від
повідаючи світовим конституційним стандартам, втілює в життя кон
ституційні ідеали: право на користування надбанням людства в сфері 
політики, економіки, культури, соціальну захищеність, здорове еколо
гічне середовище, відповідний рівень життя тощо.

2.6. Конституційні перетворення  
в умовах дії Конституції
Прийняття нової Конституції України не завершує конститу

ційну реформу, не може бути ототожнене з нею. Поперше, потрібно 
розмежовувати різні форми конституційних перетворень, перш за все, 
конституційну модернізацію та конституційне реформування. Подруге, 
слід враховувати, що конституційна реформа в Україні розпочалася із 
змін та доповнень Конституції Української РСР, зупинення дії низки 
її глав і фактичного регулювання деяких конституційних відносин по
точним законодавством. Нарешті, прийняття Конституції — це лише 
етап конституційної реформи — створення нормативноправової мо
делі конституційного ладу України. Цей етап розпочався з прийняття 
Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення 
незалежності України, Закону України «Про правонаступництво Украї
ни», Концепції нової Конституції та проекту Конституції України.

Тут необхідно звернути увагу на те, що наведені у відповідних роз
ділах посібника етапи підготовки і прийняття Конституції України 
мають не тільки пізнавальний або історикотеоретичний сенс. Це — 
джерело історичного тлумачення права — самостійного і досить ефек
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тивного способу тлумачення правових норм, який нерідко справляє 
вирішальний вплив, навіть при вичерпанні інших способів тлумачен
ня, на правотворчу та правозастосовну діяльність.

Нарешті, при всій важкості пройденого шляху до демократичного, 
правового і соціального конституційного ладу, здійснення конститу
ційної реформи це лише перший її етап — створення нормативно
правової моделі українського конституціоналізму. Попереду не менш 
серйозні і складні завдання: формування конституційної (масової та 
індивідуальної) свідомості; органічне «вбудовування» законодавства 
країни та юридичної практики у систему конституціоналізму; забез
печення динаміки розвитку конституційних відносин; напрацювання 
спеціального «набору» засобів захисту конституційного ладу і консти
туційної законності.

Вирішення цих завдань залежить від ступеня реальності Конститу
ції, реалізації конституційних правоположень. «Конституція України 
вводиться в дію з дня її прийняття» (ст. 160). «Норми Конституції 
України є нормами прямої дії» (ст. 8). Це означає, що, поперше, «…за
кони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією 
Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції 
України» (п. 1 Перехідних положень Конституції); подруге, норми 
Конституції, що не відповідають Перехідним положенням, на визна
чений ними термін не діють або діють з обмеженнями і поправками, 
передбаченими Перехідними положеннями; потретє, конституційні 
права і свободи людини і громадянина здійснюються і захищаються 
судом безпосередньо на підставі Конституції (ст. 8); почетверте, ніхто 
не може бути примушений до того, щоб робити те, що не передбачено 
законодавством, яке не може суперечити Конституції; поп’яте, орга
ни державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і спо
собом, передбаченим Конституцією і законами (ст. 19); пошосте, у ви
падках наявності відсилання у конституційній нормі до поточного за
конодавства (бланкетні та відсильні норми) ця норма діє через відпо
відний закон, у цих випадках Конституція містить тільки базові правові 
положення, які потребують певної деталізації в конкретних норматив
ноправових актах.

Подальший розвиток конституційних перетворень у країні здій
снюється на основі та в напрямі забезпечення реалізації конституцій
них норм. Вже при прийнятті Конституції було ясно, що потрібна 
підготовка і видання (або перегляд, зміни, доповнення, нова редакція) 
щонайменше півтора сотень законодавчих актів, серед них більшість 
конституційних законів.

На відміну від конституційнопроектних варіантів, у Конституції 
не визначено в якості джерела конституційного права конституційний 



ФоРмУвАннЯ	ноРмАтивно-ПРАвовоЇ	моделi	конститУЦiЙноГо	лАдУ	УкРАЇни	 13�

закон і передбачалася, мабуть, тотожність між Конституцією і кон
ституційним законодавством. Фактично законодавець змушений буде 
знайти і легально визначити критерії розмежування Конституції, кон
ституційних законів, поточного, звичайного законодавства, що спо
стерігалося з другої половини 1990х років у науковій літературі.

Одночасно в теорії і практиці конституційного права України ви
никала гостра необхідність тлумачення конституційних норм Верхов
ною Радою України (п. 6 Перехідних положень), а після утворення 
Конституційного Суду — цим органом. Системоутворююча функція 
Конституції щодо правової системи країни вимагала становлення си
стемозберігаючого механізму, представленого прецедентами, презумп
ціями, фікціями, преюдиціями, способами подолання та заповнення 
прогалин у законі, колізійними нормами, а також конституційними 
угодами і деклараціями, звичаями, міжнародноправовими стандарта
ми. Тут головне — конституційне визначення ієрархії цих елементів 
насамперед щодо закону, можливостей субсидіарного застосування 
конституційного або галузевого законодавства, визначення меж право
вільного простору, пов’язаного з конституційними нормами, встанов
леними у ст. 19 Конституції: «Правовий порядок в Україні ґрунтується 
на положеннях, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 
робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної вла
ди та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передба
чені Конституцією та законами України».

Iнший напрям розвитку конституційних перетворень — критич
ний аналіз конституційних правоположень у процесі перевірки їх на 
виконуваність та ефективність у конституційній практиці, на науково
теоретичну і практичну обґрунтованість. Це виявилося вже при аналі
тичних та експертних оцінках проектів, представлених Конституцій
ною комісією і погоджувальних спеціальних робочих комісій (груп), 
які працювали паралельно з нею. Деякі з цих аналітичнокритичних 
оцінок були враховані у запропонованому Верховній Раді варіанті про
екту і у прийнятій Верховною Радою Конституції. Як приклад можна 
навести близько десятка реалізованих пропозицій і зауважень, обґрун
тованих автором у статті «Сучасний етап конституційної реформи в 
Україні»1 і представлених у конституційнопідготовчі органи.

Не виключається можливість підготовки і прийняття поправок, 
змін і доповнень до Конституції. Це допускали і співголови Конститу

1 Орзих М. Заметки ученого на полях проекта Конституции / М. Орзих // 
Голос Украины. — 1992. — 3, 7, 20 окт.; Орзих М. Критические заметки по 
проекту новой Конституции Украины / М. Орзих // Юридический вестник. — 
1994. — № 1.
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ційної комісії, яка вичерпала свої повноваження, Голова Верховної 
Ради України О. Мороз і Президент України Л. Кучма1. «Нам дове
деться ще багато працювати над удосконаленням статей… доведеться 
й законами дещо виправляти», — вважав О. Мороз, хоча відносив цей 
процес на перспективу.

Можливо, незадоволеність змістом Конституції не була б настіль
ки гострою, якби в процесі її підготовки було б досягнута угоду про 
формування уряду парламентською більшістю. Це виявилося вже в 
ході парламентських виборів 1998 р. і, особливо, під час президент
ських виборів 1999 р., коли, за припущеннями деяких видань, основ
ний зміст переговорів між претендентами на пост Президента — «пе
рерозподіл повноважень влади в трикутнику: Президент — Уряд — 
Верховна Рада. Йшлося про майбутні зміни до Основного Закону, за 
якими повноваження глави держави значно скорочувалися, а отже — 
розширювалися повноваження Кабінету Міністрів і Парламенту»2.

Реалізувати ці припущення в умовах політичної ситуації 1999—
2000 рр. було малоймовірно, а жорсткість Конституції України робила 
це взагалі неможливим. Хоча історичні приклади зміни «жорстких» 
Конституцій свідчать про те, що практично ці зміни можливі і, за пев
ної ситуації, подібної до тієї, яка описана, необхідні. Зокрема Кон
ституція США була доповнена досить істотними поправками в перші 
два роки її дії (за кількістю вони склали трохи менше половини попра
вок, внесених до Конституції США за два століття її дії). Не менш 
характерним є «жорсткий» Основний закон ФРН, який трохи більше 
ніж за півстоліття дії зазнав значних змін: з 146 статей змінені і до
повнені більше ста, з’явилися три нові розділи, включені нові статті 
та виключені колишні.

Однак, незважаючи на можливість і необхідність змін Конституції в 
умовах її дії треба насамперед забезпечити її дотримання, «не заговори
ти» її, як відмічав Президент Л. Кучма, «не перетворити її на об’єкт по
літичної кампанії, не поставити партійні й ідеологічні орієнтації над 
Основним Законом», а «показати приклад шанобливого ставлення до 
Конституції, неухильного виконання всіх без виключення її положень»3.

Для того щоб конституції при всій важливості їх вербальнодеон
тичного (словесноповедінкового) змісту не були обмежені цим зміс

1 Виступ Президента України Леоніда Кучми на урочистій церемонії під
писання Конституції України 12 липня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 
16 липня.

2 Королюк В. Безрезультатні спроби зміни балансу владних повноважень / 
В. Королюк // Голос України. — 2002. — 12 липня.

3 Розбудова нової України — велика спільна справа : звернення Президента 
України Л. Д. Кучми з щорічним Посланням до народу, Верховної Ради Украї
ни // Одеські вісті. — 1998. — 23 травня.



ФоРмУвАннЯ	ноРмАтивно-ПРАвовоЇ	моделi	конститУЦiЙноГо	лАдУ	УкРАЇни	 141

том, а реалізовувалися в конституційному ладі країни, системі консти
туціоналізму протягом всієї сучасної історії його розвитку тривав по
шук оптимальних і найбільш ефективних методів і засобів захисту 
конституції.

Це — шлях перетворення конституційнонормативної моделі на 
реалії, спосіб життя людини, асоціацій людей, суспільства в цілому, на 
«продукт… часу та обставин, величезну сторінку з книги життя наро
ду» (Ч. Боржа), нарешті, — у спосіб нормативного бачення майбут
нього країни.

Світовий конституційний досвід представляє широку палітру по
шуку соціальноправових інститутів захисту Конституції, які найчасті
ше отримують загальну назву «конституційного контролю (нагляду)». 
За різними підставами виділяються його види: за часом здійснення — 
попередній (превентивний, попереджувальний) і подальший («репре
сивний») конституційний контроль. При попередньому контролі акт 
перевіряється до набуття ним чинності, подальший контроль поширю
ється на чинні акти; за правовими наслідками — консультативний та 
встановлюючий (постановляючий) конституційний контроль; за обо
в’язковістю проведення — обов’язковий і факультативний конститу
ційний контроль. Факультативний контроль проводиться лише за іні
ціативою правомочного органу або індивіда у разі сумнівів щодо кон
ституційності закону. За способом проведення — абстрактний, що 
означає перевірку конституційності акта поза зв’язком з конкретною 
справою, конкретний — тільки у зв’язку з конкретною справою, при 
вирішенні якої застосовано або підлягає застосуванню певний акт, 
конституційність якого оскаржується. За підставами перевірки консти
туційності — контроль змісту актів (матеріальний контроль), за формою 
акта та способу його прийняття (формальний контроль). Матеріаль
ний контроль означає перевірку відповідності змісту акта положенням 
конституції. При формальному контролі перевіряється дотримання 
конституційних вимог щодо видання акта.

Пошук та визначення шляхів, методів, засобів захисту Конституції 
особливо важливий для країн, які орієнтуються на створення демокра
тичної правової держави з безумовним визнанням верховенства права 
і вищої юридичної сили Конституції (див. ст. 8 Конституції України). 
Обґрунтований в науковому, соціальноправовому відношенні прин
цип верховенства права як вищої справедливості, надання благ кожно
му за його заслуги перед суспільством, державою, іншими людьми при 
практичній інтерпретації, з урахуванням співвідношення права і зако
ну, практично представляється, у всякому разі на перехідний період, 
як принцип верховенства правового закону перед іншими нормативно
правовими і правозастосовними актами держави. Найвища юридич
на сила Конституції України означає: визнання Конституції Основ
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ним Законом (див. Преамбулу Конституції України); ставлення держа
ви та суспільства до конституційних принципів, правоположень і норм 
як до соціальноправових стандартів і політичної константи (постійно
го і незмінного фактора діяльності); відповідність Конституції, всіх 
законів, інших нормативних і правозастосовних актів; можливість ре
візії нормативноправових і правозастосовних актів судовими та адмі
ністративними органами за конституційними стандартами; винятко
вість суб’єкта конституційної юрисдикції, який вирішує питання від
повідності законів та інших правових актів Конституції, що здійснює 
офіційне тлумачення Конституції та законів, що має повноваження 
визнання законів та інших правових актів неконституційними.

Конституція — незамінний засіб стабілізації суспільного життя, 
хоча в її різних сферах вона проявляється порізному. Тому не можна 
нівелювати, зрівнювати стабілізуючу роль Конституції, не можна її пе
ребільшувати, «провокуючи» необґрунтовані соціальні очікування, по
в’язані з її дією. Але і зменшувати її значення не можна. Один із бать
ківзасновників Конституції, Президент США Томас Джефферсон го
ворив: «Не просіть у Бога про те, що може дати Конституція». Можна 
лише додати — і не вимагайте від Конституції того, чого в силу своєї 
природи, свого призначення вона дати не може, але лише створює 
умови для ефективної діяльності.

Має бути зафіксована граничність застосовуваних способів захисту 
Конституції — юридичні засоби. Цей набір засобів та їх застосування 
обмежені створенням конституційно встановленого правового поряд
ку (ст. 19 Конституції України). Ця вимога дуже важлива для захисту 
Конституції держави, в якій державна влада здійснюється на засадах 
її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, конституційно гаранту
ється місцеве самоврядування. Кожна гілка державної влади і публіч
носамоврядна влада мають діяти в межах своїх повноважень і обирати 
ті способи діяльності, які визначені або передбачаються компетенцією 
відповідних органів. Всі органи держави, державні та громадські орга
нізації повинні не тільки дотримуватися Конституції України, але в 
межах передбачених і встановлених способів захищати її. Президент 
України є гарантом дотримання Конституції (ст. 102 Конституції Украї
ни) і діє з цією метою способами і в межах повноважень, зазначених, 
наприклад, у ст. 106, ч. VIII ст. 118 Конституції України. Кабінет Мі
ністрів «забезпечує… виконання Конституції» (п. 1 ст. 116), Уповнова
жений Верховної Ради України з прав людини здійснює парламент
ський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та захист прав кожного на території України. Єдиним 
органом конституційної юрисдикції, який встановлює конституцій
ність, зокрема законів, є Конституційний Суд. У принципі це стосуєть
ся не тільки гілок влади, а й підсистем органів і організацій — кожна 
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з них діє на підставі своєї компетенції і здійснює свої повноваження 
способами, зазначеними в законі. Це випливає не тільки зі ст. 19 Кон
ституції України, а й зі статей 6, 7 Конституції України: здійснення 
державної влади на засадах її поділу, визнання місцевого самовряду
вання, дії механізмів стримувань і противаг, контрольних засобів у 
системі публічної влади при відносній самостійності інститутів грома
дянського суспільства, які складаються в країні.

Крім того, плідною є думка німецького конституціоналіста П. Ге
берле про те, що захисником конституції є «не тільки інституційована 
юрисдикція конституційного суду,… а насамперед — самі громадяни… 
Конституція, — вважає автор, — не має гарантів… Конституція несе 
гарантії в самій собі. Врештірешт, громадяни є гарантами конститу
ції». Автор відносить до гарантій конституції «особливого виду» між
народні зв’язки. Ці уявлення в принципі заслуговують на підтримку. 
Однак слід враховувати, що вони застосовуються, наприклад, до Ні
меччини, де «Основний закон проник у свідомість громадян і був прий
нятий ними»1. Цього не можна стверджувати без істотних застережень 
щодо України. Тут проблема акцептування Конституції (сприйняття її 
громадянами та їх готовність до її захисту) — складне завдання сучас
ного етапу конституційних перетворень.

Одночасно слід орієнтуватися на фактичну ефективність Консти
туції — соціальну, економічну, екологічну тощо. Захист Конституції 
означає не тільки відповідність дій, актів Конституції, а й досягнення 
фактичних наслідків, результатів, які прямо або побічно визначені 
Конституцією, в межах варіантів поведінки (діяльності), передбачених 
Конституцією України. Так, сільські, селищні, міські ради можуть до
зволяти створення органів самоорганізації населення і наділяти їх час
тиною власної компетенції, фінансів, майна (ст. 140 Конституції Украї
ни). Отже, рада має обрати оптимальний в конкретних соціальних, 
територіальних, тимчасових та інших умовах варіант створення таких 
органів, визначити обсяг їх повноважень, їх матеріальну базу.

При цьому виділяються в якості пріоритетних напрямів підвищен
ня ефективності конституційних норм — основи конституційного ладу 
і права людини. Це обумовлено значимістю конституційного ладу, ви
значати і змінювати який має право тільки (виключно) народ. Переда
ча (делегування) або узурпація цього права державою, її органами або 
посадовими особами не допускається, також як «ніхто не може узурпу
вати державну владу» (ст. 5 Конституції України). Конституційний 
лад, визначений Конституцією, захищений практично всіма галузями 

1 Геберле П. Загальні проблеми конституційного права та юрисдикції Кон
ституційного Суду на матеріалі німецької моделі і з погляду на Україну / П. Ге
берле // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 6. — С. 59, 69.
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законодавства, зокрема кримінальним законодавством, яке встанов
лює сувору відповідальність за посягання на конституційний лад за 
допомогою дій або публічних закликів (ст. 109 Кримінального кодексу 
України).

Права і свободи людини та їх гарантії взагалі зумовлюють «зміст і 
спрямованість діяльності держави» (ст. 3 Конституції України), а тур
бота «про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя» 
є одним із головних мотивів прийняття Конституції, необхідність її 
захисту (частина IV Преамбули Конституції України). Тому обґрунто
ваним є критичне ставлення до нашого історично традиційного пріо
ритету держави щодо інтересів конкретної людини і пошуку українсь
кої національної ідеї, орієнтованої частіше за все на «державницькі 
цінності, наприклад, незалежність держави або визнання того, що 
«роз’єднана політично, соціально, культурно, релігійно, Україна три
мається сьогодні як цілісність саме на державності»1. Конституція, 
проголосивши людину найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Консти
туції України), практично визнала пріоритетність для суспільства і 
держави людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпеку щодо всіх інших соціальних цінностей — колективних і кор
поративних, загальнонародних і державних, національних, етнополі
тичних, культурологічних тощо.

Одночасно Конституція визначає зміст і спрямованість діяльності 
держави. Її головний обов’язок — права і свободи людини та їх гаран
тії, а також відповідальність держави перед людиною за свою діяль
ність. Це означає, що вся діяльність держави, суспільнополітичні про
цеси в країні повинні отримати людський вимір, що має критеріальне 
значення для визначення легітимності політичного режиму, демокра
тичності конституційного ладу.

У зв’язку з цим уявляється, що Конституція орієнтує законодавця 
і правозастосовні органи на: поширення пріоритетної оцінки людини 
на всі сфери діяльності держави; визнання цієї оцінки в якості крите
рію легітимності держави і обов’язкової умови його входження до сві
тової спільноти; визначення тенденцій правової держави; забезпечен
ня соціальноправової захищеності людини і громадянина та надання 
реальної можливості людині ініціювати «запуск» механізму захисту його 
прав і свобод; встановлення відповідальності держави перед людиною; 
організацію обов’язкової гуманітарної експертизи всіх політичних ак
цій, організаційноправових форм, методів, засобів і способів діяль
ності держави.

1 Литвин В. М. Цит. за: Голос України. — 2004. — 5 берез. ; детальніше див.: 
Орзих М. Современный конституционализм в Украине / М. Орзих, А. Крусян. — 
К. : Алерта, 2006. — С. 68 та наступ.
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Прийняття та забезпечення Конституції України — важливий етап 
вітчизняного державотворення, але не завершення конституційних пе
ретворень в Україні. Поширене і небезпечне для конституційного бу
дівництва уявлення, яке ототожнює перетворення, зокрема, з прийнят
тям Конституції та її дотриманням.

Можливо, цим пояснюється положення в науці і конституційній 
практиці: за наявності значної дослідницької літератури та узагальнен
ня практики застосування Конституції обмежене політикопубліцис
тичними виданнями звернення до теорії і практики конституційних 
перетворень. Тут особливої уваги вимагає визначення меж історичних 
витоків, їх кінцевої мети, науковоприкладної обґрунтованості, проце
суальнопроцедурного забезпечення, пошуку засобів і методів прове
дення цих перетворень у рамках конституційного поля «жорсткого» 
типу конституцій, до яких належить Конституція України.

Iсторія прийняття і дії Конституції має не тільки науководослід
ницьке, а й прикладне значення. Прикладом цього є діяльність Кон
ституційного Суду України, який при розгляді вже першої справи 
звернувся до історичного тлумачення конституційних і процесуальних 
норм (зокрема до стенограмами прийняття законів), а у своїй подаль
шій практиці систематично звертається до наукових розробок, істори
коправового аналізу1.

Тут необхідне теоретичне обґрунтування і втілення в конституцій
ну практику не властивих статутарній правовій системі України елемен
тів «живого права», теоретичноприкладного інституту англосаксон
ської системи права, який успішно використовується у країнах, право
ві системи яких створені «перш за все, на принципах континентальної 
системи права»2. До речі, ще в лютому 1998 р. Конституційний Суд 
України ухвалив доктрину так званої «політичної доцільності», згідно 
з якою дії законодавця в рамках «політичної доцільності» не можуть 
бути предметом конституційносудової ревізії3.

Це безпосередній, хоча і негативний щодо проблематики «живого 
права», «живої конституції» вихід на поширену в американській юрис

1 Див.: Мартиненко П. Конституційний Суд України: повноваження у кон
тексті дворічного досвіду (квітень 1997 — квітень 1999 року) / П. Мартиненко // 
Вісник Конституційного Суду України. — 1999. — № 4; Скомороха В. Консти
туційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Консти
туційного Суду України / В. Скомороха, I. Пшеничний // Вісник Конституцій
ного Суду України. — 1999. — № 1.

2 Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира / Ф. М. Решетников. — 
М., 1993. — С. 134.

3 Політичний календар: Iнформаційноаналітичний огляд. — 1999. — № 4. — 
С. 16.
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пруденції конструкцію. Виходячи з неї, американські юристи часто 
дивуються, наскільки серйозно їх європейські колеги ставляться до 
дотримання букви закону і як недбало — до юридичної практики. Це 
повністю характеризує і нашу правову систему, перш за все консти
туційну практику. Ми забуваємо про те, що «Конституція покликана 
існувати століттями і повинна пристосовуватися до різних криз, які ви
никають у суспільстві» (з матеріалів справи Верховного Суду США — 
«Маккалах проти Меріленда»)1. До того ж часу, коли фіксувалася ця 
думка, належить прикладна доктрина «властивих» (inherent), допусти
мих повноважень, які невід’ємні від суб’єкта реалізації суверенітету2. 
Подібні судження зустрічаємо і щодо континентальної системи права. 
Саме французькі юристи, яких іноді називають «великими споживача
ми конституції»3, ставили собі питання: «чи дійсно необхідно вважати, 
що норми, які були видані в 1879 році, зберегли свою нормативну 
якість у XX столітті і вони відповідають структурі сучасного суспіль
ства»4, але їм же належить твердження про те, що «над усіма публічни
ми владами стоїть тільки Конституція»5.

Наведені роздуми з посиланнями на класичні приклади ставлення 
до конституції, її тлумачення і застосування є дуже актуальними для 
сучасної України, функціонування конституційних положень, їх впли
ву на формування нової правової системи України, яка іноді не без
підставно розглядається як система «невизначеного стану» («something 
else»)6.

Не може бути виключений з подальшого розвитку конституційних 
перетворень в умовах чинної Конституції критичний аналіз конститу
ційних правоположень у процесі перевірки їх на виконуваність і ефек
тивність у конституційній практиці, науковотеоретичній та приклад
ній обґрунтованості. До конституції не можна ставитися як до «запо
відної зони», «священної корови» (В. Шаповал). Конституція — це 
«середовище проживання, яке вимагає раціонального використання» 
(Б. Страшун).

1 «McCulloh v. Maryland». — 17 U. S. — 316 (1819).
2 Лафитский В. И. Вопросы международного права в Конституции США / 

В. И. Лафитский // Советский ежегодник международного права. — 1980. — М., 
1981. — С. 220—221.

3 Дурденевский В. И. Иностранное конституционное право / В. И. Дурде
невский. — Л., 1925. — С. 77.

4 Р. Жано. Цит. за: Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод 
личности / Ф. Люшер. — М., 1993. — С. 36.

5 Duverges M. Institutions politiques et droit constitutionnel. — Paris, 1970. — 
P. 829.

6 Boldt Hans. Einfuhrung in die Verfassungsgeschichte. — Dusseldorf, 1994. — 
S. 174.
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Тому природним є звернення політиків і юристів до аналізу дії та 
ефективності Конституції. В. Скомороха зазначав, що «Конституція 
не вичерпала свій потенціал». О. Мороз підкреслював, що «не в Кон
ституції та законах справа, а в їх невиконанні. Сам Основний Закон — 
дуже добротний документ», а С. Тігіпко висловлював переконаність у 
тому, що «ми можемо і повинні працювати над змінами до Конститу
ції», хоча, на думку Л. Кравчука, на початку 2000х років «змінити 
Конституцію… неможливо»1, хоча менше ніж через десятиріччя після 
цього він очолив Конституційну Асамблею, створену Президентом 
України для новелізації Конституції України.

Тут, мабуть, виявилося розповсюджене сприйняття Конституції у 
лассалевськоленінському розумінні, як відображення боротьби і спів
 відношення класових, політичних сил. Наша Конституція є результа
том складного компромісу політичних сил, і це, а не суб’єкт її прий
няття і не «нічний режим» процедури, як нерідко стверджують у літера
 турі, визначило її долю, ступінь її реальності, виконуваності. Основний 
Закон будьякої країни повинен бути результатом не політичної бо
ротьби чи компромісу, а — тільки консенсусу. Незалежно від ставлен
ня до політичного та юридичного змісту Декларації про державний 
суверенітет України, цей акт — приклад того, як повинні прийматися 
основні (конституційні) закони країни: утримались — 0, проти — 3.

Конституцію України не вдалося прийняти у належному консен
сусному порядку і, мабуть, це обумовлює подальші події, що розгор
таються у процесі реалізації конституційних положень, насамперед 
постійні взаємні і обґрунтовані обвинувачення гілок влади в її по
рушенні. Природним наслідком «номінальної» Конституції з’явилася 
«конституція без конституціоналізму»2, що «не допускає повної інте
грації конституційних норм у динаміку політичного життя»3. Подолан
ня цього критичного щодо становлення українського конституціона
лізму стану — головне завдання всієї політичної системи України і 
кожного громадянина.

2.7. Всеукраїнський референдум 2000 р.
Перші законопроекти щодо змін і доповнень до Конститу

ції України з’явилися вже у 1998 р. «Складне переплетіння ліній про
ходження законодавчих ініціатив із внесення змін до Конституції, 

1 Голос України. — 2002. — 27 липня.
2 Шарлет Р. Правовые трансплантации и политические мутации: рецепция 

конституционного права в России и в новых независимых государствах / Р. Шар
лет // Конституционное право. Восточноевропейское обозрение. — 1999. — № 2.

3 Loewenstein K. Verfassungslehre. — Tubengen, 1969. — S. 153.
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варіації змісту законопроектів, суперечливі й іноді парадоксальні мо
тивації їх авторів, дискусії та політичні протистояння, які супрово
джували найбільш важливі етапи реалізації процедури внесення змін 
до Конституції — все це вимагає аналізу процесу реформування си
стеми влади в динаміці, з урахуванням відповідного політичного кон
тексту»1.

У 1999 р., після виборів Президента України, саме главою держа
ви було запропоновано нову модель організації влади. Бачення цієї 
моделі Л. Кучмою було висловлено ще під час виборчої кампанії. Так, 
передвиборна програма кандидата в Президенти України Л. Кучми 
містила, зокрема, такі положення: «двопалатний парламент; політично 
відповідальна більшість у парламенті на базі широкої суспільної коа
ліції; уряд парламентської більшості, народної довіри і відповідаль
ності…». До здійснення спроб впровадження цих пропозицій Прези
дент навіть здійснив апробацію однієї з них на практиці, призначивши 
у грудні 1999 р. прем’єрміністра за пропозицією більшості депутат
ських фракцій і груп.

Отже, проголошення Президентом України Л. Кучмою всеукраїн
ського референдуму за народною ініціативою, що використовувалося 
як засіб розв’язання довготривалого конфлікту між Президентом та 
Верховною Радою, стало однією з перших відчутних спроб змінити 
Конституцію.

Відповідно до Указу Президента України «Про проголошення все
українського референдуму за народною ініціативою» від 15 січня 2000 р. 
№ 65/20002 «нагальна необхідність консолідації суспільства для вирі
шення найважливіших соціальноекономічних проблем, забезпечення 
ефективного функціонування всього державного механізму в Україні, 
подолання багаторічного протистояння і конфронтації між різними 
політичними силами, органами законодавчої і виконавчої влади…» ви
магала з’ясування позиції громадян України щодо низки актуальних 
питань, а також внесення у зв’язку з цим відповідних змін до Основ
ного Закону України. Однак перелік питань, що становили формулу 
референдуму, здебільшого не кореспондував заявленій меті. Згідно з 
Указом (ст. 1) проведення всеукраїнського референдуму за народною 
ініціативою було проголошено на неділю 16 квітня 2000 року. На ре
ферендум виносилися такі питання (стаття 2):

1 Конституційна реформа: перебіг, стан і перспективи (Аналітична до
повідь) [Електронний ресурс] // Національна безпека і оборона. — 2007. — 
№ 1 (85). — С. 2. — Режим доступу : http://www.uceps.org/files/category_journal/
NSD 85_ukr.pdf.

2 Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціати
вою : Указ Президента України від 15 січня 2000 р. № 65/2000 // Офіційний 
вісник України. — 2000. — № 3. — Ст. 68.
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1) «Чи висловлюєтеся Ви за недовіру Верховній Раді України 
XIV скликання і внесення у зв’язку з цим доповнення до частини дру
гої статті 90 Конституції України такого змісту:

«а також у разі висловлення недовіри Верховній Раді України на 
всеукраїнському референдумі, що дає підстави Президентові України 
для розпуску Верховної Ради України?»;

2) «Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення статті 90 Кон
ституції України новою третьою частиною такого змісту:

«Президент України може також достроково припинити повнова
ження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протя
гом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламент
ську більшість або у разі незатвердження нею протягом трьох місяців 
підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міні
стрів України Державного бюджету України»,

яка б установлювала додаткові підстави для розпуску Президен
том України Верховної Ради України, та відповідне доповнення пунк
ту 8 частини першої статті 106 Конституції України словами:

«та в інших випадках, передбачених Конституцією України?»;
3) «Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недотор

канності народних депутатів України і вилученням у зв’язку з цим 
частини третьої статті 80 Конституції України:

«Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної 
Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані 
чи заарештовані?»;

4) «Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних де
путатів України з 450 до 300 і пов’язаною з цим заміною у частині 
першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п’ятдесят» на 
слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого за
конодавства?»;

5) «Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного па
рламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіо
нів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до 
Конституції України і виборчого законодавства?»;

6) «Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має прийматися 
всеукраїнським референдумом?».

Дві групи народних депутатів звернулися до Конституційного Су
ду України щодо конституційності даного Указу, та за результатами 
розгляду об’єднаних в одне провадження справ Конституційний Суд 
України ухвалив 27 березня 2000 р. Рішення № 3рп/2000 (справа про 
всеукраїнський референдум за народною ініціативою)1, в якому, ана

1 Рішення Конституційного Суду України від 27 березня 2000 р. № 3рп/ 
2000 (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) // Офі
ційний вісник України. — 2000. — № 30. — Ст. 1285.
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лізуючи питання, які пропонується включити до бюлетенів для таєм
ного голосування на всеукраїнському референдумі за народною іні
ціативою 16 квітня 2000 р., дійшов висновку, що питання, сформульо
вані ініціативними групами громадян і викладені в пунктах 2, 3, 4, 5 
ст. 2 Указу, відповідно до Конституції України можуть бути винесені 
на всенародне голосування. Крім того, Конституційний Суд зазначив, 
що у разі схвалення всеукраїнським референдумом за народною ініці
ативою цих питань, вони є обов’язковими для розгляду і прийняття 
рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначено
му Конституцією України, зокрема її розділом XIII «Внесення змін до 
Конституції», та законами України.

Питання ж, викладені в пунктах 1 та 6 ст. 2 Указу, були визнані 
неконституційними, і це мотивувалося таким чином. Чинна Консти
туція України не передбачає інституту висловлення недовіри на все
українському референдумі, в тому числі проголошеному за народною 
ініціативою, Верховній Раді України чи будьяким іншим конституцій
ним органам державної влади як можливої підстави дострокового при
пинення їх повноважень. Тому винесення на всеукраїнський референ
дум питання щодо недовіри Верховній Раді України за відсутності на
званого інституту в Основному Законі України було б порушенням 
такого конституційного принципу, як здійснення органами державної 
влади своїх повноважень у межах, встановлених Конституцією Украї
ни, та принципів правової держави, якою проголошено Україну. За
кріплюючи право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 
виключно народом, Основний Закон України встановив чіткий поря
док внесення змін до Конституції України. Викладене в п. 6 ст. 2 Ука
зу питання виноситься на всеукраїнський референдум без з’ясування 
волі народу щодо необхідності прийняття нової Конституції України 
і, отже, ставить під сумнів чинність Основного Закону України, що 
може призвести до послаблення встановлених ним основ конституцій
ного ладу в Україні, прав і свобод людини і громадянина.

Комісія Ради Європи «За демократію через право» (Венеціанська 
комісія) підтримала рішення Конституційного Суду, але висловила 
сумніви щодо правових підстав референдуму на даній стадії новелізації 
Конституції і збереження балансу повноважень між Президентом і 
Парламентом в результаті референдуму1. Указом Президента від 29 бе
резня ці питання були виключені.

Рішенням Конституційного Суду України схвалені всеукраїн
ським референдумом за народною ініціативою питання, викладені в 
пунктах 2, 3, 4, 5, визначені обов’язковими для розгляду і прийняття 
рішень у порядку, визначеному Конституцією України, зокрема її роз

1 День. — 2000. — 4 апреля.
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ділом ХIII, та законами України1. Отже, за змістом запитань ре
ферендум мав характер консультативнодорадчого опитування (кон
сультативний референдум, ст. 46 Закону України «Про всеукраїн
ський та місцеві референдуми»), оскільки порядок внесення змін до 
Конституції України визначений розділом XIII Основного Закону 
України.

За підсумками голосування за кожне з питань формули референду
му позитивно висловилися понад 80 відсотків громадян2. Такі резуль
тати поставили на порядок денний питання імплементації рішень ре
ферендуму в законодавство. При цьому формула ст. 44 Закону Украї
ни «Про всеукраїнський і місцеві референдуми», яка встановлює, що 
«закони, інші рішення, прийняті референдумом, обнародуються у вста
новленому законодавством України порядку опублікування правових 
актів Верховної Ради України та місцевих рад … і вводяться в дію з 
моменту їх опублікування, якщо у самому законі, рішенні не визначе
но інший строк»3, не спрацьовує. Адже це положення в даному випад
ку суперечить Конституції, яка не передбачає іншого порядку внесен
ня до неї змін, ніж парламентське затвердження змін з наступним за
твердженням на референдумі (якщо зміни стосуються I, III та ХIII її 
розділів). Отже, обов’язковість рішень референдуму все одно залиша
ється опосередкованою органами державної влади, які зобов’язані не 
реалізувати результати референдуму, а лише розглянути та прийняти 
щодо них рішення.

Після референдуму виникла проблема реалізації його результатів, 
для чого, на думку Голови Верховної Ради С. Плюща, «необхідний 
час, а також відповідні соціальноекономічні умови… Iнакше буде на
ростати конфронтація»4. Юридичну сторону реалізації результатів ре
ферендуму позначив Конституційний Суд України, який вказав, що 
«прийняті референдумом питання є обов’язковими для розгляду та 
прийняття рішення в порядку, визначеному Конституцією України 
і законами України». Крім цього, Генеральний секретар Ради Євро
пи, членом якої є Україна, керуючись висновками Венеціанської ко
місії, попередив, що «ми сприймемо тільки ті зміни Конституції, які 

1 Рішення Конституційного Суду України від 27 березня 2000 р. № 3рп/ 
2000 (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) // Офі
ційний вісник України. — 2000. — № 30. — Ст. 1285.

2 Повідомлення Центральної виборчої комісії про підсумки всеукраїнського 
референдуму 16 квітня 2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.cvk.gov.ua/owsdoc/docref/rez.htm.

3 Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України від 3 липня 
1991 р. № 1286XII // Голос України. — 1991. — 26 липня.

4 Двопалатний парламент? Передчасно… // Голос України. — 2000. — 
18 квітня.
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будуть прийняті тільки у конституційний спосіб». Це підтверджується 
Рекомендацією ПАРЄ 1451 (2000) щодо реформи інститутів влади в 
Україні1.

Отже, рішення референдуму не стали приводом для автоматичної 
зміни Конституції. Хоча відповіді на питання практично не визнача
ють майбутнє змісту відповідного закону, а лише констатують позицію 
громадян, «лише… громадську думку українців», як говорив після ре
ферендуму Президент2, який за підсумками референдуму створив Ко
місію з підготовки змін до Конституції України та інших законопрое
ктів, що випливають з рішень всеукраїнського референдуму3. Цією 
комісією був підготовлений Проект Закону «Про внесення змін до 
Конституції України за результатами всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою» № 5300 від 25 квітня 2000р4. У такий спосіб, на 
влучний вислів С. Телешуна, «результати референдуму набули ознак 
законодавчої ініціативи»5.

Конституційна процедура, про яку йдеться, передбачає, що Пре
зидент України за результатами референдуму подає законопроект до 
Верховної Ради, яка попередньо стверджує його більшістю свого кон
ституційного складу і включає в порядок денний чергової сесії, яка 
приймає відповідний законопроект кваліфікованим (не менше двох 
третин від конституційного складу Верховної Ради більшістю. Перед
умовою для розгляду законопроекту є висновок Конституційного Суду 
України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 
Конституції України.

Визначена процедура вимагає не менше 300 голосів парламентарі
їв. Проте «постійно діюча парламентська більшість» на кінець червня 
2000 р. включала 265—276 (з різних джерел) народних депутатів6.

Тобто відразу після проведення референдуму прогнозувалася неви
рішувана конституційна проблемна ситуація: визначена мета, обґрун

1 Дискусію перенесено на квітень // Голос України. — 2000. — 29 січ.; Ре
форма інститутів влади в Україні // Голос України. — 2000. — 14 квітня.

2 Виконувати, не тільки поважати // Голос України. — 2000. — 19 квітня.
3 Про Комісію з підготовки змін до Конституції України та інших зако

нопроектів, що випливають з рішень всеукраїнського референдуму за народ
ною ініціативою : Указ Президента України від 25 травня 2000 р. № 727/2000 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/727/ 
2000.

4 Офіційний вебпортал Верховної Ради України. — Режим доступу : http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2_5_1_J?ses=10004&num_s=2&num=5300&da
te1=&date2=&name_zp=&out_type=&id=.

5 Телешун С. Процес імплементації результатів всеукраїнського референдуму 
в Україні: деякі аспекти / С. Телешун // Право України. — 2000. — № 10. — С. 3.

6 Голос України. — 2000. — 5, 19 квітня.
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товано необхідність проведення конституційної реформи щодо інсти
тутів державної влади, однак не вистачає конституційних способів ре
алізації цієї мети.

Є, насправді, ще одне конституційне правоположення, яке можли
во було використовувати при систематичному тлумаченні Конститу
ції — її ст. 5 (ч. III): «Право визначати і змінювати конституційний 
лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане 
державою, її органами або посадовими особами». Тут можна зробити 
висновок, що Верховна Рада України як орган держави не може поси
латися на розділ XIII Конституції, який надає виключне право Вер
ховній Раді України на внесення змін до Конституції України. Однак, 
поперше, на відміну, наприклад, від Конституції Російської Федера
ції, в якій констатовано, що «…вищим безпосереднім проявом влади 
народу є референдум…» (ст. 3.2), і це правовоположення міститься у 
розділі 1 «Основи конституційного ладу», стосовно якого «…жодні ін
ші положення цієї Конституції не можуть суперечити…» (ст. 16.2), в 
Конституції України таких вказівок немає. Подруге, процесуальний 
механізм застосування ст. 5 Конституції України нормативно не визна
чено в Конституції. Закон «Про всеукраїнський референдум та місцеві 
референдуми» у більшості основних положень не відповідає Конститу
ції, викликає серйозні сумніви щодо його застосування у вітчизняних 
юристів і зарубіжних експертів.

Спроби внести зміни до Конституції робилися ще до всеукраїнсько
го референдуму: народними депутатами другого скликання Верховної 
Ради України було внесено 6 законопроектів, третього скликання — 
11 законопроектів. Ряд законопроектів про зміну Конституції внесені 
народними депутатами четвертого скликання. Але результати всеукраїн
ського референдуму Верховна Рада України реалізувати не змогла1.

Пошук вирішення проблемної ситуації, яка описана і свідчить про 
те, що обраний шлях продовження конституційної реформи «прихову
вав» можливість політичної кризи, наростання конфронтації в суспіль
стві, протистояння між гілками влади, є, можливо, одним із головних 
завдань конституційного будівництва в сучасній Україні з тим, щоб 
щонайменше на доктринальному рівні запропонувати вирішення цієї 
ситуації, і окреслити хоча б у постановочному вигляді конституційні 
шляхи, засоби, методи продовження конституційної реформи в Украї
ні, конституційного забезпечення політичної реформи, задекларованої 
у кінці 2002 р.

1 Привітальна промова Голови Верховної Ради України Iвана Плюща на 
урочистому зібранні, присвяченому 9й річниці незалежності України // Голос 
України. — 2000. — 29 серпня; див. також: Уникнути кризи нелегко, але мож
ливо // Голос України. — 2000. — 6 вересня.
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Насамперед це стосується змісту «постійно діючої парламент
ської більшості» (щодо першого питання референдуму) з урахуван
ням потреби як мінімум загальних гарантій для «парламентської мен
шості».

Постійна парламентська більшість — це формування за партійни
ми або міжпартійнимии принципами депутатської фракції, або за пар
тійними або позапартійними принципами депутатської групи, кожна 
з яких (фракція або група) об’єднує на основі подібних ідеологічних 
позицій (ідей, поглядів) щодо головних питань соціальноекономічного 
розвитку країни, державного будівництва і законодавчої перспективи 
більше 50% від конституційного складу Верховної Ради України.

Постійно діюча парламентська більшість визначається здатністю 
Верховної Ради України нового скликання протягом п’ятнадцятиден
ного терміну з початку першої сесії прийняття рішень (постанов) що
до обов’язкових за Регламентом Верховної Ради України питань поряд
ку денного.

Принципи створення парламентської більшості встановлюються 
Законом «Про Регламент Верховної Ради України», в якому визнача
ються строки та обов’язкові питання першого засідання Верховної 
Ради України, вимоги, які відображені в п. 1 пропозицій.

Друге питання референдуму щодо депутатської недоторканності і 
виключення ч. 3 ст. 80 Конституції України. Тут йдеться не про відмо
ву від інституту депутатської недоторканності, а про його обмеження, 
визначення його змісту при збереженні гарантій депутатської діяль
ності. Тому замість ч. 3 ст. 80 запропоновано дві нові частини:

«Народний депутат України може бути затриманий за підозрою 
у скоєнні злочину тільки у разі його затримання на місці скоєння зло
чину.

Про взяття під варту народного депутата України, проникнення 
до житла чи до іншого володіння, проведення в них огляду чи обшуку, 
накладення арешту на телеграфну або іншу кореспонденцію посадова 
особа, яку уповноважено за законом приймати відповідне рішення, 
зобов’язана негайно (протягом робочого дня) докладно інформувати 
Верховну Раду України про підстави і результати процесуальних дій, 
які проведені відносно народного депутата, а також повідомити в разі 
затримання народного депутата його родичів.

Верховна Рада України під час сесій у позачерговому порядку 
(протягом робочого дня) заслуховує і обговорює інформацію відпо
відної посадової особи і може прийняти рекомендаційну постанову. 
У позасесійний час інформація подається Голові Верховної Ради Украї
ни або в разі його відсутності — заступникам, які вирішують питання 
про необхідність скликання позачергового засідання Верховної Ради 
України».
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Окремою є проблема, яка сформульована в третьому і четверто
му питаннях референдуму щодо депутатського складу і структури Вер
ховної Ради України. Ця проблема вимагає спеціальних концепту
альних і законопроектних розробок, не кажучи про необхідність змі
ни 38 статей Конституції. «Це надзвичайно складна і відповідальна 
справа і сьогодні деякі політики і юристи висловлюють побоюван
ня, що з появою у Верховній Раді другої палати можуть посилити
ся сепаратистські настрої, загострюються протиріччя між регіонами, 
ускладниться законодавчий процес, збільшаться фінансові та інші ви
трати»1.

Рішення референдуму 2000 р. так і не вдалося імплементувати у 
конституційний текст, тому значущих юридичних наслідків цей рефе
рендум не мав.

1 Голос України. — 2002. — 12 липня.



Роздiл 3
СУЧАСНИЙ ЕТАП  

КОНСТИТУЦIЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

3.1. Передумови та процедури  
політичної реформи
Політична реформа являє собою зміни системи суспільства, 

політичних відносин, спрямовані та організовані політичні перетворен
ня. Їх спрямованість визначає прогресивний або регресивний харак
тер, а їх глибина — їх радикальність і ефективність. Будьяка реформа 
є способом впровадження інновацій у підсистеми суспільства і модер
нізацією всього суспільства1.

«Назрілість» політичної реформи була обумовлена, на думку бага
тьох науковців та політиків, характерними рисами політичного режи
му, який сформувався за роки незалежного розвитку української дер
жави, а саме: «сильний інститут президентства, з концентруванням 
максимального обсягу влади в руках президента…; нерозвиненість ба
гатопартійної системи, політичні партії перебували на обслуговуван
ні інтересів фінансовопромислових груп; слабкість громадянського 
суспільства, відсутність механізмів його впливу на прийняття політич
них рішень…, потреба у виробленні чітких механізмів постійної спів
праці владних гілок, які повинні мати не ситуативний, а постійний 
характер»2.

Важливою спробою політичної реформи став запропонований 
Президентом України Л. Кучмою перехід від президентськопарла
ментської до парламентськопрезидентської форми правління. Було 
проголошено мету даного етапу на шляху конституційної трансформа

1 Реформа политическая [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8992/%D0%A0%D0%95% D0%A4%D0%9E
%D0%A0%D0%9C%D0%90.

2 Дудченко О. Є. Політична реформа як чинник трансформаційних процесів 
в українському суспільстві [Електронний ресурс] / О. Є. Дудченко // Стратегічні 
пріоритети. — 2007. — № 2 (3). — С. 171, 173. — Режим доступу : http://old.niss.
gov.ua/book/StrPryor/3/23.pdf.
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ції — «забезпечення дальшого динамічного розвитку української дер
жавності, здійснення політичної реформи, створення передумов для 
підвищення реальної ролі партій і структур громадянського суспільства 
та впровадження демократичних інституцій, що відповідають європей
ській моделі розбудови сучасної демократичної держави»1. М. П. Орзіх 
називає цю мету більш змістовною, аніж зміни у Конституції (що були 
метою референдуму 2000 р.), і тому цей етап конституційної реформи 
фактично становить політичну реформу з її конституційним супрово
дом2. Виділяють такі стадії цього етапу політичної реформи: 1) деклара
ція про реформу, перехід до нової політичної системи; 2) організацій
не забезпечення реформування; 3) ідеологічне забезпечення реформи; 
4) конституційнонормативне та процесуальне забезпечення політич
ної реформи, її легітимації; 5) прийняття конституційних змін3.

На першій стадії Президентом України у Зверненні до Українсько
го народу у зв’язку з 11ю річницею незалежності України (24 серпня 
2002 р.) і Зверненні до народних депутатів у зв’язку з початком 2ї сесії 
IV скликання Верховної Ради України (3 вересня 2002 р.) озвучено 
вихідні засади реформування: перехід до парламентськопрезидент
ської республіки, що передбачало формування Уряду парламентською 
більшістю, звуження повноважень Президента на користь Верховної 
Ради та Кабінету Міністрів України; ухвалення нового Закону про ви
бори народних депутатів України, згідно з яким вибори відбувалися б 
виключно за партійними списками.

Організаційне забезпечення політичної реформи покладалося на 
Комісію з опрацювання законопроектів про внесення змін до Консти
туції України, що утворювалася Указом Президента України4. До скла
ду цієї Комісії були включені представники Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, органів судової влади, політичних партій, 
професійних спілок, інших об’єднань громадян, провідні вчені та прак
тики. Верховною Радою України також було утворено Тимчасову спеці
альну комісію з доопрацювання проектів законів України про внесен

1 Про організацію роботи з підготовки законопроектів про внесення змін до 
Конституції України та виборчих законів : Указ Президента України від 3 жовтня 
2002 р. № 895/2002 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 41. — Ст. 1903.

2 Орзіх М. П. Перші зміни Конституції України та перспективи подальших 
конституційних перетворень / М. П. Орзіх // Юридичний вісник. — 2006. — 
№ 1. — С. 52.

3 Орзіх М. П. Європейський вимір конституційного реформування в Украї
ні: концептуальний підхід / М. П. Орзіх // Стратегічні пріоритети. — 2008. — 
№ 2 (7). — С. 152—153.

4 Про організацію роботи з підготовки законопроектів про внесення змін до 
Конституції України та виборчих законів : Указ Президента України від 3 жовтня 
2002 р. № 895/2002 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 41. — Ст. 1903.
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ня змін до Конституції України, до складу якої увійшов 21 народний 
депутат — представники 12 з 13 фракцій і груп парламенту. Початковим 
завданням Комісії було визначено доопрацювання законопроектів про 
зміни до Конституції України, які раніше вносились групами народ
них депутатів і мали на меті реформування системи державної влади 
в Україні. Але вже в момент утворення Комісії їй були надані повнова
ження головного парламентського комітету з «доопрацювання проектів 
законів про внесення змін до Конституції України»1, внаслідок чого і 
законопроект, внесений надалі Президентом України, і всі інші законо
проекти, присвячені конституційній реформі, після їх реєстрації скеро
вувалися для попереднього розгляду та доопрацювання до цієї Комісії2.

Iдеологічне забезпечення анонсованих змін відбувалося через все
народне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України», поданого Президентом України на розгляд Вер
ховної Ради України3, телевізійне звернення Президента України у 
зв’язку з підписанням Указу про винесення на всенародне обговорен
ня цього законопроекту (7 березня 2003 р.), проведення парламент
ських слухань «Реформа політичної системи в Україні: мета та концеп
туальні основи конституційних змін» (9 квітня 2003 р.)4.

Процесуальному забезпеченню політичної реформи, її легітима
ції сприяла постанова Верховної Ради України від 11 липня 2003 р. 
«Про деякі питання порядку підготовки законопроектів про внесення 
змін до Конституції України до розгляду Верховною Радою України»5. 

1 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по 
опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції Украї
ни : постанова Верховної Ради України від 26 грудня 2002 р. № 381IV // Голос 
України. — 2003. — № 6. — 14 січня.

2 Конституційна реформа: перебіг, стан і перспективи (Аналітична доповідь) 
[Електронний ресурс] // Національна безпека і оборона. — 2007. — № 1 (85). — 
С. 8. — Режим доступу : http://www.uceps.org/files/category_journal/NSD 85_ukr.pdf.

3 Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України» від 6 березня 2003 р. № 197/2003 // 
Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 465.

4 Про проведення парламентських слухань «Реформа політичної системи в 
Україні: мета та концептуальні засади конституційних змін» : постанова Верхов
ної Ради України від 1 квітня 2003 р. № 645IV // Голос України. — 2003. — 
№ 65. — 4 квітня; Парламентські слухання «Реформа політичної системи в Украї
ні: мета та концептуальні засади конституційних змін (Стенографічний звіт) 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/
povni_text/parlament_sluhan/reform_polit.html.

5 Про деякі питання порядку підготовки законопроектів про внесення змін 
до Конституції України до розгляду Верховною Радою України : постанова Вер
ховної Ради України від 11 липня 2003 р. № 1116IV // Голос України. — 2003. — 
№ 128. — 12 липня.
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Нею було встановлено, що законопроект про внесення змін до Кон
ституції України вважається поданим до Верховної Ради України і 
включеним до порядку денного чергової сесії Верховної Ради України 
за умови внесення його належним суб’єктом права законодавчої ініці
ативи, зазначеним у статтях 154, 156 Конституції України; зареєстро
ваний законопроект про внесення змін до Конституції України невід
кладно направляється суб’єктом права законодавчої ініціативи, який 
подав цей законопроект до Верховної Ради України, або Головою Вер
ховної Ради України до Конституційного Суду України для надання 
висновку щодо відповідності його тексту вимогам статей 157 і 158 Кон
ституції України; Голова Верховної Ради України направляє зареєстро
ваний законопроект про внесення змін до Конституції України до 
комітету Верховної Ради України, до відання якого належать питання 
конституційності актів, а також організовує здійснення інших заходів 
з метою підготовки цього законопроекту для розгляду Верховною Ра
дою України; законопроект про внесення змін до Конституції Украї
ни, інші матеріали щодо цього законопроекту відповідно до ст. 89 
Конституції України попередньо готуються комітетом Верховної Ради 
України, до відання якого належать питання конституційності актів, 
і законопроект розглядається Верховною Радою України за наявності 
висновку Конституційного Суду України щодо відповідності його текс
ту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Після всенародного обговорення законопроекту та обробки даних 
соціологічного опитування Президентом України було допрацьовано 
проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України», 
який 19 червня 2003 р. був поданий до парламенту (реєстр. № 3207)1. 
Цим проектом пропонувалося змінити форму державного правлін
ня — з президентськопарламентської на парламентськопрезидентсь
ку республіку. Він передбачав новий порядок формування уряду: пар
ламентська більшість мала б пропонувати Президенту України канди
датуру Прем’єрміністра України і за поданням Президента Верховна 
Рада України мала б його призначати; сам уряд мав би формуватися 
частково Президентом України (міністри внутрішніх справ, оборони 
і закордонних справ), а частково — парламентом. Крім того, передба
чалися зміни щодо формування складу суддів Конституційного Суду 
України та суддів загальної юрисдикції: судді загальної юрисдикції ма
ли б обиратися на 10 років, а не «безстроково», судді Конституційного 
Суду мали б призначатися Президентом і Верховною Радою України. 

1 Проект Закону про внесення змін до Конституції України № 3207 від 
20 червня 2003 р. [Електронний ресурс] // Офіційний вебпортал Верховної Ради 
України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id= 
&pf3511=14408.
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Законопроектом також пропонувалися інші новели, а саме: впрова
дження пропорційної виборчої системи при виборах народних депута
тів і створення у Верховній Раді України постійно діючої парламент
ської більшості; збільшення строку повноважень депутатів місцевих 
рад до п’яти років, а чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, 
селищних, міських голів проводити у рік, протягом якого проводяться 
чергові вибори Президента України, народних депутатів України та 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; дострокове 
припинення повноважень народного депутата у разі: неусунення ним 
протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги щодо несумі
сності депутатського мандата з іншими видами діяльності; виходу (ви
ключення) народного депутата України, обраного від політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), зі складу депутатської фракції 
цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій); відсутності 
його без поважних причин на двадцяти пленарних засіданнях парла
менту протягом календарного року; надання Президенту України пов
новажень щодо дострокового припинення повноважень парламенту у 
випадках: якщо протягом одного місяця у Верховній Раді не сформо
вано постійно діючу парламентську більшість; якщо протягом шістде
сяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано 
персональний склад Кабінету Міністрів України, який призначається 
Верховною Радою; якщо до 1 грудня не затверджено бюджет України 
на наступний календарний рік; надання Кабінету Міністрів України 
повноважень призначати керівників центральних органів виконавчої 
влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів, припиняти повно
важення цих осіб, призначати половину складу Ради Національного 
банку України тощо.

Одночасно Тимчасова спеціальна комісія з опрацювання проектів 
законів України про внесення змін до Конституції України з доопра
цювання раніше внесених законопроектів також підготувала законо
проект про внесення змін до Конституції України, який був внесений 
до Верховної Ради 1 липня 2003 р. (реєстр. № 32071)1. До його основ
них положень належали: запровадження імперативного мандату народ
ного депутата України (механізм дострокового припинення повнова
жень у разі виходу або невходження народного депутата України, обра
ного за виборчим списком політичної партії (виборчого блоку партій), 
зі складу фракції даної партії; віднесення до повноважень Верховної 
Ради призначення за поданням Президента Прем’єрміністра України, 

1 Проект Закону про внесення змін до Конституції України № 32071 від 
1 липня 2003 р. [Електронний ресурс] // Офіційний вебпортал Верховної Ради 
України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id= 
&pf3511=15410.
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звільнення з посади та прийняття відставки Прем’єрміністра Украї
ни; затвердження за поданням Прем’єрміністра персонального скла
ду Кабінету Міністрів; затвердження на посадах або звільнення з по
сад окремих членів Кабінету Міністрів за поданням Прем’єрміністра 
України; необхідність надання Верховною Радою згоди для звільнення 
Президентом з посади Генерального прокурора України; надання Пар
ламенту можливості висловлювати недовіру особам, які призначають
ся на посади за згодою Верховної Ради, наслідком чого мала бути їх 
відставка із займаних посад; надання Президенту повноваження на 
достроковий розпуск Верховної Ради в разі, якщо впродовж 60 днів 
після складення повноважень (відставки) Кабінету Міністрів Парла
мент не затвердив його новий склад; підписання та оприлюднення 
прийнятого закону за підписом Голови Верховної Ради (а не Президен
та) в разі, якщо Президент не підписав прийнятий закон; скасування 
права президентського вето на закони про внесення змін до Конститу
ції України; встановлення порядку формування складу Кабінету Міні
стрів, за яким право на висунення кандидатури на посаду Прем’єрмі
ністра надається спочатку політичній партії (блоку), фракція якої у 
Парламенті має найбільше число народних депутатів, потім — партії 
(блоку), яка має другу за чисельністю фракцію, і лише після цього — 
коаліції, яка охоплює більшість конституційного складу Парламенту; 
обов’язкове попереднє узгодження Прем’єрміністром України канди
датур на посади міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборо
ни, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи з Президентом України; пере
дача Кабінету Міністрів повноважень на утворення, реорганізацію і 
ліквідацію за поданням Прем’єрміністра органів виконавчої влади, 
крім міністерств, а також повноважень на призначення за поданням 
Прем’єрміністра керівників центральних органів виконавчої влади, 
які не належать до складу Кабінету Міністрів, та припинення повно
важень цих осіб на посадах; передача Кабінету Міністрів повноважень 
на призначення голів місцевих державних адміністрацій та на скасуван
ня їх рішень; реорганізація адміністративнотериторіального устрою 
України шляхом запровадження в якості базової одиниці такого устрою 
(а також базової одиниці місцевого самоврядування) громади, до скла
ду якої могли б належати один або кілька населених пунктів одного 
або різного рівнів; надання обласним та районним радам права фор
мувати власні виконавчі органи; скасування довічного призначення 
суддів і запровадження їх призначення на посади на 10 років.

Обидва законопроекти були спрямовані до Конституційного Суду 
України для надання висновку щодо відповідності статтям 157 та 158 
Конституції України. Однак несподівано Президент України 26 серп
ня 2003 р. відкликав свій законопроект.
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Законопроект № 32071 успішно пройшов експертизу у Конститу
ційному Суді, який у своєму висновку від 30 жовтня 2003 р.1 визнав 
переважну більшість положень цього проекту такими, що відповідають 
вимогам статей 157—158 Конституції України (що уможливило прий
няття проекту в цілому). Однак згодом законопроект був підданий кар
динальній переробці. Під час доопрацювання у Тимчасовій спеціаль
ній комісії з проекту були виключені всі положення стосовно статусу 
та повноважень вищих і центральних органів державної влади, нато
мість були розширені та деталізовані положення щодо адміністратив
нотериторіального устрою та місцевого самоврядування.

Натомість у вересні 2003 р. до парламенту було подано два автор
ських альтернативних законопроекти. Так, 4 вересня 2003 р. був вне
сений 233ма народними депутатами України проект Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України» (реєстр. № 4105)2. Тут 
передбачалося: встановлення п’ятирічного терміну повноважень Вер
ховної Ради; дострокове припинення повноважень народного депутата 
України у разі невходження народного депутата України, обраного за 
виборчим списком політичної партії (блоку), до складу парламент
ської фракції даної партії (блоку), його виходу або виключення із цієї 
фракції; дострокове припинення повноважень народного депутата 
України в разі, якщо ним не усунуто протягом 20 днів обставин, які 
порушують вимоги несумісності депутатського мандата з іншими ви
дами діяльності, а також у разі відсутності його без поважних причин 
на 100 пленарних засіданнях Верховної Ради протягом календарного 
року; обов’язкове формування у парламенті протягом одного місяця 
коаліції депутатських фракцій і депутатських груп, до якої входить 
більшість народних депутатів України від конституційного складу Вер
ховної Ради України, яка відповідно до Конституції України вносить 
пропозиції Президенту України стосовно кандидатури Прем’єрміні
стра України, формує склад Кабінету Міністрів України та є відпові
дальною за його діяльність; віднесення до повноважень Верховної Ра
ди призначення за поданням Президента України Прем’єрміністра 
України, міністрів оборони, закордонних справ та Голови Служби без
пеки України, призначення за поданням Прем’єрміністра інших чле
нів Кабінету Міністрів, Голови Антимонопольного комітету, Голови 

1 Висновок Конституційного Суду України від 30 жовтня 2003 р. № 1в/ 
2003 (справа про внесення змін до статей 29, 59, 78 та інших Конституції Украї
ни) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 48. — Ст. 123.

2 Проект Закону про внесення змін до Конституції України № 4105 від 
4 вересня 2003 р. [Електронний ресурс] // Офіційний вебпортал Верховної Ради 
України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id= 
&pf3511=15751.
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Державного комітету телебачення та радіомовлення, Голови Фонду 
державного майна, припинення повноважень зазначених осіб на цих 
посадах, вирішення питання про відставку Прем’єрміністра, членів 
Кабінету Міністрів; внесення кандидатури для призначення Прем’єр
міністра Президентом України за пропозицією коаліції депутатських 
фракцій і депутатських груп України, після відповідних консультацій 
з їх керівниками; виключення із ст. 89 Конституції положення про 
утворення Парламентом тимчасових спеціальних та тимчасових слід
чих комісій; надання Президенту України права достроково розпуска
ти Парламент у випадках, коли протягом одного місяця у Верховній 
Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій і депутатських 
груп, коли протягом трьох місяців Верховною Радою не обрано Прези
дента України або якщо протягом 60 днів після відставки Кабінету 
Міністрів не сформований персональний склад нового Уряду; підпи
сання та оприлюднення прийнятого закону за підписом Голови Вер
ховної Ради України у разі, якщо Президент не підписав закон у вста
новлений термін; передача Кабінету Міністрів повноважень з утворен
ня, реорганізації і ліквідації міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, призначення за поданням Прем’єрміністра керів
ників центральних органів виконавчої влади, які не належать до скла
ду Кабінету Міністрів, голів місцевих державних адміністрацій, при
пинення повноваження цих осіб на посадах; легалізація суміщення 
посад міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої вла
ди із представницьким мандатом народного депутата України; надан
ня Верховною Радою згоди на призначення і звільнення Генерального 
прокурора України за поданням Президента України; скасування довіч
ного призначення суддів і запровадження їх призначення на посади 
на 10 років; формування складу Конституційного Суду України лише 
Верховною Радою і Президентом шляхом призначення кожним із цих 
суб’єктів половини загального складу Суду; обрання у 2004 р. Прези
дента України (процедура голосування в перехідних положеннях проек
ту Закону не була передбачена), але на скорочений термін повнова
жень — два роки, а у 2006 р. передбачалося обирати Президента но
вим складом Парламенту на повний термін повноважень.

Законопроект № 4105 був попередньо схвалений Верховною Ра
дою 24 грудня 2003 р. Однак до його тексту були внесені поправки, 
внаслідок чого після попереднього схвалення він був повторно напра
влений на висновок Конституційного Суду. Позитивний висновок був 
оприлюднений 16 березня 2004 р.1

1 Висновок Конституційного Суду України від 16 березня 2004 р. № 1в/ 
2004 (справа про законопроект № 4105 з внесеними до нього поправками) // 
Офіційний вісник України. — 2004. — № 12. — Ст. 181. 
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Народними депутатами (в основному вони ж були авторами зако
нопроекту № 4105) 19 вересня 2003 р. також був поданий законо
проект № 41801. Саме цьому проекту судилося в майбутньому бути 
остаточно ухваленим, тому слід детальніше зупинитися на його змісті. 
У пояснювальній записці суб’єкти законодавчої ініціативи вказують, 
що проект передбачає вдосконалення механізму функціонування дер
жавної влади, розподілу повноважень між Президентом України та 
органами державної влади, забезпечення балансу між гілками влади, 
ефективної співпраці парламенту та Уряду, їх взаємної відповідаль
ності за здійснення державної політики, насамперед у соціальноеко
номічній сфері, та за більш ефективне впровадження відповідних ре
форм. Основні положення проекту зводилися до такого:

збільшувався строк повноважень Верховної Ради України до п’яти 
років, уточнюється порядок її обрання;

змінювався порядок обрання Президента України, формування 
Кабінету Міністрів України, призначення керівників центральних та 
місцевих органів виконавчої влади. Зокрема пропонувалося, щоб Вер
ховна Рада України обирала Президента України, призначала Прем’єр
міністра України. Кандидатуру Прем’єрміністра України вносить для 
призначення до парламенту Президент України за пропозицією коалі
ції депутатських фракцій і депутатських груп після відповідних кон
сультацій з їх керівниками. Зазначена коаліція за проектом формуєть
ся у Верховній Раді України на основі узгодження та поєднання по
літичних позицій, до неї має входити більшість народних депутатів 
Україні від її конституційного складу;

подання про призначення Верховною Радою України Міністра 
оборони України та Міністра закордонних справ України мали вноси
тися Президентом України. Iнші міністри призначалися Верховною 
Радою України за поданням Прем’єрміністра України. Рішення про 
відставку Кабінету Міністрів України, Прем’єрміністра України, окре
мих членів Кабінету Міністрів України, приймалося парламентом;

керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять 
до складу Кабінету Міністрів України, а також місцевих державних 
адміністрацій мали призначатися Кабінетом Міністрів України за по
данням Прем’єрМіністра України;

пропонувалося запровадити можливість суміщення депутатського 
мандата з перебування на посадах членів Кабінету Міністрів України, 
керівників інших центральних органів виконавчої влади;

1 Проект Закону про внесення змін до Конституції України № 4180 від 
19 вересня 2003 р. [Електронний ресурс] // Офіційний вебпортал Верховної 
Ради України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_
1?id=&pf3511=15881.
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розширювався перелік підстав дострокового припинення повнова
жень народних депутатів України. Зокрема до таких підстав віднесено 
неусунення народним депутатом України протягом двадцяти днів об
ставин, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського ман
дата з іншими видами діяльності, відсутність народного депутата Украї
ни без поважних причин на ста пленарних засіданнях парламенту про
тягом календарного року, невходження народного депутата України, 
обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), 
до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку 
політичних партій), або виходу (виключення) народного депутата Украї
ни із складу такої фракції. Проектом відповідно змінено порядок до
строкового припинення повноважень народного депутата України;

передбачалися додаткові підстави щодо дострокового припинення 
Президентом України повноважень парламенту, зокрема якщо у Вер
ховній Раді України протягом одного місяця не сформовано коалі
цію депутатських фракцій і депутатських груп, протягом трьох місяців 
не обрано Президента України, протягом шістдесяти днів після від
ставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад 
Уряду України;

встановлювалося, що у разі непідписання Президентом України 
закону, прийнятого Верховною Радою України, у встановлений Кон
ституцією України строк, закон офіційно оприлюднюється Головою 
Верховної Ради України. У разі дострокового припинення повнова
жень Президента України його повноваження до вступу на пост но
вого Президента України покладаються на Голову Верховної Ради 
України;

прокуратура наділялася функцією загального нагляду;
безстрокове призначення суддів замінювалося їх обранням на де

сять років;
змінювався порядок формування Конституційного Суду України: 

його судді мали призначатися Президентом України і Верховною Ра
дою України на паритетних засадах — по 9 суддів;

розширювалися повноваження комітетів Верховної Ради України, 
Рахункової плати, конкретизувалися вимоги щодо несумісності зайнят
тя певними видами діяльності з перебуванням на виборних та деяких 
інших посадах.

Таким чином, станом на початок весняної сесії парламенту в 
2003 р. на розгляді Верховної Ради України перебувало три законо
проекти про внесення зміни до Конституції України. Це обумовило 
прийняття акта, що встановлював процедуру підготовки і розгляду за
конопроектів про зміни до Конституції України. Тому постановою 
Верховної Ради України від 3 березня 2004 р. «Про деякі заходи щодо 
законодавчого забезпечення проведення конституційної реформи в 
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Україні»1 з метою вироблення узгоджених підходів та пропозицій при 
підготовці законопроектів, що спрямовані на законодавче забезпечен
ня конституційної реформи в Україні, Тимчасову спеціальну комісію 
Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів України 
про внесення змін до Конституції України визнано головною з доопра
цювання законопроектів щодо виборів народних депутатів України на 
пропорційній основі, виборів до Верховної Ради Автономної Респуб
ліки Крим, органів місцевого самоврядування, виборів Президента 
України, призначення виборів Президента України у жовтні 2004 р., 
порядку розгляду Верховною Радою України законопроекту про вне
сення змін до Конституції України (реєстр. № 4105), внесення змін до 
Регламенту Верховної Ради України та інших законодавчих актів сто
совно забезпечення роботи Верховної Ради України під час пленарних 
засідань і посилення відповідальності народних депутатів України за 
порушення норм Регламенту Верховної Ради України, а також проек
тів законів про Президента України, про Кабінет Міністрів України, 
про всеукраїнський референдум, про внесення змін до Закону України 
«Про Центральну виборчу комісію» та щодо формування Державного 
реєстру виборців України.

9 грудня 2003 р. Верховна Рада України доручила Тимчасовій спе
ціальній комісії доопрацювати законопроекти за № № 32071, 4105 
і 4180 з урахуванням відповідних висновків Конституційного Суду 
України, а також вимог юридичної техніки та внести доопрацьовані 
законопроекти на розгляд парламенту до 23 грудня 2003 р. За основу 
був узятий законопроект про внесення змін до Конституції України 
№ 4105. До нього були внесені доповнення і зміни відповідно до заува
жень висновку Конституційного Суду України від 5 листопада 2003 р.2 
В умовах гострого протистояння між фракціями у Верховній Раді Украї
ни та блокування роботи парламенту 24 грудня 2003 року законопроект 
№ 4105 був проголосований шляхом піднімання рук народними депу
татами (276 осіб «за») та направлений до Конституційного Суду України3.

3 лютого 2004 р. знову в обстановці політичного протистояння 
відбулося засідання позачергової сесії Верховної Ради України. Були 
вилучені із законопроекту № 4105 положення про обрання Президен
та України в 2004 р. парламентом та про обмеження терміну обрання 

1 Про деякі заходи щодо законодавчого забезпечення проведення консти
туційної реформи в Україні : постанова Верховної Ради України від 3 березня 
2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 20—21. — Ст. 307.

2 Висновок Конституційного Суду України від 5 листопада 2003 р. № 2в/ 
2003 (справа про внесення змін до статей 76, 78, 81 та інших Конституції Украї
ни) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 46. — Ст. 2390.

3 Голос України. — 2004. — 13 січня. — С. 3.
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суддів тощо. Законопроект був знову направлений до Конституційно
го Суду України на предмет надання ним висновку щодо відповідності 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Після надання Конституційним Судом України на цей законопро
ект висновку 8 квітня 2004 р. він розглядався на пленарному засіданні 
Верховної Ради України. Під час остаточного голосування законопроект 
№ 4105 про внесення змін до Конституції України набрав 294 голоси 
народних депутатів України. З цього часу на розгляді парламенту зали
шилися законопроекти № 32071 і 4180, на які Конституційний Суд 
України дав позитивні висновки. Тому розгляд цих законопроектів на 
пленарних засіданнях парламенту міг відбутися відповідно до чинної 
процедури уже на черговій сесії Верховної Ради України восени 2004 р. 
Президент України неодноразово наголошував на тому, щоб внесен
ня змін до Конституції України відбулося до президентських виборів 
31 жовтня 2004 р.

23 червня 2004 р. на пленарному засіданні Верховної Ради Украї
ни відбулося голосування за кожен із законопроектів. За законопроект 
про внесення змін до Конституції України № 4180 проголосували 276, 
а за законопроект № 32071 — 118 народних депутатів України1. Зако
нопроект № 4180 знову був направлений до Конституційного Суду 
України, і 12 жовтня 2004 р. визнаний таким, що відповідає вимогам 
Конституції України2.

Подальший розгляд законопроектів про зміни до Конституції збі
гався у часі із виборами Президента України, які значною мірою ви
значали його особливості. Так, після першого туру виборів кандидат у 
Президенти, що вибув, уклав із кандидатом у Президенти, який мав 
брати участь у другому турі, В. Ющенком (він же — голова парламент
ської фракції «Наша Україна», голосів якої не вистачало для ухвален
ня законопроекту), політичну угоду, де, зокрема, була і домовленість 
про проведення до 1 січня 2005 р. політичної реформи за законо
проектом № 4180, а щодо підвищення ролі та функцій регіонів і си
стеми місцевого самоврядування (законопроект № 37021) — до 1 січ
ня 2006 р.

Після скасування 3 грудня 2005 р. Верховним Судом України ре
зультатів повторного голосування 21 листопада 2004 р. з виборів Пре
зидента України Центральною виборчою комісією України була при
значена дата проведення нового повторного голосування — на 26 груд
ня 2004 р.

1 Голос України. — 2004. — 1 лип. — С. 2.
2 Висновок Конституційного Суду України від 12 жовтня 2004 р. № 2в/ 

2004 (справа про Законопроект № 4180 з внесеними до нього поправками) // 
Офіційний вісник України. — 2004. — № 42. — Ст. 2777.
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Підготовка до повторного голосування з виборів Президента Украї
ни 26 грудня 2004 р. (тобто переголосування другого туру виборів) 
відбувалась в обстановці політичної кризи та гострої політичної бо
ротьби між кандидатами на пост Президента України та їхніми при
бічниками. Блок В. А. Ющенка «Наша Україна» виступив за прийнят
тя Закону України про особливості застосування Закону України «Про 
вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 
2004 р., які б унеможливили їх фальсифікацію. Тодішній Президент 
України Л. Д. Кучма і прибічники кандидата на пост Президента Украї
ни В. Ф. Януковича поставили свою вимогу, щоб до президентських 
виборів опозиція проголосувала за Закон України з проведення полі
тичної реформи.

8 грудня 2004 р. політичний компроміс був досягнутий. Верховна 
Рада України «пакетним голосуванням» ухвалила законопроект № 4180 
(став Законом № 2222IV), Закон України «Про особливості застосу
вання Закону України «Про вибори Президента України» при повтор
ному голосуванні 26 грудня 2004 року»1, та попередньо схвалила зако
нопроект № 32071, направивши його на розгляд до Конституційного 
Суду України. Перехідними положеннями Закону № 2222IV передба
чалося, що цей Закон, за умови прийняття Верховною Радою України 
до 1 вересня 2005 р. Закону України про внесення змін до Конституції 
України (законопроект № 32071) щодо удосконалення системи місце
вого самоврядування, набирає чинності з 1 вересня 2005 р., за винят
ком деяких положень, що набирають чинності з дня набуття повнова
жень Верховною Радою України, обраною у 2006 р. У разі неприйнят
тя Верховною Радою України до 1 вересня 2005 р. Закону України про 
внесення змін до Конституції України щодо удосконалення систе
ми місцевого самоврядування цей Закон набирає чинності з 1 січня 
2006 р., за винятком деяких положень стосовно роботи парламенту, 
що набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою 
України, обраною у 2006 р. За цей пакет законів проголосували 402 на
родні депутати України2. Слід зазначити, що остання стадія політичної 
реформи виявилася незавершеною, оскільки законопроект № 32071 
так і не був прийнятий. «В результаті з урахуванням дії з 1 січня 
2006 року змін до Конституції України, склалась парадоксальна ситуа
ція, коли центральна влада формується за принципами парламент
ськопрезидентської республіки, а місцева — за принципами прези

1 Про особливості застосування Закону України «Про вибори Президента 
України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р. : Закон України від 
8 грудня 2004 р. № 2221IV // Офіційний вісник України. — 2004. — № 49. — 
Ст. 3200.

2 Голос України. — 2004. — 8 грудня. 
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дентськопарламентської»1. К. Бабенко зазначає, що «зміни до Кон
ституції стали не стільки кроком до вдосконалення політикоправової 
системи, скільки засобом утримання частини владних повноважень 
окремими політичними елітами… конкретна політична криза була по
долана. Але після цього як політичне, так і правове життя країни ста
ли своєрідними заручниками тих недолугостей та недосконалостей, що 
містилися у зміненому варіанті Конституції України»2.

Одномоментні політичні цілі були досягнуті, але науковцям дово
дилося констатувати фактичну обмеженість реформи у порівнянні з 
проголошеною метою. «Цю обмеженість, що проявилась у зведенні на 
практиці реформи до перерозподілу повноважень у трикутнику Прези
дент — Парламент — Уряд і способам формування конституційних 
органів (із встановленням нових термінів), навряд чи можна охаракте
ризувати як політичну реформу, орієнтовану на створення сучасної 
політикоправової системи українського конституціоналізму»3.

3.2. Конституційні зміни 2004 р.:  
зміст і практика реалізації
З початком роботи Верховної Ради України п’ятого скликан

ня остаточно набули чинності зміни і доповнення до Конституції Украї
ни, прийняті 8 грудня 2004 р. Це мало наслідком те, що країна поста
ла перед новою політичною (оновлений персональний склад парла
менту) та правовою (змінена Конституція передбачала новий порядок 
взаємин між вищими органами державної влади) дійсністю. З’явився 
новий суб’єкт конституційноправових відносин — коаліція депутат
ських фракцій у Верховній Раді України, суттєво змінилися консти
туційноправові статуси Верховної Ради України, Президента України 
і, особливо, — Кабінету Міністрів України.

Саме перерозподіл повноважень став причиною того, що після 
набуття чинності змін і доповнень до Конституції України (так званої 
«політичної реформи 2004 р.») інтенсивність конституційної конфлікт
ності збільшилася з лінії «Президент і Уряд — Парламент» на лінію 

1 Орзіх М. П. Перші зміни Конституції України та перспективи подальших 
конституційних перетворень / М. П. Орзіх // Юридичний вісник. — 2006. — 
№ 1. — С. 53.

2 Бабенко К. Конституція України як фактор стабілізації та розвитку пра
вового і політичного життя суспільства / К. Бабенко // Вісник Конституційного 
Суду України. — 2007. — № 1. — С. 40—41.

3 Орзіх М. П. Перші зміни Конституції України та перспективи подальших 
конституційних перетворень / М. П. Орзіх // Юридичний вісник. — 2006. — 
№ 1. — С. 52.
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«Парламент і Уряд — Президент». Як до реформи 2004 р. участь Уряду 
України у конфліктах Президента України з Верховною Радою Украї
ни на боці Президента України обумовлювалася призначенням Уряду 
Президентом, так і після реформи 2004 р. участь Уряду у конфліктах 
Парламенту з Президентом на боці Парламенту зумовлюється форму
ванням Уряду Парламентом. Кабінет Міністрів України став після 
означеної реформи більш самостійним суб’єктом конституційних пра
вовідносин, позиція якого не формувалася більше одноосібно Прези
дентом України, а навпаки — часто була протилежною їй. До 2004 р. 
важко собі уявити будьякі суперечності між Президентом України та 
Кабінетом Міністрів України. Показово, що навіть представництво 
інтересів цих суб’єктів у судах здійснював один орган — Міністерство 
юстиції України. А після набуття чинності законом № 2222IV перед 
Президентом України постало питання створення власної юридичної 
служби1. Позиція Кабінету Міністрів України не завжди збігалася на
віть з позицією Верховної Ради України, що беззаперечно підтверджує 
підвищення ролі Уряду як самостійного суб’єкта конституційнопра
вових відносин.

Названі чинники склали підґрунтя для виникнення політичної не
обхідності у прийнятті Закону України «Про Кабінет Міністрів Украї
ни», який деталізував би встановлений змінами до Конституції Украї
ни новий правовий порядок стосовно відносин у владному трикутнику 
«Президент — Уряд — Парламент». Правові ж підстави для прийняття 
цього Закону існували з дня прийняття самої Конституції України, 
оскільки нею ж передбачено у ч. 2 ст. 120, що «…організація, повнова
ження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України … визначають
ся Конституцією і законами України».

Констатування необхідності прийняття цього Закону, намагання 
його прийняти мали місце протягом десяти років, але безуспішно. Не
одноразово прийнятий Верховною Радою України відповідний зако
нопроект ветувався Президентом України2. Його прийняття постійно 
відкладалося. Але політична ситуація, коли на посадах Президента 
України і Прем’єрміністра України знаходяться люди, що представ
ляють протилежні та конкуруючі між собою політичні сили, зумовила 
невідкладність прийняття такого Закону та стимулювала його прий
няття. Доказом цього є те, що «президентський» і «кабмінівський» за

1 Президент підпише указ про створення в Секретаріаті служби, що пред
ставлятиме його інтереси в судах — Iгор Пукшин [Електронний ресурс] // Офі
ційне Iнтернетпредставництво Президента України. — Режим доступу : http://
www.prezident.gov.ua/news/data/print/13644.html.

2 Рахманин С. Кабинетная интрига [Електронний ресурс] / С. Рахманин // 
Зеркало недели On The WEB. — 2007. — № 3 (632). — Режим доступу : http://
www.zerkalonedeli.com/ie/print/55718.
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конопроекти були зареєстровані у Верховній Раді України майже одно
часно та мали одну спільну рису — намагання розтлумачити норми 
Конституції на свою користь та перебрати на себе якомога більше пов
новажень.

Як відомо, прийнятий був урядовий варіант, оскільки саме уряд 
спирався на більшість депутатського корпусу. При цьому не була вра
хована жодна пропозиція президентської сторони. Президент України 
повернув для повторного розгляду Закон із своїми вмотивованими та 
сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України. Після цьо
го сторони намагалися дійти компромісу, але урядова сторона знайшла 
додатковий політичний ресурс і змогла подолати вето Президента на 
цей Закон, і його було направлено до Президента на підписання. Але 
Президент України знову повернув Закон до Верховної Ради України, 
мотивуючи це тим, що «під час розгляду пропозицій президента після 
накладання вето парламентом внесено зміни, не передбачені прези
дентом»1. Урядова сторона розглядала цей факт як «технічну помилку» 
і наполягала на тому, що оскільки Закон, вето на який подолано, не 
підписаний та не оприлюднений у встановлений термін Президентом 
України, то він, відповідно до ч. 4 ст. 94 Конституції України «невід
кладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України 
і опубліковується за його підписом». Так і було врешті зроблено, після 
чого Президент України звернувся з конституційним поданням до Кон
ституційного Суду України, вважаючи, що «закон не відповідає нор
мам Конституції як за процедурою його ухвалення, так і за змістом»2.

Описані події Ю. Шемшученко та О. Ющик справедливо назива
ють юридичним конфліктом3, він є лише епізодом у протистоянні між 
названими суб’єктами, пов’язаному з перерозподілом владних повно
важень.

Перманентними були конфлікти, що складалися між урядом та 
Президентом щодо погодження призначення деяких посадових осіб. 
Так, своїм Указом4 Президент України зупинив дію постанови Кабмі

1 Ющенко ще раз ветував закон про Кабмін [Електронний ресурс] // Укра
їнська правда. — 18.01.2007. — Режим доступу : www.pravda.com.ua/news_print/ 
2007/1/18/53389.htm.

2 Президент України звертається до Конституційного Cуду щодо Закону 
про Кабмін [Електронний ресурс] // Офіційне Iнтернетпредставництво Прези
дента України. — 5 лютого 2007 року. — Режим доступу : http://www.prezident.
gov.ua/news/data/ print/13442.html.

3 Шемшученко Ю. Політика, право, Конституція / Ю. Шемшученко, 
О. Ющик // Право України. — 2007. — № 8. — С. 6.

4 Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 
2006 р. № 1383 : Указ Президента України від 31 жовтня 2006 р. № 909/2006 // 
Офіційний вісник України. — 2006. — № 44. — Ст. 2944.
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ну «Про затвердження положення про МВС»1, оскільки вважав, що 
воно не узгоджується з нормами Конституції, законів та актів президен
та. Положенням було визначено, зокрема, що начальники, перші за
ступники і заступники начальників головних управлінь МВС у Криму, 
областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади і звіль
няються з посад за узгодженням з прем’єрміністром України. Тим 
самим президент відсторонений від участі у вирішенні питань, пов’я
заних з реалізацією главою держави конституційних повноважень що
до забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері2. З ча
сом Президент України підписав указ щодо погодження з ним канди
датур для призначення на посади керівників військових формувань, 
правоохоронних органів та органів дипломатичної служби3. До перелі
ку посад включені заступники міністрів, а також інші посадові особи, 
зокрема й ті, проти погодження яких з прем’єрміністром президент 
виступив напередодні. Через кілька днів пресслужба Мін’юсту пові
домила, що Міністерство юстиції України вважає неконституційним 
погодження з Президентом України призначень першого заступника і 
заступників міністра внутрішніх справ, оборони і закордонних справ. 
З посиланням на п. 92 ст. 116 Конституції України у повідомленні за
значено, що президент не бере участі у формуванні складу централь
них органів виконавчої влади, оскільки в Конституції відсутні поло
ження, які відносили б до повноважень Президента України пого
дження кандидатур для призначення на посади перших заступників, 
заступників міністрів і керівників структурних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади України. Отже, на переконання Мін’юсту, 
видавши указ, Президент вийшов за межі своїх конституційних повно
важень і перебрав на себе вирішення питань, які стосуються компетен
ції Кабміну4.

Також можна виділити кілька блоків проблем конституційнопра
вового характеру, що склалися всередині виконавчої влади під час 

1 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Украї
ни : постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1383 // Офі
ційний вісник України. — 2006. — 40. — Ст. 2687.

2 Ющенко не віддав Януковичу МВС [Електронний ресурс] // Українська 
правда. — 2006. — 31 жовтня. — Режим доступу : www.pravda.com.ua/news_print/ 
2006/10/31/49958.htm.

3 Про Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних 
органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які 
погоджуються з Президентом України : Указ Президента України від 4 грудня 
2006 р. № 1025/2006 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 49. — Ст. 3255.

4 Мін’юсту не сподобалось, що Ющенко зазіхнув на деяких заступників 
міністрів [Електронний ресурс] // Українська правда. — 2006. — 7 грудня. — 
Режим доступу : http://pravda.com.ua/news_print/2006/12/7/52076.htm.
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чинності конституційних змін 2004 р. Перший з них пов’язаний із кон
ституційноправовим статусом Кабінету Міністрів України та механіз
мом його відносин з главою держави та парламентом. Другий включає 
проблеми організації центральних органів виконавчої влади, третій — 
місцевих органів виконавчої влади та їх відносинами з органами міс
цевого самоврядування. В свою чергу, кожен із цих блоків проблем 
перетинається з питаннями державного устрою країни, громадянсько
го контролю за органами влади тощо.

Зміни до Конституції, що набули чинності з 2006 р., докорінно 
змінили правовий статус Кабінету Міністрів України, в тому числі — 
порядок його формування. Ключову роль у формуванні уряду відпо
відно до конституційних змін відігравав новий суб’єкт конституційно
го права — коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України 
(надалі — коаліція). Відповідно до норм частин 2, 3 ст. 114 Конститу
ції у редакції 2004 р. Прем’єрміністр України призначався на посаду 
Верховною Радою України за поданням Президента України. Таке по
дання до Верховної Ради України Президент вносив не з власної ініці
ативи, а за пропозицією коаліції. Крім того, Президент при здійсненні 
цього повноваження був обмежений у часі п’ятнадцятиденним термі
ном. За умов, коли коаліція та Президент представляли одну політич
ну силу, то реалізація даних положень законодавства не викликала б 
практичних проблем. Але при ситуації, коли Президент і коаліція пред
ставляли конкуруючі політичні сили, питання призначення Прем’єр
міністра України набувало конфліктного характеру. Згадаємо перший 
досвід призначення голови уряду за новими правилами. У липні 2006 р. 
ще за відсутності Закону про Кабмін новоствореною коаліцією Пре
зидентові була подана кандидатура В. Януковича на призначення на 
посаду Прем’єрміністра України. Небажаність для Президента полі
тичних наслідків такого призначення дала йому підстави висувати до
даткові умови для внесення поданої кандидатури на затвердження, 
а коаліції в майбутньому — закріпити в Законі про Кабмін норми, 
що передбачали внесення кандидатури самою коаліцією, якщо цього 
не робить Президент.

Включення Президента в цей процес мало на меті узгодження по
зицій сторін. Напевно, коаліція мала утримуватися від внесення Пре
зиденту «непрохідних» фігур, узгоджувати з главою держави таке при
значення, оскільки Конституція закріплює за Президентом повнова
ження на внесення кандидатури, і Президент не хоче відчувати себе 
лише «поштарем», зобов’язаним передати подання з одних рук до ін
ших. З іншого боку, парламентський шлях формування уряду та по
дальша робота коаліційного уряду передбачають самостійне вирішення 
парламентом кадрових питань, а Президент за таких обставин виконує 
роль своєрідного контролю за дотриманням порядку призначення го
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лови уряду. Відмова глави держави подати на розгляд Верховної Ради 
внесену коаліцією кандидатуру або неподання внесеної кандидатури 
протягом терміну, що перевищує 15 днів, не несли в такому разі для 
Президента як суб’єкта конституційного правопорушення жодних на
слідків, пов’язаних з юридичною відповідальністю. У коаліції не було 
правових важелів впливу для подолання такої ситуації. Отже, свідоме 
рішення Президента про неподання внесеної кандидатури слід розгля
дати як його прописане у Конституції «право ініціювати конституцій
ну кризу»1, коли норми Основного Закону через суб’єктивну волю од
ного з суб’єктів права не реалізуються. В такому разі коаліція повинна 
була або узгоджувати з Президентом вже подану кандидатуру, включа
ючи у Програму діяльності Кабінету Міністрів додаткові зобов’язання 
уряду, приймаючи певні закони, на яких наполягає Президент тощо 
(ці умови у 2006 році лягли в основу Універсалу національної єдності, 
укладання якого передувало внесенню Президентом кандидатури гла
ви уряду), або вносити іншу кандидатуру. Необхідність узгодження 
позицій з Президентом була також продиктована його правом достро
ково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом 60 днів 
не буде сформований персональний склад уряду.

Робота Кабміну спрямована на виконання Програми його діяль
ності. До внесення змін до Конституції, коли формування уряду нале
жало до компетенції Президента, норма ч. 2 ст. 87 Конституції Украї
ни, що передбачає неможливість висловлення недовіри уряду з боку 
парламенту протягом року з моменту схвалення Програми, відігравала 
роль «запобіжника» від свавільного припинення повноважень Кабміну 
Верховною Радою. Але після внесених змін 2004 р., пов’язаних з пере
ходом до парламентського способу формування уряду, існування цієї 
норми втратило сенс, адже у такий спосіб на рік унеможливлювалася 
будьяка відповідальність уряду. Тим більше, враховуючи, що у парла
менті протягом року після схвалення Програми діяльності Кабміну 
може бути сформовано нову коаліцію, яка матиме право сформувати 
новий уряд, ця норма могла стати перешкодою для звільнення Пре
м’єрміністра і призначення нового, що могла стати причиною консти
туційного конфлікту з цього приводу. Сучасна конституційноправова 
практика вже мала приклад, коли Верховна Рада мала намір відправи
ти у відставку Кабмін на чолі із Ю. Єхануровим у 2006 р.2, хоча рік з 
моменту ухвалення Програми відповідного уряду ще не минув. Парла

1 Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада / В. М. Шаповал. — К. : 
Юрінком Iнтер, 2004. — С. 71.

2 Про відставку Прем’єрміністра України, членів Кабінету Міністрів Украї
ни : постанова Верховної Ради України від 10 січня 2006 р. № 3295IV // Голос 
України. — 2006. — № 5. — 12 січня. 
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мент тоді у досить оригінальний спосіб намагався вирішити цю пробле
му: шляхом скасування своєї постанови про схвалення цієї Програми1. 
Виходячи з того, що ефективність правового регулювання залежить 
від дієвості норм права та адекватного відображення ними суспільних 
відносин, вказані положення про неможливість висловлення недовіри 
уряду протягом року після схвалення Програми були зайвими, що ще 
раз наочно демонструє невиваженість здійснених у 2004 році консти
туційних змін.

Конституція України не визначає термін, на який призначається 
Кабінет Міністрів України. Термін повноважень Кабміну за редакцією 
Конституції від 2004 р. залежав (крім випадків відставки або смерті 
Прем’єрміністра) від відповідного волевиявлення щодо його існуван
ня з боку Верховної Ради. Норма про обов’язковість складання пов
новажень уряду перед новообраною Верховною Радою України слід 
сприймати так, що строк повноважень уряду не може перевищувати 
строку повноважень парламенту. Конституція пов’язує складання пов
новажень уряду саме з новообраним парламентом, а не з новосформо
ваною коаліцією або у разі припинення діяльності коаліції, яка сфор
мувала уряд. Позиція деяких політиків щодо необхідності відставки 
уряду Ю. Тимошенко у вересні 2008 р. у зв’язку із припиненням існу
вання коаліції між фракціями НУНС та БЮТ, може, й мала певну 
політичну логіку, але була хибною з точки зору норми права2.

Також мав великі недоліки й інститут контрасигнації актів Прези
дента України Прем’єрміністром та відповідальним міністром. Части
ною 4 ст. 106 Конституції України у редакції 2004 р. було передбаче
но, що підлягають скріпленню підписами Прем’єрміністра України 

1 Практика скасування ненормативних актів Президентом і парламентом 
набула значних обсягів. У такий спосіб суб’єкти конституційних правовідносин 
намагалися скасувати «незручні» юридичні факти, які вже відбулися на підставі 
відповідних актів. Так, Президент скасовував акт про призначення Генерального 
прокурора України, судді загального або Конституційного Суду або голови міс
цевої державної адміністрації замість видання акта про звільнення відповідної 
посадової особи, породжуючи невизначену правову ситуацію, коли незрозумілим 
залишається статус цих посадових осіб у період між виданням та скасуванням 
акта про їх призначення (чи мають чинність видані цими посадовими особами 
акти, чи повинні мати юридичну значимість вчинені ними дії тощо). Ситуація із 
скасуванням постанови про схвалення Програми є аналогічною: виходить, що 
Уряд у цей період не мав Програми діяльності.

2 Рішення Конституційного Суду України № 8рп від 28 квітня 2009 р. у 
справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлу
мачення положення частини восьмої статті 83 Конституції України у системному 
зв’язку з положеннями частин шостої, сьомої статті 83, пункту 9 частини першої 
статті 106, частин третьої, четвертої статті 114 Конституції України // Вісник 
Конституційного Суду України. — 2009. — № 3.
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та міністра, відповідального за акт та його виконання, акти Президен
та України щодо: а) призначення та звільнення ним глав дипломатич
них представництв України в інших державах і при міжнародних орга
нізаціях (п. 5 ст. 106 Конституції України; б) введення в дію рішень 
Ради національної безпеки і оборони (п. 18 ст. 106, ч. 7 ст. 107 Кон
ституції України); в) прийняття Президентом України рішення про 
введення в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного стану, 
про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологіч
ної ситуації (п. 21 ст. 106 Конституції України); г) утворення судів 
(п. 23 ст. 106 Конституції України). На практиці, вводячи рішення Ра
ди національної безпеки та оборони України в дію, Президент часто 
нехтував відповідним положенням Конституції України. Так, Указ про 
введення в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони від 5 квіт
ня 2007 р. не був підписаний Прем’єрміністром України, який навіть 
не був присутнім на засіданні Ради, а присутній відповідальний мі
ністр фінансів України проголосував проти цього Рішення1. Але, незва
жаючи на це, Указ був опублікований і набув чинності без підписів цих 
посадових осіб.

Багато невирішених проблем було у структурі центральних органів 
виконавчої влади. За відсутності відповідного закону правова регламен
тація цих органів залишалася вкрай несистемною. Перелік (схема) цих 
органів на той час визначався указом Президента2, положення про 
міністерство також було затверджене указом Президента3, статус різ
них центральних органів виконавчої влади був встановлений постано
вами Кабміну або указами Президента (або і тим, і тим, що суперечи
ли подекуди один одному, що також викликало невизначеність у ста
тусі органу). Крім того, відсутність законодавчого врегулювання цього 
питання нівелювала положення Конституції України (п. 9 ст. 116) про 
те, що Кабмін утворює, реорганізовує і ліквідує відповідно до закону 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Зрозуміло, 
що будьякі зміни у сучасній структурі центральних органів виконав
чої влади до прийняття закону, відповідно до якого це може відбутися, 

1 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 
2007 р. «Про суспільнополітичну ситуацію та невідкладні заходи щодо за
безпечення конституційних прав громадян України» : Указ Президента України 
від 6 квітня 2007 р. № 285/2007 // Офіційний вісник Президента України. — 
2007. — № 3. — С. 19.

2 Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади : Указ Пре
зидента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 // Урядовий кур’єр. — 1999. — 
№ 237. — 17 грудня.

3 Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган 
державної виконавчої влади : Указ Президента України від 12 березня 1996 р. 
№ 179/96 // Урядовий кур’єр. — 1996. — № 58—59. — 28 березня.
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були сумнівними з юридичної точки зору. Також слід зауважити, що 
положення ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»1, 
які розширювали положення норми п. 9 ст. 116 Конституції були таки
ми, що суперечили ч. 2 ст. 120 Конституції в частині, де було встанов
лено право Кабміну затверджувати положення про центральні органи 
виконавчої влади.

Втім, крім проблем правового регулювання даного питання, існу
вало багато проблем організації місцевої виконавчої влади, що вини
кають у практичній площині. Здебільшого, вони породжені специфіч
ною моделлю організації виконавчої влади в Україні, що характеризу
ється наявністю так званого «складного центру»2, що покладений в 
основу управлінської вертикалі. Дуалізм виконавчої влади проявляєть
ся через функціонування одночасно двох центрів виконавчої влади — 
Уряду як вищого органу в цій системі, та Президента, як органу, що 
до цієї системи структурно не входить, але через обсяг своїх повнова
жень у цій сфері суттєво впливає на неї функціонально. Так, за Пре
зидентом, крім згаданих повноважень щодо внесення до Верховної 
Ради кандидатури на посаду Прем’єрміністра та права призначення 
й звільнення голів місцевих державних адміністрацій, Конституцією 
(в редакції 2004 р.) було закріплено повноваження зупинення актів 
Кабміну, скасування актів Ради міністрів АРК та місцевих органів ви
конавчої влади тощо. Цікаво, що за умов субординаційного типу від
носин у системі органів виконавчої влади, коли органи нижчого рівня 
підконтрольні та підзвітні органам вищого рівня, Кабінет Міністрів 
позбавлений права скасовувати акти місцевих органів виконавчої вла
ди, а повинен відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 24 Закону про Кабмін вноси
ти подання Президенту України з пропозицією щодо скасування актів 
місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та зако
нам України, іншим актам законодавства України, з одночасним зупи
ненням їх дії. Прикметно, що право скасування актів центральних 
органів виконавчої влади за Кабміном визнавалося (п. 8 ст. 22 Закону 
про Кабмін 2008 р.). Таким чином, система органів виконавчої влади 
являла собою не єдину, а розділену систему, де центральні органи пов
ністю орієнтувалися у своїй діяльності на Кабінет Міністрів, а місцеві 
не мали єдиного центру і часом заганялися конкуруючими діями Пре
зидента і Кабміну в невизначені ситуації. Яскравим прикладом того 
був Указ Президента, відповідно до якого службове відрядження голо
ви обласної державної адміністрації за межі області погоджується Пре

1 Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 16 травня 2008 р. 
№ 279VI // Голос України. — 2008. — № 95. — 21 травня.

2 Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер’янов. — 
К., 1997. — С. 11.
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зидентом України1. У такий спосіб було заблоковано можливість ви
клику голів державних адміністрацій до Кабміну без погодження з 
Президентом і породжено парадоксальну ситуацію, коли вищий орган 
виконавчої влади не може самостійно забезпечити оперативну взаємо
дію з місцевими органами тієї ж виконавчої влади, які перед ним від
повідальні, йому підзвітні і підконтрольні.

Вітчизняна конституційноправова практика років чинності кон
ституційних змін 2004 р. продемонструвала недоліки й в інших сферах 
здійснення державної влади. Особливо яскраво це проглядалося в пра
вовому регулюванні дострокового припинення повноважень парла
менту в Україні. Неодноразові спроби Президента України в 2007 
і 2008 роках реалізувати своє право достроково припинити повнова
ження парламенту (п. 8 ч. 1 ст. 106 Конституції України) жодного разу 
не увінчалися успіхом. Тому на певному етапі питання вдосконалення 
цього правового інституту було досить актуальним, оскільки існування 
правових норм, застосування яких неможливе, не сприяє підвищенню 
авторитету Конституції.

Відповідно до Конституції України у редакції 2004 р. формування 
парламентської більшості було інституціоналізовано і детально регла
ментовано, що не мало аналогів у світі. Усе це зумовило значну специ
фічність інституту дострокового припинення повноважень парламенту 
в нашій країні. Поперше, глава держави міг розпускати парламент не 
«за порадою» глави уряду, а проти його волі. Подруге, підстави достро
кового припинення повноважень Верховної Ради мали яскраво вираже
ний характер конституційноправових деліктів, а, отже, сам розпуск ви
ступав як захід конституційноправової відповідальності за їх вчинення.

Вихідний текст Конституції України (в редакції 1996 р.) містив 
лише одну підставу для розпуску Верховної Ради — протягом тридця
ти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися 
(тепер — п. 3 ч. 2 ст. 90). Це означає, згідно з позицією Конституцій
ного Суду України, що Президент України має право достроково при
пинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом тридцяти ка
лендарних днів протягом однієї сесії пленарні засідання парламенту 
не можуть бути відкриті і Верховна Рада не може приступити до роз
гляду запланованих питань через недотримання порядку роботи Вер
ховної Ради, встановленого Конституцією України та Регламентом 
Верховної Ради України. Що, в свою чергу, робить неможливим здій
снення парламентом конституційних повноважень органу законодавчої 
влади (ч. 4 п. 6 мотивувальній частині Рішення КСУ від 19.05.2004 р. 

1 Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних 
адміністрацій : Указ Президента України від 11 лютого 2008 р. № 117/2008 // 
Урядовий кур’єр. — 2008. — № 28. — 13 лют.
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№ 11рп/2004)1. По суті, в даному випадку Президент відповідним ука
зом лише констатує недієздатність парламенту, викликану внутрішні
ми суперечностями, і припиняє його повноваження достроково.

Після внесення змін у Конституцію України в 2004 році перелік 
підстав для дострокового припинення повноважень парламенту розши
рився за рахунок двох нових умов: протягом одного місяця у Верхов
ній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відпо
відно до ст. 83 Конституції україни (п. 1 ч. 2 ст. 90); протягом шістде
сяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано 
персональний склад уряду (п. 2 ч. 2 ст. 90).

Як і підстава для розпуску у зв’язку з неможливістю розпочати 
пленарні засідання, підстава для розпуску у зв’язку з несформуванням 
персонального складу уряду жодного разу не наставала. Однак і без апро
бації на практиці в цьому питанні були видні деякі серйозні проблеми.

Перша полягала в тому, що персональний склад Кабінету Міні
стрів вважається, відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про Кабі
нет Міністрів України»2, сформованим з моменту складення присяги 
не менше ніж двома третинами від його посадового складу. У свою 
чергу, посадовий склад (кількість і перелік посад) новосформованого 
Кабінету Міністрів визначався Верховною Радою за поданням Пре
м’єрміністра України одночасно з призначенням персонального скла
ду уряду. Однак у випадку прийняття Кабінетом Міністрів рішення 
про створення, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий 
склад уряду вважається зміненим з моменту прийняття такого рішення 
(ч. 2 ст. 6 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»). Аналіз цих 
статей дозволяв дійти висновку, що зменшення персонального складу 
Кабінету Міністрів до числа, меншого ніж дві третини від посадового 
складу, тягне неповноважність уряду і відлік шістдесяти днів для роз
пуску парламенту. Така ситуація цілком могла стати реальною, врахо
вуючи, що, наприклад, в уряді на чолі з Ю. Тимошенко довгий час 
залишалися вакантними посади міністра оборони, міністра фінансів, 
міністра транспорту і зв’язку, міністра закордонних справ одночасно. 
Проте законодавство допускає можливість уряду самостійно регулюва
ти це питання, з метою недопущення такого зменшення персонально
го складу порівняно з посадовою шляхом ліквідації або реорганізації 

1 Рішення Конституційного Суду України від 19 травня 2004 р. № 11рп/ 
2004 у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне 
тлумачення положень частини другої статті 90, пункту 8 частини першої стат
ті 106 Конституції України (справа про умови дострокового припинення повно
важень Верховної Ради України) // Офіційний вісник України. — 2004. — № 22. — 
Ст. 1515.

2 Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 16 травня 2008 р. 
№ 279VI // Офіційний вісник України. — 2008. — № 36. — Ст. 1196.
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міністерств. Так, ліквідувавши, приміром, міністерство фінансів, уряд 
скоротить вакансію, уникаючи необхідності її заміщати. Тому для уник
нення такої ситуації доцільно було б нормативно закріпити чіткий 
перелік міністерств, а з п. 91 ст. 116 Конституції вилучити право Кабі
нету Міністрів на створення, реорганізацію та ліквідацію міністерств.

Друга проблема щодо права Президента розпустити парламент у 
зв’язку з несформуванням персонального складу Кабінету Міністрів 
була пов’язана з допущеною прогалиною в Конституції. Так, п. 2 ч. 2 
ст. 90 вказував на шістдесятиденний строк з моменту відставки Кабіне
ту Міністрів, проте «поза пряме конституційне регулювання виявилася 
ситуація формування персонального складу Кабінету Міністрів Украї
ни після складання повноважень його попереднім складом перед ново
обраною Верховною Радою України»1, як того вимагала ч. 1 ст. 115 
Конституції.

Третя проблема в даному питанні також була пов’язана з допуще
ною прогалиною в Конституції: щодо процедури формування Кабіне
ту Міністрів. У Конституції були відсутні механізми впливу на Прези
дента України, який не виконує свій обов’язок внести подану коаліці
єю кандидатуру Прем’єрміністра до Верховної Ради протягом 15 днів. 
При цьому через 60 днів Президент матиме право розпустити парла
мент за відомою підставою, сам же її й спровокувавши. В. М. Шапо
вал називає таку ситуацію закріпленим у Конституції правом Президен
та ініціювати конституційну кризу2.

Це наочно показує неузгодженість внесених у 2004 р. поправок до 
Конституції. Це ще більшою мірою стосувалося і підстави для розпуску 
парламенту, пов’язаного з відсутністю у Верховній Раді коаліції депутат
ських фракцій (далі — коаліції), яке було найбільш неоднозначним.

У п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституції України (в редакції 2004 р.) право 
Президента достроково припинити повноваження парламенту пов’язу
валося з несформуванням коаліції відповідно до ст. 83 Конституції. Як 
показала державноправова практика, посилання на ст. 83 стало клю
човим щодо розпуску парламенту. У 2007 р. Президент видавав укази 
про розпуск саме у зв’язку з тим, що коаліція сформована не згідно з 
цією нормою. У свою чергу, норма ч. 6 ст. 83 Конституції передбача
ла, що у Верховній Раді України за результатами виборів і на осно
ві узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських 
фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України 
від конституційного складу Верховної Ради України». Таким чином, в 

1 Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право / В. Н. Шапо
вал. — К., 2007. — С. 274.

2 Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада / В. М. Шаповал. — К. : 
Юрінком Iнтер, 2004. — С. 71.
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2007 р. основою конфлікту, пов’язаного з розпуском парламенту, ста
ло різночитання цієї норми: одна сторона вважала, що коаліцію фор
мують фракції, і «не передбачена можливість формування коаліції за 
рахунок включення до її складу народних депутатів, які не входять до 
депутатських фракцій, які сформували відповідну коаліцію»1, інша — 
що суб’єктом формування є народні депутати, і тому «вирішальною 
умовою для сформування коаліції є наявність в… депутатських фрак
ціях, які створили коаліцію, кількісної більшості народних депутатів 
від конституційного складу Верховної Ради…, додавання до списків 
членів депутатських фракцій, що сформували коаліцію, інших прізвищ 
народних депутатів, не порушує принципів формування коаліції, ви
значених частиною 6 ст. 83 Конституції»2.

Рішення Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 р. 
№ 16рп/2008 (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній 
Раді України) підтвердило позицію Президента України, зазначивши, 
що «Вимога щодо сукупної чисельності народних депутатів, які у скла
ді фракцій формують коаліцію, стосується як моменту формування 
коаліції, так і всього періоду її діяльності. Таким чином, до складу ко
аліції можуть входити лише ті депутати, які входять до складу фракцій, 
що сформували коаліцію. Саме приналежність народних депутатів до 
цих фракцій відіграє визначальну роль депутатських фракцій у ство
ренні коаліції» (п. 3.2.1 мотивувальної частини)3. Це узгоджується і з 
правовою позицією іншого Рішення Конституційного Суду, в якому 
зазначено, що «в процесі структурування та внутрішньої організації 
діяльності Верховної Ради, визначальна роль відведена депутатським 
фракціям, в тому числі у формуванні коаліції» (підпункт 5.1 мотиву
вальної частини Рішення від 25 червня 2008 р. № 12рп/2008)4.

У Регламенті Верховної Ради в редакції Закону від 10 лютого 2010 р. 
також було встановлено, що «коаліція — це добровільне об’єднання 

1 Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та при
значення позачергових виборів : Указ Президента України № 355/2007 від 26 квіт
ня 2007 р. // Офіційний вісник Президента України. — 2007. — № 5. — 26 квітня.

2 Юридичний висновок Міністерства юстиції за результатами правової 
експертизи Указу Президента України від 26 квітня 2007 р. № 355/2007 «Про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення 
позачергових виборів» [Електронний ресурс] // Вебпортал Міністерства юстиції 
України. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/9383.

3 Рішення Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 р. № 16рп/ 
2008 (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) // 
Офіційний вісник України. — 2008. — № 72. — Ст. 3432.

4 Рішення Конституційного Суду України від 25 червня 2008 р. № 12рп/ 
2008 (справа про перебування народного депутата України у депутатській фрак
ції) // Офіційний вісник України. — 2008. — № 52. — Ст. 1741.
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депутатських фракцій, яке формується у Верховній Раді за результата
ми виборів і на основі узгодження політичних позицій. До складу коалі
ції входить більшість народних депутатів від конституційного складу 
Верховної Ради України (ст. 61)1.

Однак, незважаючи на вимоги Конституції щодо входження депу
тата, обраного за списком партії або блоку партій, до складу фракції 
відповідної партії (блоку), і можливість партії позбавити його мандату 
у разі виходу з фракції, Регламентом (ч. 4 ст. 59) допускалася можли
вість існування позафракційних депутатів, тобто депутатів, які були 
самою фракцією виключені зі свого складу. Питання можливості фор
мування такими депутатами окремої фракції, а також питання участі 
такої фракції або окремих таких депутатів у складі коаліції на законо
давчому рівні не було визначено. Зміни до Регламенту Верховної Ради 
України Законом від 27 квітня 2010 р. (ч. 5 ст. 59 Регламенту) одно
значно вирішили це питання на користь можливості таких формувань2.

Така ситуація склалася внаслідок внесення незбалансованих змін 
до Конституції в 2004 році, редакція якої від 1996 р. передбачала віль
ний депутатський мандат. Зміни ж переслідували мету запроваджен
ня імперативного мандата. Однак при застосуванні цих норм вийшло 
дещо середнє. З одного боку, депутат зобов’язаний був входити до 
складу фракції, за списками партії якої був обраний, а з іншого, ви
ключення з фракції не тягнуло жодних санкцій. Суворий фракційний 
порядок формування коаліції не проіснував і двох років. Але і в період 
його існування коаліція, навіть сформована не відповідно до ч. 6 ст. 83 
Конституції України (в редакції 2004 р.), могла функціонувати безпе
решкодно до закінчення повноважень Верховної Ради відповідного 
скликання, якщо це не суперечило політичним інтересам Президента, 
який у цьому випадку не «зобов’язаний», а «має право» розпустити 
парламент. Крім того, створення коаліції є дією і не супроводжується 
виданням будьяких актів Верховної Ради. Тому визначити її консти
туційність у Конституційному Суді не було можливим.

Як відомо, рішенням Конституційного Суду України від 6 квітня 
2010 р. № 11рп/20103 порядок формування коаліції був інтерпрето

1 Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лютого 
2010 р. № 1861VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14—15, 
№ 16—17. — Ст. 133.

2 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України : Закон України 
від 27 квітня 2010 р. № 2157VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — 
№ 2. — Ст. 223.

3 Рішення Конституційного Суду України вiд 6 квітня 2010 р. № 11рп/2010 
у справі … стосовно можливості окремих народних депутатів України брати 
безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній 
Раді України // Офіційний вісник України. — 2010. — № 27. — Ст. 1070.
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ваний інакше, ніж у рішенні Конституційного Суду від 17 вересня 
2008 р. № 16рп/2008. За новою правовою позицією окремі народні 
депутати України, у тому числі ті, які не перебувають у складі депутат
ських фракцій, що ініціювали створення коаліції, мають право брати 
участь у її формуванні. Не зупиняючись на аналізі цього рішення і на 
його порівнянні з попереднім рішенням з цього самого питання, слід 
констатувати, що ч. 6 ст. 83 Конституції мала два протилежних тлума
чення. Даний факт робив застосування підстави для розпуску Верхов
ної Ради у зв’язку з несформуванням коаліції в порядку, передбачено
му ст. 83 Конституції, довільним, оскільки визначити цей порядок 
насправді не уявлялося можливим.

В Україні, на відміну від деяких інших країн, не передбачена мож
ливість ухвалення самим парламентом рішення про дострокове при
пинення своїх повноважень — про саморозпуск. Проте сама конститу
ційноправова практика в 2007 р. підказала механізм реалізації само
розпуску за відсутності відповідного правового інституту. Рішенням 
Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 р. № 17рп/2002 
(щодо повноважності Верховної Ради) дано офіційну інтерпретацію 
положень ч. 2 ст. 82 Конституції, відповідно до якої Верховна Рада 
є повноважною, тобто правомочною приймати закони і реалізовува
ти інші конституційно визначені повноваження, за умови обрання 
не менш як двох третин від її конституційного складу і принесення 
новообраними народними депутатами України присяги; ця конститу
ційна вимога є умовою повноважності Верховної Ради України протя
гом усього періоду скликання і не може розглядатися лише як підста
ва для відкриття її першого засідання першої сесії (п. 2 резолютивної 
частини)1.

Дана правова позиція була застосована при вирішенні конфлік
ту в 2007 р., коли рішеннями вищих керівних органів блоків полі
тичних партій, фракції яких у парламенті п’ятого скликання налічу
вали понад 150 народних депутатів, були достроково припинені пов
новаження народних депутатів, обраних від цих виборчих блоків, 
а також анульовані виборчі списки цих блоків. Тим самим чисель
ність народних депутатів була скорочена до кількості, меншої ніж 
дві третини від конституційного складу, без можливості попов
нення, що дало право Президенту України на підставі ч. 2 ст. 77, 
ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 102, п. 7 ч. 1 і ч. 3 ст. 106 Конституції видати 
Указ від 5 червня 2007 р. № 497/2007 «Про призначення позачерго
вих виборів до Верховної Ради України у зв’язку з неповноважністю 

1 Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 р. № 17рп/ 
2002 (щодо повноважності Верховної Ради України) // Офіційний вісник Украї
ни. — 2002. — № 44. — Ст. 2045.
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Верховної Ради України та достроковим припиненням її повнова
жень»1.

Реалізація такого сценарію є прикладом політичного способу ви
рішення конституційних конфліктів і не додає авторитету вищій пред
ставницькій установі країни. Застосування такого механізму в подаль
шому може призвести до блокування роботи парламенту (по суті — до 
перерв у діяльності легіслатури), коли опозиція не згодна з діями біль
шості.

Також у 2007 та 2008 роках при виданні Президентом України ука
зів про призначення позачергових виборів була продемонстрована його 
нездатність забезпечити виконання цих указів. Пов’язано це з тим, що 
фінансування виборів здійснюється за рахунок коштів Державного бю
джету України. I тут Президент зіткнувся з двома проблемами. Попер
ше, таких коштів у бюджеті не передбачено, і він змушений звертатися 
до Верховної Ради, повноваження якої припинив, прийняти закон про 
внесення змін до Державного бюджету. Подруге, розпорядником бю
джетних коштів є Кабінет Міністрів, який складе повноваження перед 
новообраною Верховною Радою, а тому не зацікавлений у фінансуван
ні нових виборів. Отже, видавши тричі укази про дострокове припи
нення повноважень парламенту, Президент жодного разу не домігся 
їх виконання, що ще раз підтверджує наявність значних недоліків у 
внесених 2004 р. до Конституції змінах.

Незважаючи на це політичним силам часом ставало важливим у 
будьякий спосіб зберегти існуючий порядок речей, для чого вони вда
валися до різноманітних кроків. Яскравим прикладом ставлення до 
конституційних норм та демократичних інститутів як до засобів полі
тичної боротьби стало непризначення та неприведення до присяги 
суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України у 
2004—2006 рр. з тим, щоб останній не міг переглянути «політичну ре
форму — 2004».

Відповідно до ч. 4 ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд 
України» «…у разі припинення повноважень судді Конституційного 
Суду України, який призначався Верховною Радою України, Верховна 
Рада України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду»2. 
Перший склад Суду був призначений у 1996 р. на девятирічний тер
мін. Судді Конституційного Суду України, замість яких слід було при

1 Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у зв’яз
ку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим припиненням її 
повноважень : Указ Президента України від 5 червня 2007 р. № 497/2007 // 
Урядовий кур’єр. — 2007. — № 99. — 7 черв. 

2 Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 р. 
№ 422/96ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.
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значити інших осіб, припинили свої повноваження ще 2002—2004 рр., 
але якщо до жовтня 2005 р. неповний склад Конституційного Суду 
України не заважав його роботі, то у зв’язку з припиненням повнова
жень ще кількох суддів робота Конституційного Суду України буде 
заблокована через відсутність кворуму, визначеного ч. 5 ст. 50 Закону 
України «Про Конституційний Суд України»1. Спроби обрання суд
дів Конституційного Суду України здійснювалися Верховною Радою 
України неодноразово, але видавалися невдалими через небажання 
народних депутатів України брати участь у голосуванні. Більше того, 
суддів Конституційного Суду України, призначених Президентом Украї
ни та З’їздом суддів України, парламент не допустив до складання 
присяги2.

У зв’язку з тим, що Конституційний Суд України фактично не 
функціонував через вчинення Верховною Радою України конституцій
ного делікту, утворилася конституційна криза, наслідком якої стала 
поява нових і нових конституційних конфліктів. Так, за відсутності 
Конституційного Суду України його повноваження незаконно переби
рали на себе інші інституції. Наприклад, у Верховній Раді України 
було проведено так звану логіколінгвістичну експертизу постанови 
Верховної Ради № 3295IV від 10 січня 2006 р. «Про відставку Пре
м’єрміністра України, членів Кабінету Міністрів України», хоча жод
ним нормативним актом проведення такої експертизи не врегульова
не3. Ще одним прикладом девіантної поведінки державних органів в 
умовах конституційної кризи може слугувати висновок Міністерства 
юстиції України про конституційність рішень місцевих рад щодо на
дання російській мові статусу регіональної4.

Блокування роботи єдиного органу конституційної юрисдикції бу
ло припинено лише після прийняття закону, яким зпід юрисдикції 
Конституційного Суду України було вилучено питання конституцій
ності законів України про внесення змін до Конституції України, що 

1 Гончар И. Суд есть. А где же судьи?! / И. Гончар // Юридическая прак
тика. — 2005. — № 34 (400) — С. 1, 3.

2 Гончар И. Дело за малым — присягой / И. Гончар // Юридическая прак
тика. — 2005. — № 47 (413) — С. 1, 3.

3 Гончар И. Лингвоконституционность / И. Гончар // Юридическая прак
тика. — 2005. — № 7 (425) — С. 1, 3.

4 Юридичний висновок Міністерства юстиції України щодо рішень деяких 
органів місцевого самоврядування (Харківської міської ради, Севастопольської 
міської ради і Луганської обласної ради) стосовно статусу та порядку застосування 
російської мови в межах міста Харкова, міста Севастополя і Луганської області 
від 10 травня 2006 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. — № 6 (56). — 
2006. — С. 5—15.
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набули чинності1. Однак таке вилучення (що стало черговим політич
ним компромісом між конкуруючими політичними силами, які пред
ставляють різні гілки влади) викликало спротив і деяких політиків, і 
науковців, для яких «вбачалося неймовірним, щоб реформи такого 
масштабу користувалися «імунітетом» від конституційного перегля
ду»2, і пізніше було визнане Конституційним Судом України таким, 
що не відповідає Конституції України3. Це й відкрило шлях для роз
гляду питання про конституційність Закону № 2222IV у 2010 р. та 
рестарту конституційної реформи.

3.3. Рестарт конституційної реформи
Конституційна реформа, проведена у вигляді змін до Консти

туції України 1996 р., які були внесені Законом України від 8 грудня 
2004 р. № 2222IV «Про внесення змін до Конституції України», від 
самого початку цього процесу викликала суттєві заперечення учених
юристів, політиків, політологів і практикуючих фахівців не тільки щодо 
змісту конституційних змін і їх впливу на державу і правову систему 
країни, а й стосовно законодавчого порядку здійснення внесення змін 
до Конституції.

Майже п’ятирічний період життя країни в умовах дії реформова
ної Конституції підтвердив сумніви і заперечення проти реформи, які 
виявилися досить обережними порівняно з дійсними наслідками «не
зграбного» (В. Янукович) реформування, що призводить, як справедли
во вказував Ю. Шемчушенко, до «становлення парламентського авто
ритаризму», «адміністративної партократії… дестабілізації суспільно
політичного розвитку, створення передумов для еволюції політичного 
режиму убік «поліархічності»4. У цьому ж контексті показовими є висло
ви Президента України В. Януковича, який назвав зміни до Конститу
ції України 2004 р. «причиною розбалансування і серйозної кризи вла

1 Про внесення зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положен
ня» Закону України «Про Конституційний Суд України» від 4 серпня 2006 р. 
№ 79V // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 41. — Ст. 355.

2 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991—2011 / Богдан 
Футей. — 3тє вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Iнтер, 2011. — С. 88.

3 Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2008 р. № 13рп/ 
2008 (справа про повноваження Конституційного Суду України) // Офіційний 
вісник України. — 2008. — № 52. — Ст. 1742.

4 Выступление Президента Украины Виктора Януковича во время торжеств 
по случаю 20летия независимости Украины во Дворце «Украина» // 2000. — 
2011. — 26 авг.; Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми організації державної 
влади в Україні / Ю. Шемшученко // Проблеми сучасного українського консти
туціоналізму : зб. наук. праць. — К., 2008. — С. 70.
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ди», і Міністра юстиції України В. Лавриновича, який стверджував, що 
«модель, закладена в 2004 році, — це модель знищення держави»1.

Тому є переконливі підстави підтримати Рішення Конституційно
го Суду України, яким Закон України від 8 грудня 2004 р. № 2222IV 
визнаний неконституційним. При цьому Суд виходив із того, що кон
ституційній ревізії підлягає не нормативноправовий зміст Закону 
України № 2222IV «Про внесення змін до Конституції України», 
а процес його підготовки і прийняття, тобто конституційний процес, 
зокрема законодавче провадження, неухильне дотримання якого є га
рантією конституційної законності, забезпечення стабільності консти
туційного ладу України.

Процес підготовки і прийняття Закону про внесення змін до Кон
ституції України, виходячи з вимог Конституції України і сучасної кон
ституційної доктрини, повинен грунтуватися на принципах верховен
ства права і Конституції, відповідній ієрархії системи законодавства.

Особливого практичного значення набуває принцип верховенства 
права в діяльності Верховної Ради України — єдиного органу законо
давчої влади, який повинен виходити з цього принципу в законотвор
чій діяльності, віддаючи пріоритет принципам права, правовим цінно
стям у порівнянні з політичною доцільністю, тобто політичні мотиви 
і тенденції щодо рішень парламенту мають бути обмежені владою права, 
принципом верховенства права (ч. 1 ст. 8 Конституції України). Однак, 
як це випливає з аналізу Стенограми засідання № 48 Верховної Ради 
України, Закон № 2222IV був прийнятий, виходячи, передусім, із 
принципу політичної доцільності, для «зняття всіх проблем» (з висту
пу народного депутата Р. Самофалова), подолання політичної кризи, 
«зняття напруги в державі» (з виступу народного депутата А. Козлов
ського), його прийняття (одночасно з іншими законопроектами) від
бувалося як «акт консолідації, акт примирення» (з виступу Голови).

Порушення принципу конституційного ладу полягало також у то
му, що Закон № 2222IV був прийнятий шляхом «пакетного» голосу
вання як «комплексне вирішення проблеми» (з виступу народного де
путата В. Надраги), тобто шляхом проведення одного голосування за 
ухвалення декількох законів. Так, на голосування були поставлені «за
конопроекти 4180 — з уточненнями Тимчасової спеціальної комісії, 
що зберігають чинну редакцію Конституції України, а також стосують
ся її перехідних положень, 32071 — доопрацьований та 6372Д»2.

1 Цит. за: Рахманин С. Простые вопросы / С. Рахманин // Зеркало неде
ли. — 2010. — 14 авг.

2 Стенограма засідання Верховної Ради України 8 грудня 2004 р. [Електрон
ний ресурс] // Офіційний вебпортал Верховної Ради України. — Режим доступу : 
http://static.rada.gov.ua/zakon/skl4/6session/STENOGR/08120406_48.htm.
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Конституція України за своєю природою посідає особливе місце 
в системі конституційного законодавства і тому неприпустимим і по
рушуючим принцип верховенства права і Конституції є ухвалення За
кону про внесення змін до Конституції одночасно з іншими законами. 
Виходячи з теорії установчої влади і обгрунтованих нею особливостей 
Основного Закону, грунтуючись на правовій позиції Конституційного 
Суду України про юридичну природу Конституції, згідно з якою «Кон
ституція України як Основний Закон держави по своїй юридичній 
природі є актом установчої влади, що належить народові»1, а також 
враховуючи положення Конституції України про порядок внесення 
змін до неї (Розділ XIII), є підстави стверджувати, що закони про вне
сення змін до Конституції України за природою фактично є конститу
ційними законами.

Закон України «Про особливості застосування Закону України 
«Про вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 груд
ня 2004 року», прийнятий разом із Законом № 2222IV, є, безумовно, 
також конституційним законом, але за юридичною природою не може 
ототожнюватися із законами про внесення змін до Конституції Украї
ни (які стають частиною Конституції) і тому прийняття цих різних по 
суті, правовій природі, процесу, наслідкам і порядку прийняття зако
нів єдиним, так званим «пакетним» голосуванням, порушує ієрархіч
ну цілісність законодавства України. Крім того, Конституція України 
не передбачає прийняття законів таким чином — «пакетним» голосу
ванням (ст. 91, Розділ ХIII Конституції України) і тому використання 
Верховною Радою України цього, не передбаченого Конституцією спо
собу прийняття Закону, є порушенням ч. 2 ст. 19 Конституцій Украї
ни. Сумніви у конституційності вказаного Закону виникають також 
внаслідок аналізу процесу його прийняття при порівнянні з вимогами, 
встановленими Конституцією України, що діє, відносно процедури 
внесення змін до Конституції.

Ця процедура встановлена Розділом XIII (статті 154—159) Консти
туції України. Для законопроектів (окрім законопроектів, що передба
чають зміни до розділів I, III і ХIII Конституції) основними процедур
ними етапами ухвалення таких змін є попереднє схвалення відповідного 
законопроекту більшістю від конституційного складу Верховної Ради 
України і ухвалення його на наступній черговій сесії Верховної Ради 
України не менше ніж двома третинами від конституційного складу 
Верховної Ради України. Окрім цього, при розгляді законопроекту про 

1 Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 1997 р. у справі за 
конституційним зверненням Барабаша О.Л. щодо офіційного тлумачення частини 
п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа про набуття чинності 
Конституцією України) // Офіційний вісник України. — 1997. — № 42. — Ст. 59.
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внесення змін до Конституції України передбачено вживання механіз
му попереднього конституційного контролю. Наявність висновку Кон
ституційного Суду України про те, що законопроект відповідає вимо
гам статей 157 і 158 Конституції України, є обов’язковою умовою для 
його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України звер
нення до Конституційного Суду України про дачу висновку про відпо
відність законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам 
статей 157 і 158 Конституції є важливою стадією здійснення «особли
вого виду законодавчої діяльності»1, а в п. 2 резолютивної частини Рі
шення від 9 червня 1998 р. Суд зазначає, що «положення статті 159 
Конституцій України слід розуміти так, що законопроект про внесен
ня змін до Конституції України може розглядатися Верховною Радою 
України лише за наявності висновку Конституційного Суду України 
про те, що законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Консти
туції України. При внесенні в процесі розгляду у Верховній Раді Украї
ни поправок в законопроект він приймається Верховною Радою Украї
ни за наявності висновку Конституційного Суду України про те, що 
законопроект з внесеними до нього поправками відповідає вимогам 
статей 157 і 158 Конституцій України»2. Таким чином, згідно з тлума
ченням ст. 159 Конституції України Конституційний Суд України у 
Рішенні від 9 червня 1998 р. № 8рп/98 визнав, що обов’язковій пере
вірці Конституційним Судом на відповідність вимогам статей 157 і 158 
Конституції України підлягає не лише законопроект, поданий до Вер
ховної Ради України в порядку статей 154—156 Конституції Украї
ни, а й всі поправки, внесені до нього при розгляді у Верховній Раді 
України.

Законопроект про внесення змін до Конституції України від 19 ве
ресня 2003 р., представлений народними депутатами України (С. Б. Гав
ришем, Р. В. Богатирьовою, К. Т. Кащук, М. М. Гапочкой, О. В. За
дорожнім та ін.), зареєстрований під № 4180 і направлений до Консти
туційного Суду України для надання висновку про його відповідність 

1 Ухвала Конституційного Суду України від 8 травня 1997 р. № 5—3 про 
відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним 
поданням групи народних депутатів щодо відповідності законопроекту «Про 
внесення змін і доповнень до статті 81 Конституції України» вимогам статей 157 
і 158 Конституції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:zakon.
rada.gov.ua/cgibin.laws/main.cgi?user=079).

2 Рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 р. № 8рп/98 у 
справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлу
мачення положень частини другої статті 150 Конституції України (справа щодо 
внесення змін до Конституції України) // Офіційний вісник України. — 1998. — 
№ 23. — Ст. 118.
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вимогам статей 157 і 158 Конституції України1. Згідно з Висновком 
Суду від 10 грудня 2003 р. законопроект визнаний таким, що відповідає 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України2. Верховна Рада України 
своєю постановою від 23 червня 2004 р. заздалегідь схвалила вказаний 
законопроект і повторно звернулася до Конституційного Суду України 
з клопотанням про дачу висновку про його відповідність вимогам ста
тей 157 і 158 Конституції України у зв’язку з тим, що в процесі розгля
ду Верховною Радою України до тексту законопроекту були внесені 
поправки3. Розглянувши цей законопроект разом з внесеними до ньо
го поправками, Конституційний Суд України дійшов висновку, що він 
відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України4.

Проте порівняльний аналіз положень Закону України «Про вне
сення змін до Конституції України» (№ 2222IV від 8 грудня 2004 р.) 
і положень проекту Закону «Про внесення змін до Конституції Украї
ни» (реєстраційний № 4180) з внесеними до нього поправками, щодо 
якого наданий Висновок Конституційного Суду України від 12 жовтня 
2004 року № 2в/2004, свідчить про те, що текст Закону, прийнятого 
Верховною Радою України, має відмінності від тексту, який переві
рявся Конституційним Судом України.

Таким чином, 8 грудня 2004 р. на розгляд і ухвалення Верховної 
Ради України був внесений законопроект про внесення змін до Кон
ституції України з поправками, щодо яких Конституційний Суд Украї
ни не надавав відповідного висновку, що є порушенням вимог ст. 159 
Конституції України. Законопроект з внесеними до його тексту по
правками мав бути направлений до Конституційного Суду України 

1 Про деякі питання порядку підготовки законопроектів про внесення змін 
до Конституції України до розгляду Верховною Радою України : постанова Вер
ховної Ради України від 11 липня 2003 р. № 1116IV // Відомості Верховної Ради 
України. — 2004. — № 8. — Ст. 68. 

2 Висновок Конституційного Суду України від 10 грудня 2003 р. № 3в/2003 
у справі про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України», направленої Головою Верховної Ради 
України, вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення 
змін до статей 76, 78, 81, 82 та інших Конституції України) // Офіційний вісник 
України. — 2003. — № 51. — Ст. 2706.

3 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конститу
ції України (реєстр. № 4180) : постанова Верховної Ради України від 23 червня 
2004 р. № 1844IV // Голос України. — 2004. — 1 липня.

4 Висновок Конституційного Суду України від 12 жовтня 2004 р. № 2в/ 
2004 у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо 
відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції Украї
ни» вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про Законопроект 
№ 4180 з внесеними до нього поправками) // Офіційний вісник України. — 
2004. — № 42. — Ст. 2777.
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для надання висновку про його відповідність вимогам статей 157 і 158 
Конституції України. Отже, не був здійснений обов’язковий поперед
ній конституційний контроль законопроекту, який вносить зміни до 
Основного Закону України. Зокрема в п. 4.4 Рішення від 5 жовтня 
2005 р. Суд вказував: «Конституція України забороняє узурпацію пра
ва визначати і змінювати конституційний лад в Україні, що належить 
виключно народові, державою, її органами або посадовими особами. 
Узурпація означає, зокрема… вносити зміни в Конституцію України 
способом, що порушує лад, визначений розділом XIII Основного За
кону України, що діє… Тому будьякі дії держави, її органів або поса
дових осіб, які приводять до узурпації права… є неконституційними і 
незаконними»1.

У зв’язку з цим є сенс звернути увагу на позицію Генерального 
секретаря Ради Європи, який попереджав, що «ми сприймемо лише ті 
зміни Конституції, які будуть прийняті лише конституційним шля
хом»2 і Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка, вказуючи на свої 
Резолюції № № 1346 (2003) і 1364 (2004), де вона підкреслила, що при 
внесенні змін до Конституції України мають бути суворо дотримані 
всі положення Конституції, що діє, висловила «глибоке співчуття, у 
зв’язку з тим, що конституційні зміни від 8 грудня 2004 року, схвалені 
як частка пакетної угоди для припинення політичної кризи… були 
схвалені без попереднього розгляду Конституційним Судом так, як це 
передбачено статтею 159 Української Конституції і як це розтлумачено 
у Рішенні Конституційного Суду України від 1998 року. Тому Парла
ментська Асамблея наполегливо закликає органи влади України як
найшвидше виправити ці питання, щоб забезпечити легітимність кон
ституційних змін і їх відповідність європейським стандартам»3.

Конституційний Суд України фактично реалізував ці рекомендації 
авторитетних європейських структур, визнавши «неконституційним За

1 Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 р. у справі за 
конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлума
чення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті 
положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчу
ка В. С., Подгорної В. В., Кислої Т. В. про офіційне тлумачення положень частин 
другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення 
влади народом) // Офіційний вісник України. — 2005. — № 41. — Ст. 2605.

2 Цит. за: Орзіх М. П. Європейський вимір конституційного реформування 
в Україні: концептуальний підхід / М. П. Орзіх // Стратегічні пріоритети. — 
2008. — № 2 (7). — С. 151.

3 Доповідь ПАРЄ щодо виконання Україною обов’язків та забов’язань, у 
тому числі Резолюції ПАРЄ № 1466 та Рекомендації ПАРЄ № 1722 від 5 жовтня 
2005 р. // Документ № 10676 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.
minjust.govua/?day from.
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кон № 2222 у зв’язку з порушенням процедури його розгляду і прийнят
тя», що означає «відновлення дії попередньої редакції норм Конститу
ції України, які були змінені доповнені і виключені Законом № 2222»1.

При цьому твердження про те, що Рішення Суду «не набере чин
ності, поки парламент його не затвердить» (З. Міщенко), що рішення 
вимагає ратифікації2, не відповідають ні законам, що діють, ні приве
деному Рішенню Конституційного Суду, який вказав на те, що «Під
ставою для припинення дії закону в цілому або його окремих поло
жень є, зокрема, визнання закону, його окремих положень, що втра
тили силу єдиним органом законодавчої влади — Верховною Радою 
України, або визначення їх такими, які не відповідають Конституції 
України (неконституційними) єдиним органом конституційної юрис
дикції в Україні — Конституційним Судом України.

Частина 2 ст. 152 Конституції України передбачає, що закони, ін
ші правові акти або окремі положення, визнані неконституційними, 
втрачають силу з дня ухвалення Конституційним Судом України рі
шення про їх неконституційність. Керуючись вказаною нормою, Кон
ституційний Суд України при прийнятті Рішення від 24 грудня 1997 р. 
№ 8зп зазначив, що «закони, інші правові акти чинні до визнання 
їх неконституційними окремим вирішенням органу конституційного 
контролю» (абз. 3 п. 4 мотивувальної частини)».

Має рацію Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства 
З. Фюле, вказуючи на те, що «Рішення Конституційного Суду не є 
конституційною реформою»3. Це лише рестарт політичної реформи — 
поспішної, політично заангажованої, прийнятої в екстремальних су
спільнополітичних умовах, як засіб політичних домовленостей, які 
не мали жодних правових підстав. I, що головне, Рішення Суду, як 
стверджується у самому акті, «забезпечує стабільність конституційного 
ладу в Україні, гарантування конституційних прав і свобод людини і 
громадянина, цілісність, непорушність і безперервність дії Конституції 
України, її верховенство як Основного Закону держави на всій терито
рії України»4. Керуючись цим рішенням, додамо, є можливість, як 

1 Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20 
рп/2010 у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. 

2 Цит. за: Мамонов А. Отдадут ли Януковичу власть, которая была у Куч
мы / А. Мамонов // Комсомольская правда в Украине. — 2010. — 24—30 сентября.

3 В Европе настаивают на проведении конституционной реформы [Елек
тронний ресурс]. — Режим доступу : http://vvnews.info/news/60381vevrope
nastaivayntnaprovedeniikonstitucionnoyreformy.html.

4 Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. — № 20рп/ 
2010, п. 6.
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вказував В. Янукович у дискусії із З. Фюле, використовувати Консти
туцію України 1996 року як «основу для змін»1, науково обгрунтова
них, практично необхідних конституційних перетворень в Україні.

3.4. Зміни до Конституції України  
щодо проведення чергових виборів  
органів публічної влади
Конституційні положення щодо строків проведення виборів 

до органів публічної влади та термінів їхніх повноважень найчастіше 
змінювалися вітчизняним законодавцем. Йдеться про аверсреверсні 
конституційні зміни 1996/2004 років та зміни, внесені до Основного 
Закону у лютому 2011 р. Такий інтерес законодавця пояснюється полі
тичним характером зазначених конституційних приписів, які здійсню
ють вплив не тільки на партійноперсональний склад виборних органів 
(що нерідко є реальною причиною політичної активності), а й на зміс
товність державної політики.

Фактор часу грає важливу роль для належної організації та прове
дення виборчого процесу, проте юридичне значення має не сам час, 
а певні його відрізки чи моменти. Дата проведення виборів, як і стро
ки повноважень виборних органів — це терміни, певні моменти у часі, 
з якими конституційне законодавство пов’язує настання правових на
слідків. Маніпулювання строками виборів відповідно до інтересів тієї 
чи іншої політичної партії або кандидата — це одна з дієвих виборчих 
технологій. В ході розробки норм, пов’язаних з виборами, законода
вець все частіше використовує право як засіб цілеспрямованого впли
ву на суспільні відносини з метою отримання бажаних політикопра
вових результатів, нерідко продиктованих партійними інтересами. Він 
нібито здійснює інженерну діяльність з проектування правил поведін
ки, яка отримала в науковій літературі назву «виборча інженерія».

Аналіз положень Закону України «Про внесення змін до Консти
туції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів 
України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 
від 1 лютого 2011 р. № 2952VI (далі — Закон № 2952)2 з точки зору 

1 В Европе настаивают на проведении конституционной реформы [Елек
тронний ресурс]. — Режим доступу : http://vvnews.info/news/60381vevropenas 
taivayntnaprovedeniikonstitucionnoyreformy.html.

2 Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових 
виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів : Закон України від 1 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. — 
2011. — № 10. — Ст. 68. 
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виборчої інженерії передбачає дослідження політикоправової складо
вої процесу їхнього законодавчого проектування, телеологічних фак
торів, які детермінували необхідність внесення змін, зміст правових 
відносин що виникли на їх основі, а також прогнозування політико
правових наслідків, до яких вони призведуть.

Політикоправовою передумовою прийняття Закону № 2952 стало 
визнання Конституційним Судом України 30 вересня 2010 р. неконсти
туційним1 Закону України «Про внесення змін до Конституції України» 
№ 2222IV від 8 грудня 2004 р. (далі — Закон № 2222)2 в результаті 
чого було відновлено дію положень Конституції України в редакції від 
28 червня 1996 р., які, серед іншого, встановлювали інші строки пов
новажень виборних органів публічної влади та інші строки проведен
ня чергових виборів Президента України та Верховної Ради України.

Конституційний реверс породив декілька політикоправових колі
зій: поперше, щодо забезпечення реалізації народного волевиявлення 
стосовно обрання народних депутатів України на позачергових вибо
рах у вересні 2007 року строком на п’ять років; подруге, обумовив 
потребу визначити дату проведення чергових виборів народних депу
татів та Президента України; потретє, актуалізував питання уніфікації 
строків повноважень виборних органів публічної влади. Проаналізує
мо кожну з вказаних складових з метою виявлення ефективності полі
тикоправового впливу цілеспрямованого проектування конституцій
них змін на реальні суспільні відносини.

Відновлення конституційних положень 1996 р. висвітлило нагальне 
питання уніфікації строків повноважень виборних органів публічної 
влади. За ч. 5 ст. 76 Основного Закону у редакції 1996 р. строк повно
важень Верховної Ради України становив чотири роки; за ч. 1 ст. 103 
Президент України обирався строком на п’ять років; за ч. 1 ст. 141 до 
складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обира
лися строком на чотири роки; за ч. 2 ст. 141 сільський, селищний, 
міський голова також обиралися строком на чотири роки; при цьому 
термін повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим Кон
ституцією України не визначався. Метою уніфікованого підходу ста
ло забезпечення безперервності процесу державної влади і самовряд
ності, зменшення видатків Державного бюджету на проведення виборів3, 

1 Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20рп/ 
2010 (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції Украї
ни) // Офіційний вісник України. — 2010. — № 77. — Ст. 2597.

2 Про внесення змін до Конституції України : Закон України від 8 грудня 
2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44. 

3 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України» щодо проведення чергових виборів народних депутатів 
України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
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а також забезпечення збалансованості у роботі органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування.

Щодо питання уніфікації строків повноважень виборних органів 
Конституційний Суд України сформував правову позицію, згідно з 
якою Конституція та закони України встановлюють однакові правові 
підходи до організації і діяльності органів, які мають представницький 
характер: парламенту — Верховної Ради України, представницького 
органу Автономної Республіки Крим — Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування — сільських, се
лищних, міських, районних у містах рад (абз. 3 підпункт 2.2 п. 2 моти
вувальної частини Рішення від 27 лютого 2001 р. № 1рп (справа про 
правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим)1. Зазначе
на позиція була підтримана Конституційним Судом України у Рішенні 
від 20 травня 2004 р. № 12рп у справі щодо сумісності посади сільсь
кого, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим (абз. 2 підпункту 3.2 п. 3 мотивуваль
ної частини)2, а також у Рішенні від 4 червня 2009 р. № 13рп/2009 
(у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо 
офіційного тлумачення положень частин 1, 2 ст. 141 Конституції Украї
ни)3, яким визначено, що строки повноважень усіх представницьких 
органів мають загальний характер і що обчислення цих строків здій
снюється однаково, незалежно від того, на чергових чи позачергових 
виборах обрано склад представницького органу чи посадову особу 
(абз. 3 3 підпункту 3.2 п. 3 мотивувальної частини).

Крім того, починаючи з 2003 р., Конституційний Суд України окре
мо давав висновки з питання п’ятирічного строку повноважень кож
ного з виборних органів публічної влади, резюмуючи, що такі зміни 
не спрямовані на скасування чи обмеження прав і свобод людини та 
громадянина. Йдеться, зокрема, про Висновок від 5 листопада 2003 р. 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 7265 від 19 
жовт. 2010 р.) [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. — Режим 
доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38791.

1 Рішення Конституційного Суду України від 27 лютого 2001 р. № 1рп/2001 
(справа про правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим) [Елек
тронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001p71001.

2 Рішення Конституційного Суду України від 20 травня 2004 р. № 12рп/ 
2004 (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з 
мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим) // Офіційний 
вісник України. — 2004. — № 22. — Ст. 1516.

3 Рішення Конституційного Суду України від 4 червня 2009 р. № 13рп/2009 
у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного 
тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України // 
Офіційний вісник України. — 2009. — № 45. — Ст. 1526.
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№ 2в/2003 (у справі про внесення змін до статей 76, 78, 81 та інших 
Конституції України)1 — стосовно п’ятирічного строку повноважень 
Верховної Ради України; про Висновок від 17 червня 2010 р. № 2в/2010 
(у справі про внесення змін до статей 136, 141 Конституції Украї
ни)2 — в частині встановлення п’ятирічного строку повноважень міс
цевих рад, депутати яких обрані на чергових виборах; про Висновок 
від 15 січня 2008 р. № 1в/2008 (у справі про внесення змін до ста
тей 85, 118, 119, 133, 136, 140, 141, 142, 143 Конституції України)3 та 
висновок від 17 червня 2010 року № 2в/2010 (у справі про внесення 
змін до статей 136, 141 Конституції України) — щодо встановлення 
п’ятирічного строку повноважень Верховної Ради Автономної Респуб
ліки Крим, правових засад виборів депутатів Верховної Ради Автоном
ної Республіки Крим, а також про обрання сільського, селищного, 
міського голови строком на п’ять років. На цю обставину Конститу
ційний Суд України звернув увагу у Висновку від 18 листопада 2010 р. 
№ 3в/2010 (у справі про внесення змін до статей 76, 77, 103, 136, 141 
та до розділу XV «Перехідні положення» Конституції України)4 при 
розгляді на відповідність статтям 157 та 158 Конституції України зако
нопроекту № 7265 від 19 жовтня 2010 р., який став Законом № 2952.

Слід зазначити, що уніфікація строків повноважень не була одна
ково позитивно оцінена професійними правовими колами. Так, напри
клад, до Висновку від 18 листопада 2010 р. викладена окрема думка 
судді Конституційного Суду України В. Шишкіна5, в якій розкритико

1 Висновок Конституційного Суду України від 5 листопада 2003 р. № 2в/ 
2003 (справа про внесення змін до статей 76, 78, 81 та інших Конституції Украї
ни) // Офіційний вісник України. — 2003. — № 46. — Ст. 2390. 

2 Висновок Конституційного Суду України від 17 червня 2010 р. № 2в/2010 
(справа про внесення змін до статей 136, 141 Конституції України) // Офіційний 
вісник України. — 2010. — № 49. — Ст. 1612.

3 Висновок Конституційного Суду України від 15 січня 2008 р. № 1в/2008 
(справа про внесення змін до статей 85, 118, 119,133, 136, 140, 141, 142, 
143 Конституції України) // Офіційний вісник України. — 2008. — № 80. — 
Ст. 2702.

4 Висновок Конституційного Суду України від 18 листопада 2010 р. № 3в/ 
2010 (справа про внесення змін до статей 76, 77, 103, 136, 141 та до розділу XV 
«Перехідні положення» Конституції України) // Офіційний вісник України. — 
2010. — № 92. — Ст. 3281.

5 Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. I. сто
совно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верхов
ної Ради України про надання висновку про відповідність законопроекту про 
внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів на
родних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Авто
номної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до 
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ваний формальнопозитивістський підхід Суду до аналізу питання об
меження прав і свобод людини і громадянина щодо збільшення строку 
повноважень представницьких органів місцевого та регіонального са
моврядування до п’яти років. Відповідно до концептуального підходу, 
який, на думку судді, закладений в ст. 5 Конституції України, в оцінці 
розумної періодичності зміни місцевих рад необхідно виходити із за
гальнофілософського розуміння української дійсності, інтересів насе
лення, розуміння права громадян на участь в управлінні суспільними 
і державними справами. Ґрунтуючись на такому підході, в окремій дум
ці зазначається, що збільшення періодичності зміни представницьких 
органів місцевого самоврядування має наслідком зменшення можли
востей населення щодо ефективного впливу на місцеві представницькі 
органи влади і застосовування до них таких конституційноправових 
санкцій, як переобрання за неналежне виконання своїх повноважень 
і функцій, що знижує результативність участі народу в управлінні дер
жавними справами. Виходячи з цього, збільшення періодичності зміни 
органів місцевої влади є обмеженням конституційного права, встанов
леного ч. 1 ст. 38 Конституції України. Крім того, збільшення строку 
зміни місцевих органів влади можна розглядати як обмеження в пра
ві обирати собі належну владу (активне виборче право), якщо обрана 
не задовольняє виборців своїм служінням, а також як обмеження па
сивного виборчого права, оскільки впливає на можливості представ
ників суспільноактивної частини населення претендувати на участь 
у роботі представницького органу.

При аналізі критичного підходу до збільшення строку повнова
жень органів місцевого самоврядування звертає на себе увагу його 
вибірковість, тобто застосування тільки щодо місцевого рівня, у той 
час, як застосування п’ятирічного терміну щодо загальнодержавного 
представницького органу такої оцінки не отримало. Крім того, раніше 
висловлювана правова позиція щодо відповідності Конституції Украї
ни положень про збільшення чотирирічного строку повноважень міс
цевих рад (Висновок від 17 червня 2010 р. (справа про внесення змін 
до статей 136, 141 Конституції України) суддею В. I. Шишкіним була 
підтримана без зауважень.

Як уявляється, уніфікований підхід дозволить організувати про
дуктивну, планову та прогнозовану роботу органів публічної влади, 
але, разом з тим, введення мажоритарної складової на місцевих та пар
ламентських виборах ускладнює це нововведення необхідністю прове
дення проміжних виборів у разі дострокового припинення повнова
жень депутатів, обраних по мажоритарних одномандатних округах.

статей 76, 77, 103, 136, 141 та до розділу XV «Перехідні положення» Конституції 
України) // Офіційний вісник України. — 2010. — № 92. — Ст. 3281.
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Прийняття Закону № 2952 про внесення змін до Конституції Украї
ни ускладнювалося правовою невизначеністю строку повноважень 
Верховної Ради України VI скликання, обраної 30 вересня 2007 р., з 
приводу чого у юридичних та політичних колах виникла правова дис
кусія.

Справа у тому, що схожа колізійна ситуація вже виникала при 
призначенні чергових виборів Президента України та місцевих вибо
рів у 2010 р., знову таки у зв’язку з внесенням змін до Конституції 
України в редакції 1996 р. Законом № 2222. Нагадаємо, що стосовно 
призначення президентських виборів Верховна Рада України реалізо
вувала своє повноваження, передбачене п. 7 ч. 1 ст. 85 Конституції 
України двічі. Спочатку датою проведення президентських виборів 
мало стати 25 жовтня 2009 р., але постанова Верховної Ради України 
від 1 квітня 2009 р. № 1214VI1 щодо цього призначення стала предме
том розгляду Конституційного Суду України2. Призначаючи чергові 
президентські вибори на жовтень 2009 р., парламент послався на ст. 58 
Конституції України, за якою закони та інші нормативноправові ак
ти не мають зворотної дії у часі. На думку парламентської більшості, 
оскільки Президент України обирався за Конституцією в редакції 
1996 р., то відповідно і закінчення конституційного строку повнова
жень має відбуватися за попередньою редакцією Основного Закону. 
На підставі цього парламент прийняв постанову від 1 квітня 2009 р. 
№ 1214VI, керуючись положеннями ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 
вибори Президента України»3, за якою чергові президентські вибори 
відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень 
Президента, як це передбачалось ч. 5 ст. 103 Конституції України в 
редакції від 28 червня 1996 р. (не чинній на момент прийняття по
станови). Посилання на ст. 58 Основного Закону визнані Конститу
ційним Судом безпідставними, оскільки Закон № 2222 у розділі II 
«Прикінцеві та перехідні положення» не містив приписів щодо застосу
 вання при призначенні дати виборів Президента України попередньої 
редакції ч. 5 ст. 103 Основного Закону, а ч. 1 ст. 17 Закону України 

1 Про призначення чергових виборів Президента України : постанова Вер
ховної Ради України від 1 квітня 2009 р. № 1214VI // Офіційний вісник Украї
ни. — 2009. — № 26. — Ст. 861.

2 Рішення Конституційного Суду України від 12 травня 2009 р. № 10рп/ 
2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповід
ності Конституції України (конституційності) частини першої статті 17 Закону 
України «Про вибори Президента України» та постанови Верховної Ради Украї
ни «Про призначення чергових виборів Президента України» // Офіційний віс
ник України. — 2009. — № 37. — Ст. 1263.

3 Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 р. 
№ 474ХIV // Офіційний вісник України. — 1999. — № 12. — Ст. 469.
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«Про вибори Президента України» визнана Судом неконституційною. 
Наслідком цього стало повторне призначення парламентом чергових 
виборів Президента України на останню неділю останнього місяця 
п’ятого року президентських повноважень — 17 січня 2010 р.1, як це 
передбачала ч. 5 ст. 103 Конституції України в редакції від 8 грудня 
2004 р.

Неоднократними були і призначення дати місцевих виборів 2010 р. 
Постановою Верховної Ради України від 20 жовтня 2009 р. № 16482, 
чергові вибори депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних, 
міських голів спочатку були призначені на 30 травня 2010 р., але 16 лю
того 2010 р. Верховна Рада України скасувала зазначену постанову3, 
при цьому нову дату місцевих виборів не встановила. Скасування при
значення пояснювалося складною економічною ситуацією і фактич
ним блокуванням бюджетного процесу, відсутністю підстав для виді
лення із Державного бюджету коштів на проведення місцевих виборів, 
необхідністю зміни виборчої системи. У подальшому народними депу
татами пропонувалися різні варіанти проекту постанови про призна
чення місцевих виборів: на 27 червня 2010 р. (В. Каплієнко, В. Задир
ко), на 26 вересня 2010 р. (О. Білозір), на 7 листопада 2010 р. (В. Ко
новалюк); на 27 березня 2011 р. (М. Томенко) і нарешті підтриманий 
парламентом варіант — 31 жовтня 2010 р. (В. Коновалюк, М. Чече
тов)4. Кількаразові призначення чергових виборів стали наслідком не
однозначності конституційних формулювань щодо обчислення термі
ну виборів і різні політичні сили воліли використати цю нечіткість у 
своїх вузько партійних інтересах.

Слід зазначити що законодавцем пропонувалося вирішення питан
ня дати проведення місцевих виборів на конституційному рівні. Зако

1 Про призначення чергових виборів Президента України : постанова Вер
ховної Ради України від 23 червня 2009 р. № 1535VI // Офіційний вісник Украї
ни. — 2009. — № 48. — Ст. 1616. 

2 Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів у 2010 році : постанова Верховної Ради України від 
20 жовтня 2009 р. № 1648VI // Офіційний вісник України. — 2009. — № 82. — 
Ст. 2763.

3 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради 
України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів у 2010 році» : постанова Верховної Ради України від 
16 лютого 2010 р. № 1889 // Офіційний вісник України. — 2010. — № 12. — 
Ст. 566.

4 Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів у 2010 році : постанова Верховної Ради України від 
1 липня 2010 р. № 2412VI // Офіційний вісник України. — 2010. — № 51. — 
Ст. 1687.
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нопроект про внесення змін до Конституції України (щодо строків 
повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів) (реєстраційний № 4177 від 
3 березня 2010 р.)1 у прикінцевих та перехідних положеннях передба
чав встановити єдину дату проведення голосування на чергових вибо
рах сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі створення), 
районних, обласних рад та сільських, селищних, міських голів — 27 бе
резня 2011 р. і загальний порядок припинення повноважень сільських, 
селищних, міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 
2006 р., а також на позачергових, перших, повторних та проміжних 
виборах у період від березня 2006 р. до дня проведення чергових вибо
рів 27 березня 2011 р. Конституційний Суд України у Висновку від 
17 червня 2010 р. № 2в/20102 зазначив, що такі зміни не відповідають 
Конституції України, оскільки, встановлюючи регулювання правовід
носин у сфері припинення повноважень голів місцевих рад, законода
вець виходить із п’ятирічного строку їх повноважень, передбачених 
законопроектом, хоча згідно з Конституцією України строк їх повно
важень складає чотири роки. Таким чином, регулювання правовідно
син, пов’язаних з датою проведення голосування на виборах органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування, а також з припиненням їх 
повноважень, має здійснюватися відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 85, ст. 91, 
п. 20 ч. 1 ст. 92 Конституції України тільки після внесення запропоно
ваних до неї змін шляхом прийняття окремого правового акта, а не за
конопроекту.

Повертаючись до питання визначення дати проведення чергових 
парламентських виборів, зазначимо, що згідно з чинною з 30 вересня 
2010 р. редакцією Основного Закону, вибори народних депутатів Украї
ни мали відбутися 27 березня 2011 р., тобто відповідно до статей 15, 
16 Закону України «Про вибори народних депутатів України» початок 
виборчого процесу мав бути оголошений Центральною виборчою ко
місією не пізніше ніж за сто двадцять п’ять днів до дня виборів — до 
22 листопада 2010 р. Проект Закону про внесення змін до Конституції 
України щодо проведення чергових виборів народних депутатів Украї
ни, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Респуб
ліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реє

1 Про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, се
лищних, міських голів) : проект Закону реєстр. № 4177 від 3 березня 2010 р. 
[Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. — Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34696.

2 Висновок Конституційного Суду України 17 червня 2010 р. № 2в/2010 
(справа про внесення змін до статей 136, 141 Конституції України) // Офіційний 
вісник України. — 2010. — № 49. — Ст. 1612.



сУчАсниЙ	етАП	конститУЦiЙниХ	ПеРетвоРенЬ	 201

страційний № 7265)1 було зареєстровано у Верховній Раді України 
19 жовтня 2010 р., в свою чергу, Конституційний Суд України ухвалив 
висновок щодо його відповідності статтям 157 та 158 Конституції Украї
ни — 18 листопада 2010 р., найближчою датою повторного голосуван
ня був день відкриття наступної чергової сесії парламенту — 1 лютого 
2011 р.

Неоднозначність конституційних положень та невизначеність ре
зультатів голосування народних депутатів України на наступній черго
вій сесії Верховної Ради, з одного боку, необхідність додержання вста
новлених виборчим законодавством строків проведення виборів та 
оголошення початку виборчого процесу, з іншого, змусили Централь
ну виборчу комісію 19 жовтня 2010 р. звернутися до Конституційно
го Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положен
ням ч. 1 ст. 76 Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р.2 
Однак Конституційний Суд України розглядав конституційне подання 
Центральної виборчої комісії більш ніж чотири місяці. Голова Комісії 
В. Шаповал назвав таку бездіяльність «нехтуванням суспільними по
требами, а у широкому сенсі — зловживанням правом»3. У підсумку, 
станом на 2 березня 2011 р. ухвалою у справі № 28/2011 Конституцій
ний Суд України відмовив у відкритті конституційного провадження у 
зв’язку з прийняттям парламентом 1 лютого 2011 р. Закону № 2952.

Одним із запобіжних засобів використання маніпулятивної техно
логії виборчої інженерії щодо призначення виборів є конституційне 
закріплення абсолютно визначеної дати їх проведення, тобто терміну, 
що виключає диспозитивність і варіабельність у його обчисленні. Тому, 
передбачаючи можливі розбіжності та суперечки стосовно визначення 
дати проведення наступних після прийняття Закону № 2952 чергових 
президентських та парламентських виборів, законодавець доповнив 
розділ XV Конституції України «Перехідні положення» пунктами 15 та 
16, в яких окремо передбачив чіткі дати проведення чергових парла
ментських (остання неділя жовтня 2012 р.) та президентських (остання 

1 Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових 
виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів : проект Закону реєстр. № 7265 від 19 жовтня 2010 р. [Електронний ре
сурс] // Сайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.
ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38791.

2 Про конституційне подання : постанова Центральної виборчої комісії від 
19 жовтня 2010 р. № 423 [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/v042335910/print1330611237626857.

3 ЦИК обвиняет Конституционный Суд в бездеятельности и пренебреже
нии к общественным нуждам [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.ostro.org/general/politics/news/137330/.
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неділя березня 2015 р.) виборів. Однак можливість для маніпулюван
ням строками призначення виборів залишилася щодо місцевих орга
нів самоврядування, оскільки, незважаючи на внесення змін у консти
туційні положення щодо строку їх повноважень, «Перехідні положення» 
Конституції України не містять вказівок на дату проведення наступ
них чергових виборів до місцевих рад. З урахуванням того, що останні 
місцеві вибори проводилися 31 жовтня 2010 року під час дії Конститу
ції України в редакції 1996 р., якою передбачався чотирирічний термін 
їх повноважень, а чинний на сьогодні Закон № 2952 встановив датою 
проведення виборів депутатів місцевих рад — останню неділю п’ятого 
року повноважень, знову виникає політикоправова колізія, вирішен
ня якої скоріш за все буде залежити від політичної кон’юнктури.

Виборча інженерія як процес законодавчого проектування з ме
тою досягнення заданого політикоправового результату може застосо
вуватися стосовно кожної із стадій виборчого процесу, у тому числі 
щодо строків проведення виборів. Національне конституційне законо
давство не містить розгорнутої системи гарантій забезпечення обов’яз
ковості призначення виборів у строки, встановлені Конституцією, що 
підтверджується наведеними прикладами. З метою виключення подіб
них випадків та недопущення політизації питання призначення дати 
виборів, слід передбачити на конституційному рівні, окрім чітких та 
однозначних положень про дію конституційних положень у часі, та
кож механізми вирішення ймовірних проблемних ситуацій у разі нена
лежного виконання уповноваженим органом обов’язку призначення 
дати виборів.

3.5. Організаційні заходи  
щодо подальших  
конституційних перетворень
Iсторія українських конституцій, що бере свій початок з 

1710 р., наочно демонструє одну сталу ознаку, тією чи іншою мірою 
характерну вітчизняним основним законам — нереалізованість. Почи
наючи від «Пактів і конституцій…» Пилипа Орлика дослідники кажуть 
про значний потенціал, про здобутки правової думки, про прагнення 
до самовизначення, але й Конституція Пилипа Орлика, і Конституція 
Української Народної Республіки, і всі радянські конституції або не 
набували чинності, або мали здебільшого декларативний характер.

Iсторичний шанс новітньої доби національного державотворення 
знайшов своє втілення у Конституції України 1996 р., яка є чинною 
вже понад п’ятнадцять років, але так само, як й її «попередниці», по
терпає від переваги права сили над силою права, правового нігілізму 
та правового популізму. Звісно, це певним чином применшує її роль 
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і значення в утвердженні правової соціальної держави в Україні, при
нижує її статус як установчого документа, акта вищої юридичної сили. 
Тому ключовим напрямом сучасних конституційних перетворень ма
ють стати не втручання в її текст, а підвищення правової культури її 
«користувачів».

Але, слід відразу зауважити, що Конституція не є «священною ко
ровою» (В. М. Шаповал), і вона може бути змінена, якщо на те буде 
воля Українського народу як суб’єкта, що єдиний має право утверджу
вати та змінювати конституційний лад у країні. Якою б досконалою 
не була Конституція (а Конституція України 1996 р. є виваженим до
кументом і юридично якісним продуктом європейської суспільнополі
тичної думки кінця ХХ ст.), настає час, коли вона перестає частково 
або повністю відповідати суспільним відносинам, що динамічно роз
виваються.

Про необхідність модернізації Конституції України 1996 р. у кулуа
рах влади йшлося практично з моменту її прийняття. Показово, що 
ініціатором внесення змін до Конституції стала саме влада, що розгля
дає Основний Закон виключно як засіб політичної боротьби. Це під
тверджують невдала спроба новелізації тексту Конституції через рефе
рендум 2000 р. та, ще більшою мірою, зміни, внесені 2004 р., а також 
їх скасування. Отже, питання правового механізму (процедури) онов
лення конституційного тексту вже неодноразово поставало, а також 
було реалізоване у 2004 та 2011 роках.

21 лютого 2011 р. Указом Президента підтримано ініціативу щодо 
створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конститу
ції України, а отже, ініційовано модернізацію Конституції1. Але ні 
сам Указ, ні Президент не вказують на те, чим викликана необхід
ність змін, яких саме положень ці зміни торкнуться. Єдине, що було 
зазначено при виданні Указу, це те, що «Конституційна Асамблея, 
створення якої розпочалося під керівництвом першого Президента 
України Леоніда Кравчука і під патронатом та за сприяння Президен
та України Віктора Януковича, напрацює нову редакцію Конституції 
України»2.

Примітно, що зазначений Указ виданий у формі підтримання іні
ціативи Леоніда Макаровича Кравчука — Президента України у 1991—
1994 рр. щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін 

1 Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї : Указ 
Президента України від 21 лютого 2011 р. № 224/2011 // Урядовий кур’єр. — 
2011. — № 34. 

2 Дано старт конституційній реформі в Україні [Електронний ресурс] // 
Офіційне інтернетпредставництво Президента України. — Режим доступу : 
http://www.president.gov.ua/news/19377.html.
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до Конституції України. Тобто, по суті, ідея Л. Кравчука та заходи щодо 
її втілення в життя, підтримані чинним Президентом України. Моти
вацією підтримання такої ініціативи стала «необхідність підготовки 
пропозицій щодо вдосконалення конституційного регулювання відно
син, … забезпечення максимальної транспарентності, загальнодоступ
ності, демократичності та деполітизації цього процесу, невтручання у 
нього суб’єктів владних повноважень, а також започаткування широ
кого обговорення конституційних ініціатив, залучення до нього гро
мадськості, вчених, міжнародного експертного середовища».

Для напрацювання пропозицій щодо механізму створення і діяль
ності Конституційної Асамблеї, визначення засад, алгоритму та етапів 
її роботи, а також аналізу концепцій реформування Конституції Украї
ни сформовано Науковоекспертну групу з підготовки Конституційної 
Асамблеї. Персональний склад цієї групи також сформований Прези
дентом України у 1991—1994 рр. Л. Кравчуком та «підтверджений» 
цим Указом.

Указ передбачав організаційне та матеріальне забезпечення діяль
ності Науковоекспертної групи. З цією метою Iнституту держави і 
права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України запро
поновано надавати Науковоекспертній групі з підготовки Конститу
ційної Асамблеї сприяння у діяльності, в тому числі з аналітичного 
супроводження, організації відповідних публічних заходів для обгово
рення підготовлених пропозицій і рекомендацій, залучення до такого 
обговорення максимально репрезентативного наукового середовища, 
широких кіл громадськості. А Кабінет Міністрів України зобов’язаний 
Указом забезпечувати за зверненням Президента України у 1991—
1994 рр. Л. Кравчука вирішення питань щодо створення належних умов 
для діяльності Науковоекспертної групи з підготовки Конституційної 
Асамблеї, висвітлення її роботи.

Після видання даного Указу в пресі, у науковій літературі, у полі
тичних колах ще більшого розмаху отримало обговорення питання 
про затвердження нової редакції Конституції (або ж нової Конститу
ції, або закону про внесення змін і доповнень до неї) на референдумі, 
який традиційно подається як найбільш демократичний і єдиний ле
гітимний спосіб її прийняття. Однак парламентське затвердження 
проекту є, відповідно до чинної Конституції, обов’язковим. Підміна 
його іншими процедурами, нехай навіть найвідкритішими та найде
мократичнішими, рівнозначна протиставленню конституціоналізму 
демократії.

Порушення встановленого порядку новелізації конституційного 
тексту стане неправовим джерелом нового правового стану. Легітим
ність нової Конституції завжди буде залишатися під сумнівом, одні 
політичні сили будуть мати підстави не визнавати нову конституцію, 
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інші — стару. Тому задля недопущення конституційної кризи консти
туція має прийматися у конституційний спосіб.

Таким способом є процедура, прописана у ХIII розділі Конститу
ції 1996 р. Його основний недолік — відсутність порядку прийняття 
нової Конституції або її нової редакції. Однак, за словами Л. М. Крав
чука, «кінцевою метою ініціаторів створення Асамблеї є підготовка 
нового проекту редакції Конституції, який Глава держави внесе на 
розгляд парламенту. Цьому передуватиме серйозна фахова робота — 
аналіз та опрацювання всіх наявних пропозицій, висновки міжнарод
ної експертизи, і найголовніше — оцінка громадськості»1.

Отже, готуючи нову редакцію Основного Закону, слід визначити
ся із порядком його прийняття, оскільки чинна Конституція з трьох 
способів оновлення конституційного тексту визнає лише найбільш 
еволюційний — внесення змін і доповнень. Два інших способи — ви
кладення Конституції у новій редакції та прийняття нової Конститу
ції — залишилися поза правовим регулюванням. Хоча, по суті, викла
дення Конституції у новій редакції процедурно рівнозначно внесенню 
змін і доповнень до Конституції, різниця полягає лише у кількісній 
компоненті.

Рішення Конституційного Суду України № 6рп від 5 жовтня 
2005 р. (справа про здійснення влади народом) ототожнює право наро
ду на визначення конституційного ладу з його правом прийняти нову 
Конституцію шляхом референдуму. Однак даний факт не усуває про
галину у конституційноправовому регулюванні щодо прийняття нової 
Конституції або внесення змін до неї. Обов’язковість рішень референ
думу все одно залишається опосередкованою органами державної вла
ди, які зобов’язані не реалізувати результати референдуму, а лише 
розглянути та прийняти щодо них рішення. I, як показала практика 
розгляду результатів референдуму за народною ініціативою 2000 р., 
рішення може бути і не прийняте, оскільки відсутні механізми юри
дичної відповідальності вищих органів державної влади.

Науковоекспертна група з підготовки Конституційної Асамблеї, 
по суті, є не що інше, як консультативний орган при Президентові 
України, який має розглядатися не інакше, як оптимальний спосіб 
підготовки якісної моделі конституційних перетворень. Така модель 
включає розробку механізму формування та організації діяльності Кон
ституційної Асамблеї.

Ця модель знайшла своє втілення в Указі Президента України 
«Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамб

1 Леонід Кравчук: Кінцевою метою ініціаторів створення Асамблеї є підго
товка нового проекту редакції Конституції, який Глава держави внесе на розгляд 
парламенту [Електронний ресурс] // Юрліга. — Режим доступу : http://jurliga.
ligazakon.ua/news/2011/2/21/38269.htm.
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леї»1. Цим Указом «з метою реалізації конституційного права грома
дян України на участь в управлінні державними справами, забезпечен
ня представницького характеру формування Конституційної Асамблеї, 
зокрема на засадах професіоналізму і науковості, а також започатку
вання її діяльності на демократичних принципах колегіальності, про
зорості, відкритості та гласності» схвалено підготовлену на основі на
працювань Науковоекспертної групи з підготовки Конституційної 
Асамблеї та рекомендацій Європейської комісії «За демократію через 
право» (Венеціанської комісії) Концепцію формування та організації 
діяльності Конституційної Асамблеї (далі — Концепція), яка визначи
ла мету створення, статус, порядок формування Конституційної Асам
блеї, завдання, принципи, форми та порядок організації її діяльності. 
Концепція є основою для формування Конституційної Асамблеї, за
твердження Положення про Конституційну Асамблею, прийняття ін
ших актів, пов’язаних з її діяльністю (п. 1.3).

Концепцією констатовано, що прийнята 28 червня 1996 р. Консти
туція України закріпила політикоправові засади конституційного ладу 
суверенної України і позитивно вплинула на розвиток української дер
жавності, але із часом виникла потреба в удосконаленні Основного 
Закону України, зумовлена, зокрема, розвитком суспільних відносин 
у державі. У Концепції називається важливим, щоб оновлення консти
туційного тексту було системним і враховувало практичний досвід реа
лізації положень Основного Закону України та досягнення і тенденції 
сучасного європейського конституціоналізму.

Посилаючись на світовий досвід, автори Концепції визначають 
конституційну асамблею як політично незаангажовану і професійну, 
представницьку інституцію, як одну з ефективних демократичних 
організаційних форм забезпечення суспільної підтримки та сприйнят
тя пропозицій щодо конституційних змін, досягнення політичної зла
годи у суспільстві і державі з цих питань. При цьому встановлюєть
ся (п. 2.1), що Конституційна Асамблея створюється Президентом 
України відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України і є спе
ціальним допоміжним органом, головною метою створення та діяль
ності якого є підготовка законопроекту про внесення змін до Консти
туції України.

У Концепції дана відповідь на питання щодо правового механізму 
здійснення конституційної реформи. У п. 1.2 Концепції встановлено, 
що зміни до Конституції України мають вноситися відповідно до роз
ділу ХIII Конституції України.

1 Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : 
Указ Президента України від 25 січня 2012 р. № 31/2012 // Урядовий кур’єр. — 
2012. — № 19. — 1 лютого.
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Також Концепцією визначені принципи і порядок формування 
Конституційної Асамблеї з метою забезпечення її представницького і 
професійного формування. Встановлено, що до її складу увійдуть 
100 осіб із числа громадян України, які мають відповідну фахову під
готовку та досвід роботи у сфері державотворення і правотворення, 
мають авторитет у суспільстві та, як правило, не є особами, уповнова
женими на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван
ня, і включаються до складу Конституційної Асамблеї за згодою та 
працюватимуть у ній на громадських засадах.

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська 
комісія) у своєму Висновку, прийнятому на 86й Пленарній сесії Вене
ціанської комісії у березні 2011 р.1 зазначала: «У світлі закликів Вене
ціанської комісії для всеосяжної конституційної реформи із урахуван
ням нинішньої політичної ситуації в Україні, ініціативу Президента 
України і Комісії зі зміцнення демократії та верховенства права скли
кати Конституційну Асамблею, покликану почати процес конституцій
ної реформи, а не довірити це виключно парламенту чи Президен
ту, — можна тільки вітати. Здається, також доречно, що Асамблея буде 
мати тільки консультативний характер, оскільки Конституція України 
надає ключову роль у прийнятті рішень у цій сфері парламенту. Таким 
чином, не буде перерви у конституційній наступності» (п. 18 Висновку).

У Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціону
вання демократичних інституцій в Україні» від 26 січня 2012 р.2 зазна
чено, що «Асамблея ще раз підтверджує свою позицію, яка полягає в 
тому, що буде неможливо запровадити необхідні для України рефор
ми, щоб виконати зобов’язання перед Радою Європи, без реформуван
ня Конституції. Тому вона закликає Президента України та Верховну 
Раду невідкладно ініціювати всебічний процес конституційної рефор
ми… Асамблея вітає позитивні висновки Європейської комісії «За де
мократію через право» (Венеціанська комісія) щодо пропозиції ство
рення Конституційної Асамблеї, яка, як очікує Асамблея, лежатиме в 
основі процесу конституційної реформи» (п. 13 Резолюції).

Але й після ухвалення Концепції залишалися питання щодо на
прямів оновлення тексту Конституції — як саме питання, які правові 

1 Про Концепцію створення і функціонування Конституційної Асамблеї в 
Україні : Висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Вене
ціанська комісія), прийнятий на 86й сесії 25—26 березня 2011 р. № 618/2011 // 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://constituanta.blogspot.com/2011_
03_01_archive.html.

2 Функціонування демократичних інституцій в Україні : Резолюція Парла
ментської асамблеї Ради Європи від 26 січня 2012 р. 1862 (2012) [Електронний 
ресурс] // Українська правда. — Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articl
es/2012/01/26/6936029/.
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інститути стануть предметом перегляду. Лише з окремих виступів Пре
зидента України, представників Адміністрації Президента України мож
на було зробити деякі висновки щодо найбільш ймовірних конститу
ційних інститутів, які будуть піддані змінам внаслідок роботи Консти
туційної Асамблеї. Так, під час міжнародних муніципальних слухань 
«Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рів
нях» Президент України В. Янукович заявив, що «реформа місцевого 
самоврядування в Україні набуде завершеного вигляду лише після вне
сення змін до Конституції, що стосуються адміністративнотериторі
ального устрою держави… Це — зміни до Конституції, кардинальна 
перебудова всієї адміністративної системи», — підкреслив Глава дер
жави. Він зауважив, що основний масив рішень щодо реформування 
місцевої влади перебуває в загальному руслі конституційних змін, які 
передбачаються у середньостроковій перспективі»1. Президент запро
понував у рамках роботи Конституційної Асамблеї провести широку 
дискусію щодо вибору оптимальних шляхів розвитку місцевого само
врядування, реформування системи місцевої влади й адміністративно
територіального устрою.

Крім того, радник Президента України — Керівник Головного 
управління з питань конституційноправової модернізації Адміністра
ції Президента М. Ставнійчук під час відкритого форуму громадських 
рад «Плануємо майбутнє», говорячи про доцільність створення Кон
ституційної Асамблеї, зазначила, що «Сьогодні Українська держава 
має пріоритети, які насамперед необхідно виконувати за рахунок ре
формування Конституції. Йдеться, зокрема, про реформу національно
го судочинства… Прийняті нормативноправові акти, які вже вплива
ють на зміну ідеології здійснення правосуддя в Україні. Але водночас 
залишається ряд питань, які неможливо вирішити без реформування 
Конституції». За її словами, йдеться, зокрема, про ефективність і неза
лежність органів суддівського самоврядування за рахунок механізмів 
формування Вищої ради юстиції2.

Нарешті, на першому засіданні Конституційної Асамблеї 20 черв
ня 2012 р. Президент України чітко визначив пріоритети, впроваджен
ня яких, на його переконання, дасть змогу ґрунтовно розвинути нор
ми чинної Конституції. Серед таких були названі: 1) посилення кон
ституційних гарантій прав і свобод людини та громадянина, у тому 

1 Реформа місцевого самоврядування в Україні пов’язана з внесенням змін 
до Конституції [Електронний ресурс] // Офіційне інтернетпредставництво Пре
зидента України. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/21771.html.

2 У держави є пріоритети, які неможливо реалізувати без реформування 
Конституції [Електронний ресурс] // Офіційне інтернетпредставництво Пре
зидента України. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/24249.html.
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числі реального забезпечення ефективного і незалежного судового за
хисту прав і свобод; 2) розширення конституційного регулювання ін
ститутів безпосередньої демократії; 3) збільшення ефективності меха
нізму організації державної влади, її удосконалення та збалансованості; 
4) створення належних конституційних засад реформування і місцевого 
самоврядування з метою збільшення його ефективності; 5) встановлен
ня конституційних засад участі України у інтеграційних процесах1.

17 травня 2012 р. відбулося організаційне оформлення сучасних 
конституційних перетворень шляхом видання відповідного Указу Пре
зидента України про утворення Конституційної Асамблеї «з метою 
напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України на осно
ві узагальнення практики реалізації Основного Закону України, з ура
хуванням досягнень та тенденцій розвитку сучасного конституціоналі
зму, забезпечення залучення в установленому порядку до такої роботи 
провідних учених, представників громадянського суспільства і різних 
політичних сил, міжнародних експертів Європейської комісії «За де
мократію через право» (Венеціанська комісія), експертів інших міжна
родних установ та організацій»2. При цьому був визначений статус цієї 
інституції — спеціальний допоміжний орган при Президентові України.

Головою Асамблеї призначений Л. Кравчук, а також сформовано 
її персональний склад — 95 осіб. Серед них: представники від депутат
ських фракцій та груп Верховної Ради, політичних партій, Національ
ної академії наук, національних галузевих академій та академічних 
наукових установ, інших наукових установ та вищих навчальних за
кладів, профільних громадських організацій та незалежних експертно
аналітичних центрів, які у встановленому Концепцією формування та 
організації діяльності Конституційної Асамблеї порядку до 16 квітня 
2012 р. внесли Президентові свої пропозиції. 34 особи з числа науко
вців, громадських та політичних діячів було включено до складу Кон
ституційної Асамблеї за пропозицією Науковоекспертної групи з під
готовки Конституційної Асамблеї. При цьому здійснене застереження, 
що депутатські фракції у Верховній Раді України та політичні партії, 
які не подали пропозицій щодо кандидатур до персонального складу 
Конституційної Асамблеї, можуть вносити такі пропозиції протягом 
діяльності Конституційної Асамблеї. На думку М. Савчина, «при фор
муванні складу Конституційної Асамблеї затвердження її складу Пре
зидентом України має бути формальною процедурою і в основі рішен

1 Виступ Президента на першому засіданні Конституційної Асамблеї [Елек
тронний ресурс] // Офіційне інтернетпредставництво Президента України. — 
Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/24550.html.

2 Про Конституційну Асамблею : Указ Президента України від 17 травня 
2012 р. № 328/2012 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 39. — Ст. 1449.
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ня глави держави має лягати воля установ і організацій, наділених 
правом висувати кандидатури до складу цього дорадчого органу»1.

Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Консти
туційної Асамблеї покладене на Адміністрацію Президента України, 
фінансове та матеріальнотехнічне забезпечення — на Державне управ
ління справами, науковоконсультативне забезпечення — на Націо
нальний інститут стратегічних досліджень. Національній академії пра
вових наук України, Iнституту держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України, Iнституту політичних і етнонаціо
нальних досліджень ім. I. Ф. Кураса Національної академії наук Украї
ни, Київському національному університету імені Тараса Шевченка 
запропоновано здійснювати науковоконсультативне забезпечення ді
яльності Конституційної Асамблеї.

Скликання Конституційної Асамблеї, на думку А. Селіванова, слід 
розглядати як «старт реалізації політичної волі в конституційній модер
нізації. Тому важливим кроком стане виявлення специфічних законо
мірностей при оцінках реальної конституційноправової дійсності, що 
забезпечить виклад певної юридичної доктрини щодо конституційних 
понять і категорій. Тільки так стане можливим виявлення специфічної 
логіки конституційних змін як специфічного предмета. Саме він спо
нукає до пізнавальномотиваційної діяльності, яка базується на пере
ході від конкретного до абстрактного, оскільки норми Основного За
кону за рівнем їх наукової систематизації та осягнення знаходяться в 
залежності від практичних потреб суспільства»2.

З початком діяльності Конституційної Асамблеї припинила функ
ціонування Науковоекспертна група з підготовки Конституційної 
Асамблеї.

Затверджене цим Указом Положення про Конституційну Асамб
лею (далі — Положення) регламентує її діяльність, визначаючи основ
ною її метою «підготовку законопроекту (законопроектів) про вне
сення змін до Конституції України» (п. 1). Основними завданнями 
Конституційної Асамблеї, відповідно до п. 4 Положення, є: 1) узагаль
нення практики реалізації Конституції України, пропозицій і рекомен
дацій щодо її вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій су
часного конституціоналізму; 2) підготовка та схвалення Концепції вне
сення змін до Конституції України, подання її Президентові України; 

1 Савчин М. Конституційна Асамблея. Проблема демократичної легітим
ності // Юридичний вісник України. — 2012. — № 11. — 17—23 березня.

2 Селіванов А. О. Мотивація сучасної конституційної модернізації в Украї
ні / А. О. Селіванов // Конституційна Асамблея: політикоправові аспекти діяль
ності. Бюлетень інформаційноаналітичних матеріалів. — 2012. — № 2. — К. : 
Нац. бібліотека України ім. В. I. Вернадського, 2012. — С. 17.
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3) підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції Украї
ни законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції 
України та попереднє його (їх) схвалення; 4) організація громадсько
го, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, 
зокрема експертів Європейської комісії «За демократію через право» 
(Венеціанська комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) 
про внесення змін до Конституції України; 5) доопрацювання за ре
зультатами громадського і фахового обговорення законопроекту (зако
нопроектів) про внесення змін до Конституції України; 6) схвален
ня законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції 
України та подання Президентові України для внесення на розгляд Вер
ховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України.

Отже, виходячи із зазначених завдань, можна виділити стадії ді
яльності Асамблеї: ухвалення Концепції внесення змін до Конституції 
України, напрацювання законопроектів про внесення змін до Консти
туції, організація їх громадського обговорення, доопрацювання за ре
зультатами обговорення, попереднє схвалення та внесення Президен
ту України як суб’єкту законодавчої ініціативи з цього питання. Логіч
но передбачити, що з початком парламентського розгляду відповідних 
законопроектів діяльність Асамблеї припиниться.

«Формат конституційних змін і доповнень повинен поєднувати 
дві складові: інтелектуально змістовну і організаційно ефективну про
цедуру отримання юридичного результату, який буде на завершально
му етапі залежати від суспільства, Президента і Верховної Ради. Кон
ституційна Асамблея не може отримати статус суб’єкта законодавчої 
ініціативи, і разом з тим передбачається, що її діяльність і рішення 
можуть мати досить сильний вплив на конституційнозмістовну части
ну організаційного процесу»1.

У складі Конституційної Асамблеї створюються комісії, коорди
наційне бюро Конституційної Асамблеї та інші робочі органи для під
готовки пропозицій і рекомендацій з питань внесення змін до Кон
ституції України, а також з інших питань, визначених завданнями 
Конституційної Асамблеї (п. 11 Положення). Ураховуючи структуру 
Конституції України та виходячи з необхідності вдосконалення Основ
ного Закону України, Конституційна Асамблея створює комісії з пи
тань: конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію 
змін до Конституції України; прав, свобод та обовэязків людини і гро
мадянина; здійснення народовладдя; організації державної влади; пра
восуддя; правоохоронної діяльності; адміністративнотериторіально

1 Селіванов А. О. Конституційна модернізація: шлях до легітимності [Елек
тронний ресурс] / А. О. Селіванов // Конституційна Асамблея: дискусійний фо
рум. — Режим доступу : http://cau.in.ua/?p=328.
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го устрою і місцевого самоврядування. У разі потреби Конституційна 
Асамблея може створювати інші комісії та підкомісії у складі комісій 
(п. 12 Положення).

Координаційне бюро Конституційної Асамблеї узгоджує діяльність 
комісій та інших робочих органів Конституційної Асамблеї. Координа
ційне бюро Конституційної Асамблеї очолює Голова Конституційної 
Асамблеї. До складу координаційного бюро Конституційної Асамблеї 
також входять заступник Голови Конституційної Асамблеї, секретар 
Конституційної Асамблеї, голови комісій та інших робочих органів 
Конституційної Асамблеї (п. 13 Положення).

Встановлено, що рішення Конституційної Асамблеї про схвалення 
законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції 
України приймається не менш як двома третинами від затвердженого 
складу Конституційної Асамблеї.

20 червня 2012 р. відбулося перше засідання Конституційної Асам
блеї. Воно було присвячене вирішенню організаційних питань і визна
ченню орієнтирів майбутньої діяльності. За словами Голови Асамблеї 
Л. Кравчука до 2014 р. планується закінчити роботу над проектом за
кону про внесення змін до Конституції. «Ми плануємо до кінця цього 
року сформувати концепцію конституційних змін. У 2013 р. і весь цей 
рік працювати над текстом змін. А в кінці 2013 р. або на початку 
2014 р., не пізніше, ми цей текст або проект закону про внесення змін 
до Конституції України представимо Президенту України»1.

А вже на другому засіданні Конституційної Асамблеї 21 вересня 
2012 р. був затверджений її регламент2 і прийняті перші пропозиції 
щодо конституційних змін статусу Рахункової палати 3. В останньому 
Асамблея, враховуючи те, що виконання Державного бюджету Украї
ни є цілісним процесом, складовими якого є контроль як за надхо
дженням, так і за використанням бюджетних коштів, виходячи з досві
ду застосування редакції ст. 98 Конституції України, а також зважаю
чи на те, що практика поширення повноважень незалежного органу 

1 Цит. за: Пальчук В. Конституційна Асамблея: перші результати роботи / 
В. Пальчук // Конституційна Асамблея: політикоправові аспекти діяльності. Бю
летень інформаційноаналітичних матеріалів. — 2012. — № 1. — К. : Нац. бібліо
тека України ім. В. I. Вернадського, 2012. — С. 4.

2 Про Регламент Конституційної Асамблеї : Рішення Конституційної Асамб
леї від 21 вересня 2012 року № 5 [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет
представництво Президента України. — Режим доступу : http://www.president.
gov.ua/news/25526.html.

3 Про пропозиції щодо внесення змін до статті 98 Конституції України : 
Рішення Конституційної Асамблеї від 21 вересня 2012 року № 7 [Електронний 
ресурс] // Офіційне інтернетпредставництво Президента України. — Режим до
ступу : http://www.president.gov.ua/news/25528.html.
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фінансового контролю, яким в Україні є Рахункова палата, на бюджет
ні надходження відповідає міжнародним стандартом у цій сфері, під
тримала пропозицію щодо необхідності внесення змін до ст. 98 Кон
ституції України в частині розширення повноважень Рахункової пала
ти в такій редакції: «Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради 
України за надходженням коштів до Державного бюджету України та 
їх використанням здійснює Рахункова палата», доповнивши її части
ною другою такого змісту: «Організація, повноваження і порядок діяль
ності Рахункової палати визначаються законом». Президентові України 
запропоновано розглянути і подати у Верховну Раду України проект 
Закону України «Про внесення змін до статті 98 Конституції України».

Таким чином, діяльність Конституційної Асамблеї, здійснені 
нею напрацювання щодо «системного оновлення Основного Закону» 
(М. Ставнійчук), розгляд і затвердження розроблених Асамблеєю за
конопроектів, можливий (якщо зміни торкнуться I, III та ХIII розді
лів Конституції) конституційний референдум стануть продовженням 
сучасного етапу конституційних перетворень в Україні.

3.6. Європеїзація  
конституційного права України
У 1998 р. набула чинності Угода про партнерство і співробіт

ництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх держа
вамичленами1; її було ратифіковано Законом вiд 10 листопада 1994 р.2 
Указом Президента України від 14 вересня 2000 р. «Про програму 
інтеграції України до Європейського Союзу»3 передбачено, що, почи
наючи з 2001 р., щороку розробляється План дій щодо реалізації пріо
ритетних положень цієї програми, виконання якого фінансується з 
Державного бюджету.

18 березня 2004 р. на виконання Угоди було прийнято Закон «Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до за
конодавства Європейського Союзу». Відповідно до його норм, ме
тою адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

1 Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 
Співтовариствами та їх державамичленами від 14 червня 1994 р. // Офіційний 
вісник України. — 2006. — № 24. — Ст. 1794.

2 Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною 
і Європейськими Співтовариствами та їх державамичленами: Закон України вiд 
10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 46. — 
Ст. 415.

3 Про програму інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Пре
зидента України від 14 вересня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — 
№ 39. — Ст. 1648.
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Союзу є досягнення відповідності правової системи України acquis com
munautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським 
Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього. Адапта
ція законодавства України до законодавства ЄС була визнана пріори
тетною складовою процесу інтеграції України до ЄС, а сам процес ін
теграції — пріоритетним напрямом української зовнішньої політики1.

Наразі досягнуті істотні успіхи на шляху інтеграції України до ЄС. 
Однак у сфері конституційного права досі існує ряд проблем концеп
туального характеру, які уповільнюють процес європеїзації конститу
ційних норм. У зв’язку з цим важливим практичним завданням зали
шається подальше реформування конституційного законодавства у 
напрямі приведення його у відповідність до європейських стандартів. 
Важливим науковим завданням є доктринальне забезпечення цього 
процесу.

Стан та проблеми європеїзації національного конституційного 
права привертають увагу дослідників і відповідний моніторинг відбу
вається постійно. Так, приведення конституційного права у відповід
ність до європейських стандартів оцінюється у кожному підручнику з 
цієї навчальної дисципліни, який виходив друком у 2000х роках. Пи
тання адаптації конституційного права України знайшли відображення 
у працях численних дослідників, зокрема О. В. Батанова2, Ю. М. Тоди
ки3, В. М. Шаповала4. Однак конституційна реформа в Україні обумов
лює постійне оновлення конституційноправових норм, не залиша
ються без змін і європейські стандарти демократії та прав і свобод 
людини. У зв’язку із цим оцінка стану європеїзації національного кон
ституційного права та виявлення проблем, що перешкоджають ефек
тивному здійсненню цього процесу, мають найвищий ступінь актуаль
ності. Тому є потреба виявити концептуальні проблеми, які уповільню
ють процес наближення норм галузі конституційного права України 
до сучасних європейських стандартів.

Становлення і розвиток галузі конституційного права України як 
провідної галузі права у демократичній державі, триває і в даний час, 

1 Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до зако
нодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. // Офі
ційний вісник України. — 2004. — № 15. — Ст. 1028.

2 Батанов О. В. Конституційне право у сучасному світі: основні напрями та 
форми розвитку / О. В. Батанов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 
2003. — № 7. 

3 Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, 
учебная дисциплина / Ю. Н. Тодыка. — Х., 1998.

4 Шаповал В. М. «Соціалізація» як особливість сучасного конституційно
го регулювання / В. М. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. — 
2004. — № 3.
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забезпечуючи доктринальний супровід конституційної реформи в кра
їні. Проте український підхід до визначення основних напрямів розвит
ку галузі конституційного права дещо відрізняється від підходу дер
жавчленів ЄС. Враховуючи історичні особливості, конституційне пра
во України багато в чому базується на правових дослідженнях, теоріях, 
досягненнях радянських вчених. Не применшуючи їх значущості і цін
ності для сучасного конституційного розвитку, констатуємо, що часто 
разом з їх використанням запозичується ставлення до цієї галузі як до 
«державного права», незважаючи на те, що вона позиціонується як 
право «конституційне». Адже використання терміна «конституційне 
право» передбачає велику концентрацію правових норм цієї галузі на 
практичній реалізації прав, свобод людини та їх гарантій як основних 
цінностей конституціоналізму, а використання терміна «державне пра
во» — концентрацію на формуванні і функціонуванні органів публіч
ної влади.

З цього приводу В. В. Маклаков зазначив: «У Великобританії та 
Франції ця галузь завжди іменувалася конституційним правом, оскіль
ки у цих державах завжди робився акцент на розвиток прав і свобод, 
на обмеження держави правом. У Німеччині основна увага у розвитку 
права завжди приділялася розвитку держави, її раціональній організа
ції. Як наслідок, ця галузь іменувалася і іменується «державним пра
вом». Причому, як обґрунтовано продовжує він, при виборі наймену
вання галузі береться до уваги не тільки чинне законодавство, а й на
прям його розвитку1. Ця ідея була висловлена ще на початку ХХ ст. 
М. I. Лазаревським: «…встановити істинну природу конституційної 
держави можна тільки шляхом порівняльного вивчення і співставлен
ня державного права усіх європейських народів. Тому для свідомого 
розуміння, наприклад, французького державного ладу недостатньо ви
вчення чинних французьких законів: треба мати на увазі той напря
мок, у якому французьке законодавство нестримно розвивається»2.

В Україні побудова демократичної держави зумовила визнання 
того, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря
мованість діяльності держави, що утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3 Конституції 
України). Відповідно, був переглянутий і розширений предмет право

1 Маклаков В. В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : 
учеб. для студ. юрид. вузов и фак. / В. В. Маклаков. — М. : Волтерс Клувер, 
2006. — С. 22—23.

2 Лазаревский Н. И. Лекции по русскому государственному праву / Н. И. Ла
заревский. — М. ; СПб., 1908. — Т. 1. Конституционное право. Цит. за: Макла
ков В. В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : учеб. для 
студ. юрид. вузов и фак. / В. В. Маклаков. — М. : Волтерс Клувер, 2006. — 
С. 22.
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вого регулювання конституційного права — на сучасному етапі він 
традиційно розглядається як 3 групи суспільних відносин у сфері: 
1) основ правового положення особистості; 2) засад юридичної органі
зації держави; 3) організаційного та функціонального єдності суспіль
ства як цілісної соціальної системи (Ю. М. Тодика).

Практика свідчить про те, що в Україні, як і раніше, і Конститу
ція як Основний Закон, і інші норми конституційного права центро
вані на проблемах формування і функціонування органів державної 
влади та місцевого самоврядування. Відповідно, європеїзація консти
туційного права зосереджена в цих сферах.

Наприклад, розглянемо норми, що регламентують здійснення без
посередньої демократії в Україні. З одного боку, досить оперативно 
усуваються недоліки нормативноправової регламентації виборчого 
процесу на державному та місцевому рівнях, виявлені спостерігачами 
від європейських громадських організацій, — практично кожні вибори 
проводяться за новим або викладеним в новій редакції законом Украї
ни. Так, за роки незалежності вибори Верховної Ради відбувалися за 
Законом УРСР вiд 27 жовтня 1989 р. «Про вибори народних депутатів 
Української РСР», законами України «Про вибори народних депутатів 
України» від 18 листопада 1993 р., від 24 вересня 1997 р., від 18 жовт
ня 2001 р., від 25 березня 2004 р. (останній було викладено у новій 
редакції 7 липня 2005 р.).

З іншого боку, незважаючи на аналогічні зауваження, до цих пір 
не було оновлено Закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» 
від 3 липня 1991 р., що суттєво ускладнює проведення загальнодер
жавних референдумів і робить практично неможливим використання 
референдумів на місцевому рівні1.

Навіть таке, що відбувається постійно, вдосконалення функціону
вання органів державної влади та місцевого самоврядування в Украї
ні, часто проводиться без урахування нових європейських розробок. 
Зокрема в процесі реформи органів публічної влади не використо
вуються положення концепції корпоративної соціальної відповідаль
ності, яка передбачає, в тому числі, соціально відповідальне функціо
нування органів і посадових осіб органів державної влади.

Під корпоративною соціальною відповідальністю традиційно розу
міють відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності 
(продукти, послуги, процеси) на суспільство і навколишнє середови
ще, що реалізується через прозору та етичну поведінку, яка допомагає 
сталому розвиткові, здоров’ю та добробуту суспільства; зважає на очіку
вання зацікавлених сторін; не суперечить відповідному законодавству 

1 Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон УРСР вiд 3 липня 
1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 33. — Ст. 443.
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та міжнародним нормам поведінки; поширена в усій організації і прак
тикується в її відносинах (діяльність організації в рамках сфери свого 
впливу)1.

Корпоративна соціальна відповідальність являє собою самооргані
зацію і саморегуляцію на користь суспільства зусиль шести груп заці
кавлених сторін (stakeholders): 1) органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування; 2) бізнескомпанії; 3) наймані працівники; 
4) споживачі; 5) неурядові організації; 6) освітні та дослідницькі уста
нови.

В Україні корпоративна соціальна відповідальність практикується 
переважно крупними компаніями («Київстар», АТ «Пласке», Право
ва група «Павленко і Побережнюк» тощо) та/або філіями зарубіжних 
бізнесструктур (Ernst and Young, Mary Kay, PricewaterhouseCoopers 
тощо). Використання концепції корпоративної відповідальності у про
цесі адміністративної та муніципальної реформ було б тим більш до
речним, що на сучасному етапі міжнародні експерти оцінюють рівень 
корупції в Україні як найгірший серед «нових незалежних країн» і всіх 
інших країн взагалі2.

Численні соціологічні опитування населення підтверджують це — 
їх дані вказують, що для України є характерним невисокий рівень до
віри до органів та посадових осіб органів публічної влади, який про
довжує падати. Так, за даними соціологічного дослідження Лабораторії 
законодавчих ініціатив та компанії TNS, в Україні за період з вересня 
2010 р. по лютий 2011 р. рівень довіри до Верховної Ради скоротився 
на 2,7% (до 18,7%), до уряду — на 6,8% (до 22,9%). Найменший рівень 
довіри отримали суди — він впав на 7,3% (до 14,3%)3.

Певних дій у напрямі покращення останнього показника вживає 
Конституційний Суд України. У рамках відзначення 15ї річниці засну
вання єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні Консти
туційний Суд України почав серію тематичних науковопрактичних 
семінарів та круглих столів. Один із них відбувся 18 квітня 2011 р. на 
базі Київського регіонального центру Національної академії правових 
наук України та мав назву «Захист прав людини в контексті можливо
стей індивідуального доступу до конституційної юстиції». Відкриваючи 
засідання, заступник Голови Конституційного Суду України П. Ткачук 

1 Міжнародний стандарт ISO 26000: 2010 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://www.csrukraine.org /index.html.

2 Рівень корупції в Україні оцінили як найгірший серед інших країн [Елек
тронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pravda.com.ua /news/2009/06/3/ 
3994507/.

3 Уровень доверия украинцев к власти продолжает падать [Електронний 
ресурс] — Режим доступу : http://news.zn.ua/articles/77085.
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детально проаналізував основні напрями можливого покращення інди
відуального доступу до конституційної юстиції, акцентував увагу на 
необхідності вирішення низки проблем, пов’язаних із можливим за
провадженням інституту конституційної скарги. Зокрема було зверну
то окрему увагу на необхідності внесення відповідних змін як до Кон
ституції України, так і до Закону України «Про Конституційний Суд 
України», процесуальних кодексів та інших нормативних актів1.

Не тільки гарантії, а й права людини не завжди відповідають євро
пейським стандартам. Хоча норми цих стандартів було використано 
при створенні Конституції 1996 р., наразі існує низка проблем.

Поперше, істотно відстає від європейських стандартів конститу
ційноправове закріплення найновіших прав людини — так званих 
прав четвертого покоління, або «біологічних» прав2. Така пропозиція 
не зустріла підтримки в українській доктринальної літературі, незва
жаючи на свою актуальність, своєчасність та відповідність не тіль
ки сучасним європейським, а й світовим стандартам прав людини — 
зокрема, Загальна декларація про біоетику та права людини передбачає, 
що «індивідуальність людини має біологічні, фізіологічні, соціаль
ні, культурні та духовні аспекти»3. Відповідно фізіологічні та духовні 
аспекти індивідуальності людини захищені групою прав, традиційно 
іменованих «особистими», соціальні аспекти — групою соціальних 
прав, культурні — групою культурних прав. Не існує лише окремої 
групи прав, а відповідно — достатнього за обсягом комплексу право
вих норм, досліджень, присвячених біологічному аспекту індивідуаль
ності людини.

Подруге, навіть якщо певне право людини, громадянина закріп
лено у Конституції відповідно до європейських стандартів, часто його 
реалізація є утрудненою з огляду на поточне законодавство. Так, Кон
ституція у ст. 36 передбачила, що громадяни України мають право на 
свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для 
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 
обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та 

1 Захист прав людини в контексті можливостей доступу до конституційної 
юстиції [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua /uk/publish/
article/136409.

2 Михалев В. А. Биологические права человека / В. А. Михалев // Доктри
нальне супроводження юридичної практики: історія та сучасний досвід кафед
ри конституційного права : зб. наук.практ. статей / уклад., передмова, заг. ред. 
М. П. Орзіх. — О. : Юрид. літ., 2007. — С. 291—301.

3 Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека [Електронний ре
сурс]. — Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations /
pdf/bioethics_and_hr.pdf.
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громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і 
свобод інших людей.

Але поточне законодавство України, яке регламентує функціо
нування громадянського суспільства, «третього» сектору, довгий час 
не приводилося у відповідність до європейської практики. Закон 
«Про об’єднання громадян» від 16 липня 1992 р. вже давно викликав 
і критику дослідників, і зауваження ряду європейських правозахисних 
організацій, а в 2008 р. Європейський суд з прав людини визнав, що 
низка його норм не відповідає європейським стандартам прав осо
бистості.

У рішенні у справі «Корецький та інші проти України» від 3 квіт
ня 2008 р. Суд, у тому числі, встановив, що «положення Закону «Про 
об’єднання громадян», які визначають реєстрацію організацій (в Украї
ні. — Авт.), є недосконалими та невизначеними для того, щоб бути 
зрозумілими для заявників, та надають широку можливість розсуду 
органам влади у тому, чи реєструвати організацію»1.

Відповідно до Закону «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» 14 листопада 2008 р. 
Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради розроблений Мі
ністерством юстиції України за участю представників громадськості 
проект Закону України «Про громадські організації» (реєстраційний 
№ 3371). Однак 11 березня 2010 р. проект було знято з розгляду (від
кликано). 22 вересня 2010 р. було відкликано й ініційований народни
ми депутатами проект Закону України «Про громадські об’єднання» 
(реєстраційний № 4633 від 10 червня 2009 р.). Основою для прийнято
го у березні 2012 р. Закону України «Про громадські об’єднання» став 
законопроект з однойменною назвою (реєстраційний № 72621 від 
1 листопада 2010 р.).

Номер цього законопроекту вказує на те, що його було подано як 
альтернативний. На розгляді у Верховній Раді України знаходилися:

— проект Закону України «Про громадські організації» (реєстра
ційний № 7262 від 18 жовтня 2010 р.), який опрацьовувався в профіль
ному комітеті. У пояснювальній записці народні депутати, які подали 
цей законопроект, зазначають, що він «докорінно змінює концепцію 
створення й діяльності громадських організацій з урахуванням євро
пейських стандартів з цих питань» та «розроблений на підставі поло
жень статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод від 4 листопада 1950 року, відповідно до статті 36 Конституції 
України та з урахуванням досвіду законодавчого забезпечення функціо

1 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корецький та інші 
проти України» від 3 квітня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://knowua.com/news/57rshennjavropejjskogosuduzprav.html.
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нування неурядових організацій у провідних європейських країнах. 
Зокрема, законопроект опирається на чинний стан та практику роз
витку громадського руху в Україні, а також на Рекомендації Коміте
ту Міністрів Ради Європи державамчленам стосовно правового стату
су неурядових організацій у Європі № CM/Rec(2007)14, прийнятих 
10 жовтня 2007 р., а також — на Фундаментальні принципи щодо ста
тусу неурядових організацій в Європі від 5 липня 2002 р.»1;

— проект Закону України «Про громадські організації» (реєстра
ційний № 72621 від 1 листопада 2010 р.), який також опрацьовувався 
в профільному комітеті. У пояснювальній записці народні депутати, 
які подали цей законопроект, зазначають, що «чинний Закон України 
«Про об’єднання громадян» містить численні норми, що суперечать 
зазначеній Конвенції, на що вказано рішеннями Європейського суду 
з прав людини (зокрема у справі «Корецький та інші проти України» 
від 3 квітня 2008 р.), створюють колізії з нормами про державну реє
страцію юридичних осіб та деякими іншими законами»2.

У цьому випадку цікавим є те, що Закон «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини» покла
дає відповідальність за здійснення заходів із внесення у порядку зако
нодавчої ініціативи до Верховної Ради України законопроектів щодо 
прийняття нових, скасування чинних законів або внесення до них 
змін, на Кабінет Міністрів України. Однак Уряд, після відкликання 
проекту Закону України «Про громадські організації» (реєстраційний 
№ 3371) не вжив відповідних заходів. Цей проект викликав низку за
уважень як Головного науковоекспертного управління Верховної Ра
ди, так і активістів громадських організацій. Але загалом він отримав 
високу оцінку експертів, зокрема зазначалося, що він є більш вдалим, 
ніж наступні аналогічні проекти3.

Таким чином, Кабінетом Міністрів України не було виконано за
вдання, покладене на нього Законом «Про виконання рішень та засто
сування практики Європейського суду з прав людини». Адже Закон 
України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. було прий

1 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про громадські орга
нізації» (реєстраційний № 7262 від 18 жовтня 2010 р.) [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n /webproc34?id=&pf3511=3878
4&pf35401=175009.

2 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про громадські орга
нізації» (реєстраційний № 72621 від 1 листопада 2010 р.) [Електронний ре
сурс]. — Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n /webproc34?id=&pf3
511=38911&pf35401=176368.

3 Депутатський законопроект про громадські організації гірше урядового 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://helsinki.org.ua /index.php?id= 
1255600923.
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нято на основі законопроекту, поданого народними депутатами. Він 
набуде чинності з 1 січня 2013 р.1

Отже, основною концептуальною проблемою, яка уповільнює 
процес наближення норм галузі конституційного права України до су
часних європейських стандартів, є концентрація розвитку галузі на 
подальшому вдосконаленні формування та функціонування органів 
публічної влади. Таким чином, залишаються осторонь інші складові 
предмета правової регламентації галузі. Доречним є рекомендувати 
проводити європеїзацію норм цієї галузі таким чином, щоб такі влас
тиві конституційному праву в демократичних державах риси, як адап
тивність інститутів і положень права до нових процесів розвитку і по
стійна перевірка конституційних догм і рецепція нових імпульсів роз
витку (Є. ШмідтАссманн), використовувалися щодо всіх, а не тільки 
до окремих інститутів галузі конституційного права України. Перспек
тиви подальших розвідок у даному напрямі вбачаються у дослідженні 
досвіду колишніх соціалістичних країн Східної Європи та республік 
СРСР у сфері розвитку конституційного права. Гадаємо, що його ви
вчення і рецепція можуть сприяти більш успішній європеїзації цієї 
галузі права України.

1 Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 р. // Офі
ційний вісник України. — 2012. — № 30. — Ст. 1097. 



Роздiл 4
ФУНКЦIОНУВАННЯ ПУБЛIЧНОЇ ВЛАДИ  

В УМОВАХ КОНСТИТУЦIЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

4.1. Сучасний парламентаризм  
в Україні
Конституція України проголосила Україну демократичною 

правовою державою, єдиним джерелом влади якої є народ, що здій
снює владу безпосередньо і через органи державної влади (розподілені 
на законодавчі, виконавчі та судові) та місцевого самоврядування. Ста
новлення владних державних структур та формування політичної си
стеми суспільства в Україні потребує осмислення проблем розвитку 
парламентаризму як форми представницької демократії.

На думку В. Шаповала, під парламентаризмом слід розуміти си
стему взаємодії держави й суспільства, для якої характерним є визнан
ня провідної або особливої і доволі істотної ролі у здійсненні держав
новладних функцій загальнонаціонального, колегіального, постійно 
діючого представницького органу1. Схожий підхід до розуміння сутно
сті парламентаризму пропонують О. Бандурка та Ю. Древаль, для яких 
парламентаризм — це система організації та функціонування верхов
ної державної влади, що характеризується розподілом законодавчих 
та виконавчих функцій при привілейованому становищі парламенту2. 
Ю. Шемшученко наголошує, що місце парламенту серед інших дер
жавних органів і його діяльність «визначають характер і зміст парла
ментаризму»3.

У наведених визначеннях парламентаризм розглядається крізь 
призму організації влади в державі. Увага тут акцентується на пріори

1 Шаповал В. М. Конституцiйне право зарубiжних країн : пiдручник / 
В. М. Шаповал. — К. : АртЕк ; Вища шк., 1997. — С. 128.

2 Бандурка О. М. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток : 
монографія / О. М. Бандурка, Ю. Д. Древаль. — Х. : Унт внутр. справ, 1999. — 
С. 247.

3 Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади розвитку українського парламен
таризму / Ю. С. Шемшученко // Право України. — 1998. — № 1. — С. 17.
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тетній ролі парламенту перед іншими органами державної влади, що 
є характерним, насамперед, для парламентської республіки. Натомість, 
не слід вважати парламентаризм явищем, притаманним виключно па
рламентській республіці, адже форма правління не є вирішальним 
фактором, за яким можна судити про рівень розвитку парламентариз
му в тій чи іншій країні. Наприклад, форма правління у США тради
ційно характеризується як президентська, однак парламентаризм у цій 
державі надзвичайно розвинений.

М. Седін слушно зауважує, що у визначенні парламентаризму вар
то було б уникати фіксації ступеня впливу парламенту в системі орга
нів державної влади. Головним має бути визнання його як невід’ємно
го елементу цієї системи, незалежно від її побудови та розподілу в ній 
повноважень, що дозволяє реалізувати суверенітет народу через пред
ставницький орган. Нарешті, парламентаризм — не тільки система 
організації влади, взаємодії держави і суспільства, а й ідеологія, що 
включає в себе ряд демократичних цінностей, серед яких власне пар
ламент посідає провідне місце1.

Визначення місця парламенту в системі органів державної влади 
лежить в основі виділення В. Журавським різних моделей парламента
ризму:

— перша модель — модель парламентаризму, за якою найбільш 
послідовно проводиться принцип верховенства, домінування парламе
нту в системі органів державної влади з огляду на особливий предста
вницький характер парламенту, а у зв’язку з цим вищість його автори
тету, найважливіший для суспільства характер виконуваних парламен
том функцій;

— друга модель — визнання за парламентом важливого, але не 
домінуючого значення в системі органів державної влади, яка характе
ризується послідовним дотриманням меж компетенції парламенту як 
органу законодавчої влади, чітким проведенням принципу поділу вла
ди, наявністю важелів стримувань і противаг між окремими гілками 
влади, в тому числі й щодо самого парламенту2.

А. Георгіца на підставі аналізу поглядів зарубіжних і вітчизняних 
учених, запропонував таку класифікацію різновидів парламентаризму:

1 Седин Н. А. Парламентаризм и основные политикоправовые факторы 
его становления в Украине / [Електронний ресурс] / Н. А. Седин. — Режим 
доступу : http://donklass.com/20100315154059/1320090521175846/401
20100829213228.html.

2 Журавський В. С. Теоретичні та організаційноправові проблеми станов
лення і розвитку українського парламентаризму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня докт. юрид. наук : 12.00.01; 12.00.02 / В. С. Журавський ; Одес. нац. 
юрид. акад. — О., 2001. — С. 17.
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а) незавершений парламентаризм — різновид, при якому існує пар
ламентський принцип формування уряду, проте відсутня політична 
відповідальність останнього перед вищим представницьким органом;

б) парламентське правління, що характеризується верховенством 
парламенту та наявністю основних принципів парламентаризму — фор
муванням уряду на підставі співвідношення сил у парламенті, політич
ною відповідальністю уряду перед парламентом, переходом виконавчої 
влади від глави держави до уряду;

в) моністичний парламентаризм — режим, який побудований на 
тих же принципах, що і парламентське правління, проте характеризу
ється тільки одним джерелом влади — парламентом. При такому різ
новиді глава держави не володіє майже політичною владою;

г) дуалістичний парламентаризм — різновид, побудований на фор
мальному балансі влад — законодавчої і виконавчої;

ґ) раціоналізований парламентаризм — режим, при якому парла
мент позбавлений таких повноважень, як інвеститура, тобто юридичне 
затвердження уряду та зменшенням можливостей контролю за урядом 
з боку парламенту;

д) парламентський міністеріалізм («правління кабінету» або «прав
ління прем’єрміністра») — різновид, при якому парламент проголо
шується дорадчим органом, основною функцією якого є не законо
творчість, а коментар і критика урядової діяльності.

Варто підтримати запропоноване А. Георгіцею визначення: парла
ментаризм — це визначена в конституції та інших законах і відповід
ним чином трансформована у практичну площину організація влади у 
державі і суспільстві, в якій парламент, побудований на демократич
них засадах, володіє юридичним статусом і реальними повноваження
ми представницького, законодавчого, контрольного і установчого ха
рактеру, в бюджетнофінансовій і зовнішньополітичній сферах і своєю 
активною діяльністю виступає гарантом захисту інтересів як більшості, 
так і меншості громадян країни1.

Отже, парламентаризм не зводиться виключно до наявності вищо
го представницького органу, який дістає мандат довіри безпосередньо 
від народу, а передбачає активну участь парламенту у системі консти
туційного правління при дотриманні принципу поділу влади, верховен
ства права, наявності системи політичних партій.

Слово «парламент» походить від французького «parler» — «гово
рити», що підкреслює сутнісне призначення парламентської діяль
ності: парламент — це не просто державний орган, що «робить зако

1 Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики : 
автореф. дис. на здобуття наук. сутпеня докт. юрид. наук : 12.00.02 / А. З. Геор
гіца ; Київ. унт імені Тараса Шевченка. — К., 1999. — С. 25—26.
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ни», не «законодавче відомство», а широкий, представницький форум, 
де народні обранці шляхом дебатів і обговорень виробляють відповід
ну інтересам держави політику й на її основі визначають архітектоніку 
законів, вишиковують систему законодавства1.

Узагальнення чинного конституційного законодавства України та 
наукової літератури дозволяє виділити такі властивості українського 
парламенту: 1) виборний орган — весь склад обирається Українським 
народом шляхом проведення прямих таємних загальних рівних вибо
рів; 2) орган народного представництва — забезпечує виявлення, вира
ження та публічне обговорення інтересів різних соціальних груп насе
лення держави, їх трансформацію у політичну волю та рішення Верхов
ної Ради України народними депутатами України, які мають вільний 
мандат. Здійснення представницької функції парламенту опосередко
ване такими факторами, як багатопартійність, демократичне виборче 
право; територіальне представництво; 3) орган загальної компетенції, 
до відання якого належать усі питання, які потребують законодавчого 
врегулювання; 4) єдиний орган законодавчої влади, хоча виконує також 
установчу, фінансовобюджетну, контрольну та інші функції; 5) загаль
нодержавний (загальнонаціональний) орган, повноваження якого по
ширюються на територію усієї держави; 6) колегіальний, постійно дію
чий орган, члени якого працюють на професійній основі і обираються 
на посади періодично, кожні 5 років; 7) однопалатний за своєю струк
турою.

Незважаючи на те, що за чинною Конституцією України діє прин
цип поділу влади, важливою умовою забезпечення стабільності та ефек
тивності влади в цілому є налагодження взаємодії та співпраці між 
окремими органами державної влади.

Аналіз норм Конституції України, а також чинного законодавства, 
практики їх реалізації дають можливість виділити певні напрями взаємо
дії Верховної Ради України, у межах системи «стримувань і противаг», 
з Президентом України, органами виконавчої та судової влади в сфері 
законодавчого регулювання, у бюджетнофінансовій, кадровій та в ін
ших сферах, а також здійснення органами державної влади контроль
них функцій.

Насамперед парламент шляхом реалізації законодавчої функції, 
прийняття законів формує правове поле для діяльності усіх гілок вла
ди. Водночас Президент України та Кабінет Міністрів України, вико
ристовуючи право законодавчої ініціативи, отримують підтримку Вер
ховної Ради України у формуванні та реалізації державної політики. 
Крім того, глава держави має змогу суттєво впливати на законодавчий 

1 Керимов А. Д. Национальное Собрание Франции: вопросы организации 
и функционирования / А. Д. Керимов. — М., 1995. — С. 133.
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процес та зміст законів шляхом застосування права вето. До процесу 
внесення змін до Конституції України долучається Конституційний 
Суд України, який надає експертний висновок щодо відповідності за
конопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

У зв’язку з цим вбачається можливим виділити інтеграційноузго
джувальний механізм взаємодії між органами різних видів державної 
влади, який впроваджується, зокрема, через діяльність узгоджувальних 
інститутів (спільних робочих груп із розгляду важливих питань та опра
цювання проектів законодавчих актів, постійних консультацій між Ка
бінетом Міністрів України, парламентськими комітетами та фракція
ми тощо). Його значення проявляється у формуванні, закріпленні, роз
витку та поглибленні взаєморозуміння і партнерства між Президентом 
України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Пріоритетними напрямами діяльності українського парламенту зі 
здійснення установчої функції є формування або участь у формуванні 
органів виконавчої і судової влади, а також формування власних пар
ламентських структур; вирішення питань територіального устрою дер
жави тощо. Проте характер співпраці між парламентом та главою дер
жави у формуванні виконавчої влади, особливо широкі державотворчі 
повноваження останнього, зумовлюють «дуалізм виконавчої влади», 
який проявляється в тому, що уряд відповідальний перед Президентом 
України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Розглядаючи взаємини українського парламенту з іншими органа
ми державної влади, слід відмітити визначальну роль у системі «стриму
вань та противаг» контрольних повноважень органів державної влади.

Парламентський контроль здійснюється за діяльністю Кабінету 
Міністрів України, додержанням конституційних прав і свобод люди
ни і громадянина (через Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини), бюджетнофінансовий контроль (через Рахункову палату) і 
передбачає, зокрема, притягнення певних суб’єктів державновладних 
відносин до відповідальності та припинення їх повноважень. Напри
клад, у відносинах з органами виконавчої влади використовуються та
кі засоби постійного парламентського контролю, як парламентські 
слухання, «години питань до уряду» у Верховній Раді України, депутат
ські запити. Але для більш ефективного контролю за діяльністю окре
мих урядовців та Кабінету Міністрів України в цілому було б доречно 
запровадити на конституційному рівні процедуру інтерпеляції, тобто 
пов’язати надання пояснення членів уряду з приводу конкретних дій 
або з питань загальної політики з проведенням дебатів та прийняттям 
схвальної чи негативної резолюції, яка в останньому випадку спричи
нить відставку відповідного міністра.

При цьому належне функціонування самого парламенту забезпечу
ється контролем за відповідністю законів України Конституції Украї
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ни, що здійснюється Конституційним Судом України, та правом Пре
зидента України достроково припинити повноваження Верховної Ради 
України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні 
засідання не можуть розпочатися.

Отже, відносини Верховної Ради України з іншими органами дер
жавної влади реалізуються через її головні функції: законодавчу, уста
новчу і контрольну функції.

У процесі становлення сучасного українського парламентаризму 
вбачається можливим виділити основні етапи його розвитку.

Перший етап — зародження сучасного парламентаризму в Украї
ні — розпочався у 1990 р., після формування на основі мажоритарної 
виборчої системи Верховної Ради УРСР ХII скликання. Саме цьому 
складу законодавчого органу вдалося, незважаючи на політичну кон
фронтацію її членів, запрацювати у парламентському режимі, прийня
ти надзвичайно важливі для державного будівництва України норма
тивноправові акти: Декларацію про державний суверенітет України 
та, згодом, Акт проголошення незалежності України. Вагомими здо
бутками цього органу стало запровадження багатопартійної політичної 
системи, визначення пріоритетних напрямів розвитку української дер
жавності на засадах верховенства права, розподілу влади, пріоритету 
прав людини та розвитку ринкової економіки. Фактично Верховна Ра
да УРСР ХII скликання перетворилася з органу, що збирався на коро
ткочасні сесії двічі на рік, на справжній представницький законодав
чий орган, який у досить короткий час сформував правове підґрунтя 
для функціонування державного механізму незалежної України.

Таким чином, Україна, у часи становлення незалежності, мала 
парламентську форму правління, незважаючи на те, що 5 липня 1991 р. 
до Конституції УРСР парламентом було внесено норму про заснуван
ня поста Президента УРСР, який визначався «найвищою посадовою 
особою Української держави і главою виконавчої влади». Більше того, 
ст. 1 Закону України «Про правонаступництво України» проголосила, 
що з моменту проголошення незалежності України найвищим орга
ном державної влади України є Верховна Рада України в депутатсько
му складі Верховної Ради Української РСР1. Відповідно до Закону 
України «Про надання додаткових повноважень Голові Верховної Ради 
України» від 24 серпня 1991 р., Голова Верховної Ради України наді
лявся додатковими повноваженнями до обрання Президента України, 
зокрема правом видавати в межах законодавства України обов’язкові 
для виконання на території республіки розпорядження; зупиняти по
станови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази міністрів 

1 Про правонаступництво України : Закон України від 12 вересня 1991 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 46. — Ст. 617.
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та інших посадових осіб, підвідомчих Кабінету Міністрів України, у 
разі їх невідповідності Конституції і законам України до розгляду цих 
актів Верховною Радою України; зупиняти дію рішень обласних, рай
онних, міських, районних у місті Рад народних депутатів, прийнятих 
з порушенням Конституції і законів України, до їх розгляду Верхов
ною Радою України1. Наступні зміни Конституції УРСР були спрямо
вані на розмежування законодавчої та виконавчої влад, що забезпечи
ло їх функціонування до прийняття нової Конституції України.

Одночасно, Верховна Рада України здійснювала активну законо
давчу діяльність, на конституційному рівні розширилося коло суспіль
них відносин, що становлять предмет правового регулювання. При 
цьому відбувалась активна взаємодія законодавчої та виконавчої вла
ди, до нормотворчого процесу було також залучено уряд. Так, з метою 
оперативного вирішення питань, пов’язаних зі здійсненням ринко
вої реформи, Верховна Рада України постановила делегувати Кабінету 
Міністрів України тимчасово, строком до 21 травня 1993 р., повнова
ження видавати декрети в сфері законодавчого регулювання з питань, 
передбачених п. 13 ст. 97 Конституції України, щодо відносин власно
сті, підприємницької діяльності, соціального і культурного розвитку, 
державної митної, науковотехнічної політики, кредитнофінансової 
системи, оподаткування, державної політики оплати праці і ціноутво
рення2.

На законодавчому рівні було встановлено, що Верховна Рада Украї
ни складається із 450 народних депутатів України, які обираються 
безпосередньо народом терміном на 4 роки і працюють на постійній 
основі3. Однак чинний у той час Закон України «Про статус народного 
депутата України» передбачав можливість суміщення повноважень на
родного депутата та виконання виробничих або службових обов’язків, 
що негативно впливало на законодавчий процес. Тому 23 вересня 
1994 р. до зазначеного Закону було внесено зміни, якими було встано
влено, що депутат здійснює свої повноваження з повним звільненням 
від виробничих або службових обов’язків. Звільнення депутата з попе

1 Про надання додаткових повноважень Голові Верховної Ради України : 
Закон України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 
1991. — № 38. — Ст. 505.

2 Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про тимчасове зупи
нення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 
Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунк
том 74 статті 1145 Конституції України» : Закон України від 19 грудня 1992 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 61.

3 Про назву, структуру і кількісний склад нового парламенту України : 
Закон України від 7 жовтня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 
1993. — № 42. — Ст. 395.
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реднього місця роботи здійснюється у порядку переводу1. Таким чи
ном, відбувся перехід не тільки до виконання народним депутатом 
України своїх повноважень у парламенті на постійній основі, а й було 
професіоналізовано законотворчу діяльність.

Крім того, особливістю етапу зародження парламентаризму в неза
лежній Україні була відсутність сформованої партійної системи, тому 
застосовувалась мажоритарна виборча система, яка передбачала тісний 
взаємозв’язок між виборцями та народним депутатом України. Ефек
тивність виконання представницької функції парламенту та діяльності 
окремого народного депутата України забезпечувалось контролем ви
борців. Так, Закон України «Про відкликання народного депутата 
України» детально регламентував порядок відкликання народного де
путата України, що не виправдав довір’я виборців. Підставами для 
відкликання виборцями обраного ними народного депутата України 
могли бути: порушення ним положень Конституції і законів України; 
систематичне невиконання депутатських обов’язків; використання сво
їх повноважень в особистих корисливих цілях; систематичне порушен
ня норм депутатської етики і моралі; невідповідність практичної діяль
ності депутата основним принципам і положенням його передвибор
ної програми; відмова від переходу на постійну роботу до Верховної 
Ради України; приховування доходів, занесення неточних даних до 
декларації про доходи2.

Проаналізувавши дані підстави, можна дійти висновку, що відкли
кання народного депутата України мало риси як політичної, так і кон
ституційноправової відповідальності. Однак, незважаючи на існуван
ня даного переліку підстав для відкликання народного депутата Украї
ни, встановлення і доведення того, що вони мали місце, насправді для 
проведення процедури відкликання не вимагалось. Достатнім вважа
лась наявність пропозиції про відкликання народного депутата Украї
ни, яка підтримана підписами не менш як десятьох тисяч виборців 
відповідного округу, зібраними у визначеному законом порядку. Таким 
чином, можна констатувати застосування в той період імперативного 
мандату народного депутата України і його безпосередню відповідаль
ність перед виборцями.

Паралельно в українському суспільстві формувалась партійнопо
літична основа українського парламентаризму, що відобразилось у по
яві різних політичних партій та закріпленні партійної приналежності 

1 Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про статус народного 
депутата України» : Закон України від 17 листопада 1992 р. // Відомості Верхов
ної Ради України. — 1994. — № 40. — Ст. 363.

2 Про відкликання народного депутата України : Закон України від 19 жовт
ня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 41. — Ст. 299.
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народних обранців. У 1994 р. було регламентовано право народних де
путатів України добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фрак
ції) за умови, що до складу кожної з них входять не менш як 25 депу
татів. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності 
депутатів, називались депутатськими фракціями. Проте до їх складу 
могли входити й позапартійні депутати, які підтримували програмні 
документи відповідної партії. Застосовувався принцип однофракцій
ності, а Голова парламенту і його заступники не могли входити до 
складу жодної депутатської групи (фракції).

Серед прав депутатських груп (фракцій) слід відмітити право на 
пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх 
органах Верховної Ради та офіційних парламентських делегаціях; ви
сунення кандидатур на вакантні депутатські місця в органах Верховної 
Ради до визнання Верховною Радою повноважень відповідних новооб
раних депутатів належить депутатським групам (фракціям), яким ці 
місця належали раніше; право на виступ свого представника з усіх пи
тань порядку денного на засіданнях Верховної Ради та її органів тощо.

Розвитку партійної системи України сприяло проведення виборів 
у 1998 р. на основі змішаної виборчої системи. Таким чином, хоча й 
повільно, але процес політичної структуризації відбувався не тільки у 
Верховній Раді України, а й у суспільстві. Змінами до Регламенту Вер
ховної Ради України від 13 травня 1998 р. було запроваджено виключ
но партійний критерій формування депутатських фракцій, на основі 
політичних партій та блоків політичних партій, що подолали чотири
відсотковий бар’єр на виборах до Верховної Ради України 29 березня 
1998 р., за умови, що до складу кожної з фракцій входить не менш як 
14 народних депутатів України. Однак згодом це положення було ви
знане неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду 
України від 3 грудня 1998 р. № 17рп/98.

Важливим кроком на шляху до вдосконалення організаційної 
структури українського парламенту було зменшення повноважень та 
зведення ролі Президії Верховної Ради України до організації діяль
ності парламенту шляхом передання законопроектної роботи, яка вклю
чає організацію розробки за дорученням Верховної Ради України чи з 
власної ініціативи проектів законів та інших актів, що розглядаються 
Верховною Радою України, попередній розгляд та підготовку виснов
ків і пропозицій щодо законопроектів, внесених іншими суб’єктами 
законодавчої ініціативи, доопрацювання та редагування за дорученням 
Верховної Ради України чи з власної ініціативи окремих законопроек
тів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях, визна
чення завдань щодо розробки законопроектів чи їх структурних час
тин, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх 
всенародного обговорення; здійснення контролю за дотриманням та 
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реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів 
Верховної Ради України, за відповідністю підзаконних актів Конститу
ції законам України, а також вивчення ефективності їх застосування; 
вивчення доцільності та ефективності дій уряду України, інших органів 
державної виконавчої влади, їх посадових осіб у питаннях, віднесених 
до компетенції постійних комісій, підготовка та подання відповідних 
висновків на розгляд Верховної Ради України тощо до повноважень 
постійних комісій. Все це сприяло спеціалізації народних депутатів 
України та поліпшенню їх законодавчої діяльності.

Другий етап формування парламентаризму пов’язаний із структур
нофункціональними змінами парламенту, які започаткувала прийня
та Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституція України.

Поперше, був удосконалений процес прийняття рішень парла
ментом, у тому числі й законів. Зокрема, якщо за Конституцією УРСР 
1978 р. зі змінами та доповненнями Верховна Рада України була пра
вомочна приймати рішення за умови, що на засіданні присутні не 
менш як дві третини від фактичної кількості народних депутатів Украї
ни, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому зако
ном порядку, але більше половини її конституційного складу, а для 
прийняття закону України було достатньо більшості голосів від фактич
ної кількості народних депутатів України, то за Конституцією Украї
ни 1996 р. парламент приймає рішення, як правило, більшістю від її 
конституційного складу. Значний вплив на законодавчий процес ма
ло звуження кола суб’єктів законодавчої ініціативи. Основний закон 
України 1996 р. позбавив цього права органи судової влади (Конститу
ційний Суд України та Верховний Суд України), Генерального проку
рора України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Академію 
наук України.

Зменшилась роль парламенту в установчій (номінаційній) сфері. 
Так, повноваження щодо обрання складу Конституційного Суду Украї
ни було розподілено між Верховною Радою України, Президентом 
України та з’їздом суддів України, а право формування та керівництво 
Радою національної безпеки та оборони було віддано главі держави. 
Нарешті, остаточно розірвався зв’язок парламенту (що раніше спрямо
вував діяльність місцевих Рад народних депутатів) та органів місцевого 
самоврядування. Частина повноважень парламенту перейшла до інших 
державних інституцій, наприклад, функція тлумачення Конституції 
України і законів України відійшла до Конституційного Суду України.

Змінилась і конституційноправова основа взаємодії законодавчої 
та виконавчої влади. Верховна Рада України втратила право затвер
дження запропонованих Президентом України кандидатур на посади 
міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, юстиції, внутрішніх 
справ та голів Державного комітету у справах охорони державного кор
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дону і Державного митного комітету, а також право виразити недовіру 
Прем’єрміністру України або окремим членам Кабінету Міністрів 
України. Таким чином, вплив парламенту на уряд зменшився.

Однак удосконалився механізм здійснення контрольної функції 
парламенту шляхом створення спеціальних органів парламентського 
контролю — Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
та Рахункової палати.

Подруге, Президія Верховної Ради України була ліквідована, по
стійні комісії реформовані у комітети Верховної Ради України, які 
утворюються з числа народних депутатів України для здійснення за 
окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і поперед
нього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради 
України, виконання контрольних функцій. Також передбачалось ство
рення у певних випадках спеціальних слідчих комісій Верховної Ради 
України.

Слід відмітити жваву полеміку та законодавчі пропозиції щодо за
провадження в Україні бікамералізму. Двопалатна структура парламен
ту України пропонувалась ще в перших проектах Конституції України. 
Зокрема згідно з проектом Конституції України (в редакції від 1 липня 
1992 р.), парламент, який пропонувалося назвати Національними Збо
рами України, мав складатися з двох палат: Ради депутатів і Ради по
слів. Відповідно до змісту положень проекту Конституції України в 
редакції від 27 травня 1993 р. передбачалось створення двопалатного 
парламенту — Всенародної Ради України, що мала складатися з ниж
ньої палати — Державної Ради і верхньої палати — Ради Територій. 
Двопалатна побудова парламенту встановлювалась також у проекті 
Конституції України від 24 лютого 1996 р., який визначав парламент 
як Національні Збори України, що мали складатися з Палати депута
тів і Сенату1.

При цьому закріплення однопалатної структури парламенту Кон
ституцією України 1996 р. не зняло напруги навколо цієї проблеми, 
скоріше навпаки її загострило, що проявилось у позитивній відпові
ді народу на всеукраїнському референдумі 2000 р. на питання: «Чи 
підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в 
Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України 
і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції 
України і виборчого законодавства?»2. У подальшому ідея регіонально

1 Конституція незалежної України : у 3 кн. / за заг. ред. С. П. Головатого. — 
К. : Укр. правн. фундація ; Видво «Право», 1997. — Кн. 1. Документи, статті. — 
С. 114—115, 146—147, 217.

2 Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціати
вою : Указ Президента України від 15 січня 2000 р.// Офіційний вісник Украї
ни. — 2000. — № 3. — Ст. 68.
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го представництва втілилась у проекті Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України», винесеного на всенародне обговорення 
Указом Президента України від 6 березня 2003 р., де передбачалось 
створення двопалатного парламенту, який мав складатися з Держав
них Зборів та Палати Регіонів1. Президент України В. Ющенко також 
висловився за формування в Україні двопалатного парламенту (Палата 
регіонів та Державні збори)2, зауваживши, що це «дозволить зміцнити 
представництво регіонів у законодавчому органі й підвищити відпові
дальність та якість законотворчості»3.

Однак необхідність запровадження двопалатної будови парламенту 
є дискусійною. Прихильники бікамералізму вважають, що двопалатна 
структура парламенту має низку переваг перед однопалатною, зокрема: 
створення передумов для представництва регіональних інтересів на 
загальнонаціональному рівні; наявність стримуючих механізмів (верх
ня палата стає засобом стримування нижньої), що забезпечує більш 
зважений законодавчий процес та неможливість прийняття непродума
них законодавчих рішень; забезпечення рівноваги у державному меха
нізмі між законодавчою владою та Президентом України і виконавчою 
владою; унеможливлення здійснення раптових та різких змін здійснен
ня державної політики після чергових виборів, оскільки вибори палат 
здійснюються в різні терміни і за різними виборчими системами.

Супротивники ідеї двопалатного парламенту дотримуються думки, 
що друга палата може стати додатковим стимулом для федералізації 
України, може загрожувати цілісності та недоторканності її території; 
може значно уповільнити законодавчий процес, через наявність істот
них розбіжностей між палатами; ще більше загострить суперечності 
між вищими органами держави, що супроводжуватиметься перманент
ною боротьбою між ними за домінуюче становище у визначенні засад 
внутрішньої і зовнішньої політики або послабить Верховну Раду Укра
їни та зробить її залежною від органів виконавчої влади. Поширеною 
є теза, що друга палата має право на існування лише у федеративній 
державі, де вона представляє інтереси суб’єктів федерації4.

1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.glavred.info/ archive/
2008/04/02/15482416.html.

2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://glavred.info/archive/2009/
03/31/1212549.html/

3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.partyofregions.org.ua/
contrprop/resonance/4689f114753d4/.

4 Див. : Святоцький О. Питання теорії і практики конституціоналізму в 
Україні / О. Святоцький, В. Чушенко // Право України. — 1998. — № 2. — С. 20; 
Цвік М. В. Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в 
системі народовладдя / М. В. Цвік // Вісн. Акад. прав. наук України. — 1995. — 
№ 3. — С. 34; Прозорова Н. Робесп’єр проти Монтеск’є, або знову про розподіл 
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Без сумніву, при визначені структури парламенту зазначені мірку
вання мають бути враховані та піддані критичній оцінці з огляду на 
порядок формування палат парламенту, принципи їх взаємодії, що 
властиві конкретновизначеній моделі бікамералізму. У будьякому 
випадку, парламент повинен бути одним органом, здатним приймати 
рішення, тому не потрібно створювати дублікат першої палати, який 
ще й може мати протилежну політичну позицію, розділяти народний 
суверенітет. Крім того, інтереси місцевих громад можуть представляти 
народні депутати України, обрані за пропорційномажоритарною ви
борчою системою. Сучасні зарубіжні тенденції також спрямовані на 
зменшення кількості держав, де формуються двопалатні парламенти.

Третій етап розвитку сучасного парламентаризму почався в Украї
ні внаслідок конституційної реформи в грудні 2004 р. Зміни, що були 
внесені до Конституції України, безпосередньо стосувались діяльності 
парламенту. Завдяки розширенню повноважень Верховної Ради Украї
ни у сфері взаємодії з виконавчою владою, зокрема призначення за 
поданням Президента України Прем’єрміністра України, Міністра 
оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення 
за поданням Прем’єрміністра України інших членів Кабінету Міні
стрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови 
Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови 
Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, 
вирішення питання про відставку Прем’єрміністра України, членів 
Кабінету Міністрів України, посилилась роль парламенту у державно
му механізмі та змінилась форма правління в Україні з президентсько
парламентської на парламентськопрезидентську республіку.

Неоднозначним нововведенням Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. став новий суб’єкт 
парламентських відносин — коаліція депутатських фракцій, до складу 
якої входить більшість народних депутатів України від конституційно
го складу парламенту, а також закріплення права Президента України 
достроково припинити повноваження парламенту, якщо протягом од
ного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депу
татських фракцій1.

влад / Н. Прозорова // Віче. — 1995. — № 2 (35). — С. 7; Кривенко Л. Верховна 
Рада України — однопалатний парламент / Л. Кривенко // Вісн. Акад. прав. 
наук України. — 1998. — № 4 (15). — С. 39; Шаповал В. М. Парламентаризм і 
законодавчий процес в Україні : навч. посіб. / В. М. Шаповал, В. I. Борденюк, 
Г. С. Журавльова. — К., 2000. — С. 111; Борденюк В. I. Деякі питання створення 
двопалатного парламенту в Україні у контексті зарубіжного досвіду / В. Бор
денюк // Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 202.

1 Про внесення змін до Конституції України : Закон України від 8 грудня 
2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44.



ФУнкЦiонУвАннЯ	ПУБлiчноЇ	влАди	в	УмовАХ	конститУЦiЙниХ	ПеРетвоРенЬ	 23�

Спроба реалізувати вказане повноваження главою держави спричи
нила конституційний конфлікт, причиною якого стало неоднозначне 
тлумачення учасниками конституційного процесу складу коаліції де
путатських фракцій у Верховній Раді України. Так, за ч. 4 ст. 61 Регла
менту Верховної Ради України до складу коаліції депутатських фрак
цій могли входити як депутатські фракції, так і позафракційні народні 
депутати. Натомість, Конституційний Суд України у рішенні від 17 ве
ресня 2008 року зазначив, що до складу коаліції депутатських фракцій 
можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депу
татських фракцій, що сформували коаліцію, а суб’єктами формуван
ня коаліції депутатських фракцій є депутатські фракції (абзаци 2, 4 під
пункту 3.2.1 п. 3 мотивувальної частини)1.

Однак відповідно до Закону України «Про внесення зміни до За
кону України «Про Регламент Верховної Ради України» коаліція депу
татських фракцій у Верховній Раді була визначена як сформоване за 
результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на 
засадах, встановлених Конституцією України і цим Регламентом, об’єд
нання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить 
більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної 
Ради України2. Зазначене положення було роз’яснено Конституційним 
Судом України у рішенні від 6 квітня 2010 р., де зазначається, що окре
мі народні депутати України, зокрема ті, які не перебувають у складі 
депутатських фракцій, що ініціювали створення коаліції депутатських 
фракцій у Верховній Раді України, мають право брати участь у форму
ванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України3.

Таким чином, практика застосування положень, які регламенту
ють формування коаліції депутатських фракцій, свідчить про те, що 
введення у Основний Закон такого суб’єкта політичного процесу є 

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по
данням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень 
частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України (справа про коалі
цію депутатських фракцій у Верховній Раді України) від 17 вересня 2008 р. // 
Офіційний вісник України. — 2008. — № 72. — Ст. 2432.

2 Про внесення зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України» : Закон України від 9 березня 2010 р. // Офіційний вісник України. — 
2010. — № 18. — Ст. 803.

3 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по
данням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень 
частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регла
менту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів 
України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій 
у Верховній Раді України від 6 квітня 2010 р. // Офіційний вісник України. — 
2010. — С 27. — Ст. 1070.
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недоцільним. Утворення парламентської більшості (і не обов’язково 
коаліції) — це не самоціль для парламенту, а всього лише інструмент 
для впровадження певної політики завдяки формуванню уряду та спри
янню проходженню ініціатив уряду через парламент. Тому правове 
регулювання у цій частині мало бути спрямоване насамперед на резуль
тативність процесу формування уряду.

У зв’язку з цим Європейська комісія «За демократію через право» 
(Венеціанська комісія) у Висновку від 13 червня 2005 р. зазначила, що 
«можуть виникнути запитання, чи сприятиме така формалізована про
цедура формування парламентської більшості посиленню політичної 
стабільності в Україні. Крім того, навряд чи цю процедуру можна роз
глядати як таку, що узгоджується зі свободою вибору та прийняттям 
рішень, що гарантують політичним партіям Конституцією відповідно 
до європейських стандартів у цій сфері. У цілому, союзи між політич
ними партіями залежать від вільного вибору відповідних партій та 
триватимуть доти, доки керівні органи партій вважатимуть вигідним 
дотримання досягнутих домовленостей… (Комісія «За демократію через 
право») вважає вимогу формування парламентської коаліції зайвою та 
дуже схвалила б її вилучення з Конституції»1.

Отже, доводиться констатувати, що практика функціонування в 
парламенті коаліції депутатських фракцій не призвела до створення 
стійкої більшості народних депутатів України, є штучним формуван
ням, яке спотворює та нівелює мету її існування.

Також Закон України «Про внесення змін до Конституції Украї
ни» від 8 грудня 2004 р. передбачав можливість дострокового припи
нення повноважень народного депутата України за рішенням вищого 
керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних пар
тій) у випадку невходження народного депутата України, обраного від 
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депу
татської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних 
партій) або виходу народного депутата України зі складу такої фрак
ції2. Вказане положення кореспондувало пропорційній виборчій систе
мі, на його основі обирались народні депутати України.

З приводу цього Парламентська асамблея Ради Європи зазначила: 
«відкликання народних представників політичними партіями (імпера
тивний мандат) є неприйнятним у демократичній державі. Асамблея 

1 Opinion on the amendments to the Constitution of Ukraine no. 339/2005 
adopted on 08.12.2004 [Висновок Венеціанської комісії від 13 червня 2005 р. 
№ 339/2005 щодо змін до Конституції України, ухвалених 8 грудня 2004 р. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : venice.coe.int/docs/ 2005/CDLAD(2005) 
015e.asp.

2 Про внесення змін до Конституції України : Закон України від 8 грудня 
2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44.
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впевнена, що послідовна політична програма, відповідальне та віддане 
членство в партії, а також прискіпливий відбір партійних кандидатів є 
ефективнішими інструментами заохочення партійної та фракційної 
дисципліни»1.

Венеціанська комісія слушно зауважувала, що така норма «поста
вить до певної міри партії чи блок партій над виборцями, які самі не 
мають можливості скасувати парламентський мандат, яким депутат 
наділяється шляхом виборів»2.

Крім того, багато питань виникало у зв’язку з практичною мож
ливістю реалізації дострокового припинення повноважень народного 
депутата України за рішенням вищого керівного органу політичної 
партії через те, що процес дострокового припинення депутатських 
повноважень передбачав окрему процедуру, яка мала бути виписана 
в законі. Однак відсутність такої процедури зумовлювала певну декла
ративність норми про дострокове припинення повноважень народно
го депутата України за рішенням вищого керівного органу політичної 
партії.

Слід відмітити, що дострокове припинення повноважень народно
го депутата України у разі його невходження до складу депутатської 
фракції або виходу із складу такої фракції не сприяло зміцненню демо
кратичного режиму та верховенства права в Україні, тому відсутність 
такого положення у чинній редакції Конституції України є цілком ви
правданою.

Формування парламентаризму в Україні не можна вважати цілком 
завершеним процесом, у зв’язку з чим постає питання про визначення 
тенденцій та напрямів подальшого удосконалення парламентаризму в 
Україні. На сучасному етапі розвитку українського парламентаризму, 
після приведення Конституційним Судом України до дії Конституцію 
України у редакції від 28 червня 1996 р., законодавцю необхідно зосе
редити увагу на вирішенні проблемних моментів функціонування Вер
ховної Ради України.

Поперше, враховуючи виявлені соціологічними дослідженнями 
низькі показники довіри громадян України до владних інституцій, на
гальним є зняття депутатської недоторканності та запровадження за
собів впливу виборців на діяльність народних депутатів, зокрема, від
новлення інституту відклику парламентаря у передбачених законом 
випадках. Однак можливість застосування цього контрольного меха

1 Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціо
нування демократичних інституцій в Україні» від 19 квітня 2007 р. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.coe.kiev.ua/uk/dogovory/res1549(2007).htm.

2 Оpinion on three draft laws proposing amendments to the сonstitution of 
Ukraine, Opinion no. 230/2002 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.venice.coe.int/docs/2003/CDLAD(2003)019E.asp?MenuL=E.
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нізму потребує узгодження з виборчим законодавством, яке наразі 
повернулося до змішаної (мажоритарнопропорційної) виборчої си
стеми, що узгоджується з нормами Конституції України, на відміну від 
пропорційної виборчої системи, яка, посуті, порушувала принцип 
«прямого» виборчого права, адже парламентарі обирались за списками 
політичних партій і блоків, а не персонально, та обмежувала пасивне 
виборче право громадянина України (право бути обраним до складу 
Верховної Ради України).

Суперечливою видається пропозиція Ю. Шемшученка «законодав
чо встановити, що одна і та сама особа не може бути народним депу
татом України понад два терміни поспіль (як для Президента Украї
ни)»1 тому, що постійна парламентська діяльність сприяє професіо
налізації народних депутатів України та підвищенню якості законів 
України.

У зв’язку з тим, що головним обов’язком парламенту є прийняття 
законів, які повинні відповідати Конституції України, бути якісними, 
системно узгодженими, зрозумілими, було б доречно закріпити в Кон
ституції України додаткові підстави дострокового припинення повно
важень Верховної Ради України, а саме:

— у разі незатвердження протягом трьох місяців підготовленого і 
поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Дер
жавного бюджету України2;

— у випадку трикратного відхилення кандидатури Прем’єрмініст
ра України;

— у разі саморозпуску за рішенням більшості від конституційного 
складу Верховної Ради України або за рішенням всеукраїнського ре
ферендуму.

Наприклад, ч. 5 ст. 44 Бюджетного кодексу України зобов’язує 
парламент прийняти Державний бюджет України на наступний рік до 
1 грудня. Однак виконання зазначено припису не підкріплюється від
повідними санкціями. Хоча із практики бюджетного процесу слідує си
стематичне порушення строку прийняття Державного бюджету Украї
ни. Так, за період 2001—2010 рр. тільки Державний бюджет України 
на 2004 р. був вчасно прийнятий. Крім того, вагомим аргументом на 

1 Шемшученко Ю. С. Проблеми українського парламентаризму у світлі кон
ституційної реформи в Україні / Ю. С. Шемшученко // Стратегічні пріоритети : 
наук.аналіт. щокварт. зб. — 2008. — № 2 : Спец. вип. : Конституційний процес 
в Україні. — С. 99.

2 Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціати
вою : Указ Президента України від 15 січня 2000 р. // Офіційний вісник Украї
ни. — 2000. — № 3. — Ст. 68; Про підсумки Всеукраїнського референдуму 16 квіт
ня 2000 р. Повідомлення Центральної виборчої комісії // Голос України. — 2000. — 
25 квітня.
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користь закріплення першої підстави є широка підтримка, отримана 
нею на референдумі 2000 р.

Поряд із цим убачається доцільним надання Президенту України 
права достроково припинити повноваження парламенту у випадку три
кратного відхилення кандидатури Прем’єрміністра України, оскільки 
поза правовим регулюванням залишається ситуація, за якої персональ
ний склад Кабінету Міністрів України не буде сформований у відведе
ний Конституцією України строк. Наприклад, ст. 111 Конституції Росії 
передбачає, що трикратне відхилення кандидатури голови уряду має 
наслідком розпуск Державної думи та призначення голови уряду за рі
шенням Президента Росії. Аналогічну норму цілком доречно було б 
запровадити і в Конституції України, доповнивши її положенням, відпо
 відно до якого Президент України не має права пропонувати одну й ту 
саму кандидатуру на посаду Прем’єрміністра України більше двох ра
зів. Наявність такого застереження сприятиме підтриманню балансу між 
гілками державної влади при формуванні персонального складу уряду.

Подруге, нагальним є вдосконалення структурноорганізаційної 
діяльності парламенту. Підлягає оптимізації і вдосконаленню структу
ра парламентських комітетів та прийняття Закону України «Про тим
часові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові 
спеціальні комісії Верховної Ради України», без якого деякі повнова
ження парламенту, наприклад усунення Президента України з поста в 
порядку імпічменту, неможливо реалізувати на практиці. Неодмінно 
слід розширити коло прав та обов’язків парламентської опозиції, уно
рмувавши її правовий статус.

Потретє, було б доречно здійснити подальше конституційнопра
вове розмежування повноважень різних органів державної влади з ме
тою налагодження між ними взаємодії. Підвищенню якості законів 
сприятиме розширення кола суб’єктів законодавчої ініціативи за раху
нок органів судової влади, зокрема Верховного Суду України, який 
веде і аналізує судову статистику та практику, а тому здатний опера
тивно реагувати на проблеми, наявні у чинному законодавстві.

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що парламентаризм 
становить одну з найбільш фундаментальних цінностей демократично
го суспільства, чим обумовлюється провідна роль Верховної Ради Украї
ни у здійсненні державної влади.

Беручи за основу класифікацію парламентаризму А. Георгіци та 
враховуючи конституційні повноваження парламенту, характер його 
взаємодії з іншими державними органами, сучасний український пар
ламентаризм можна віднести до раціоналізованого парламентаризму, 
який базується на партійній основі.

За час функціонування парламентаризму в Україні було досягнуто 
значного прогресу в науковотеоретичному осмисленні ролі та призна
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чення парламенту в здійсненні державної влади, що закономірно по
значилось і на правовому регулюванні його діяльності. Серед найбільш 
вагомих досягнень на шляху до побудови розвиненого парламента
ризму в Україні варто виділити такі: здійснення переходу роботи на
родних депутатів на постійну основу; професіоналізація законотворчої 
діяльності; запровадження багатопартійної політичної системи; роз
ширення кола суспільних відносин, що становлять предмет норматив
ноправового регулювання; удосконалення процесу прийняття рішень, 
у тому числі законів, парламентом тощо.

Таким чином, сучасний парламентаризм відіграє провідну роль у 
системі управління українською державою. У своїй діяльності Верхов
на Рада України, як орган народного представництва та законодавчої 
влади, забезпечує найбільш повне врахування інтересів широких верств 
населення, українського народу в цілому та одночасно виступає ключо
вим елементом у механізмі формування і підтримання взаємозв’язків 
між вищими органами державної влади.

4.2. Еволюція конституційних статусів  
Президента України і Кабінету Міністрів України  
в контексті принципу поділу влади
Державне владарювання існувало за усіх відповідних («дер

жавних») історичних часів. Проте немає підстав стверджувати про 
наявність за попередніх часів законодавчої, виконавчої та судової вла
ди як організаційно окреслених державновладних функцій. Про та
кі функції можна говорити лише у зв’язку з принципом розподілу 
влад.

Сучасне трактування розподілу влад походить від політикоправо
вої ідеології, сформованої напередодні і у ході революцій ХVIII ст. в 
Америці та Європі. Зазначена історичність ідеї розподілу влад не запе
речує її актуальності, а зміст цієї ідеї не видається застиглим. У другій 
половині минулого століття розподіл влад почали розглядати не тільки 
як формалізовану в нормах конституцій засаду побудови державного 
механізму, а й як принцип взаємодії, з одного боку, державних органів, 
співвіднесених із законодавчою та виконавчою владою, і, з другого, — 
політичної системи у цілому (передусім політичних партій). Французь
кий юрист і політолог М. Дюверже стверджував, що традиційний по
діл між законодавчою владою і виконавчою владою «поступово втра
чає своє значення на користь нового підходу: розрізнення функції 
урядової і функції опозиції»1.

1 Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже. — М. : Академический 
проект ; Парадигма, 2005. — С. 479—480.
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За умов різних форм державного правління ключові характеристи
ки розподілу влад видаються чи не протилежними. Якщо однією з рис 
президентської республіки є юридично визначена і така, що існує фак
тично, роль президента як очільника (глави) виконавчої влади, то за 
парламентського правління закріплена роль уряду як де юре і де факто 
вищого органу виконавчої влади, а глава держави співвіднесений з ви
конавчою владою здебільшого формально. В країнах зі змішаною рес
публіканською формою правління (так звана напівпрезидентська рес
публіка) визнаний дуалізм виконавчої влади, хоча, як правило, тут у 
конституції відсутнє пряме визначення президента як носія виконав
чої влади. Тому немає підстав стверджувати, що існує універсальна 
модель розподілу влад, яка здатна забезпечити конкретній державі 
якість демократичної.

У пострадянських країнах, до яких віднесена й Україна, принцип 
розподілу влад (за вітчизняним формулюванням — поділу влади) нерід
ко набуває трактувань, які не виглядають органічним продовженням 
його «класичних» версій. Реалізація відповідного принципу за умов 
цих країн може видаватися недостатньою або навіть неадекватною че
рез відсутність розвинутого громадянського суспільства. Наявність та
кого суспільства є передумовою здатності політичної системи функціо
нувати в режимі демократії, а також розвитку держави, що є важливою 
складовою цієї системи як держави демократичної.

Якщо соціум та його інститути (зокрема і передусім — політичні 
партії) не мають ознак, повною мірою притаманних громадянському 
суспільству і здатних забезпечити демократичний розвиток, держава 
може надміру «автономізовуватися» щодо суспільства, а її механізм — 
функціонувати і навіть самоорганізовуватися під впливом різних суб’єк
тивних і, фактично, регресивних чинників. Як наслідок, задекларова
ний поділ влади (розподіл влад) може перетворитися на політичну і 
конституційну фікцію. Тим самим реалізація принципу розподілу влад 
у пострадянських країнах вирішальною мірою залежить від якостей 
суспільнополітичного життя, від можливостей демократичного посту
пу їх соціумів.

Характеризуючи особливості реалізації принципу розподілу влад 
(поділу влади) у пострадянських країнах, зокрема в Україні, необхідно 
також враховувати, що його нерідко трактують виключно з огляду на 
політичну кон’юнктуру. До того ж, активно використовуючи відповідне 
словосполучення як одну із складових загальнополітичного лексикону 
без належного усвідомлення його сенсів, розподіл влад перетворюють 
на нову політикоправову ідеологему на зразок «верховенства Рад».

Попри зазначене, факт закріплення розподілу влад у прийнятих 
у пострадянських країнах основних законах є політичним і юридич
ним позитивом. Поперше, у такий спосіб оформлюється відмова від 
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принципів організації державного владарювання, задекларованих у ра
дянський період. Подруге, конституювання розподілу влад свідчить 
про намір просуватися шляхом демократичного правового і державно
го розвитку. Нарешті, потретє, таке конституювання створює хоча б 
форму для відповідного розвитку, яка має «матеріалізовуватися» за мі
рою утворення справжнього громадянського суспільства.

Як зазначалося, в Україні замість широко прийнятого в теорії кон
ституціоналізму формулювання «розподіл влад» офіційно вживається 
словосполучення «поділ влади». Таку заміну не можна оцінювати од
нозначно. Формулювання «розподіл влад» треба сприймати як таке, 
що натякає на різні, відповідно розмежовані, або розподілені, три 
основні функції єдиної і цілісної державної влади. Трактування прин
ципу розподілу влад саме як такого, що передбачає розмежування 
відповідних функцій, характеризує сучасний стан теорії конституціона
лізму. Водночас словосполучення «поділ влади» може сприйматися як 
хибна вказівка на якусь подільність єдиної державної влади.

Способи закріплення ідеї розподілу влад (поділу влади) у нормах 
конституції в різних країнах відмінні. У більшості розвинутих країн 
таке закріплення має вигляд структурнофункціонального визначення 
кожного з вищих органів держави (парламенту, президента, уряду, ви
щих судів). При цьому відповідну ідею пов’язують з правовим статусом 
особи, з правами і свободами людини і громадянина. Ще Ш. Монтеск’є 
писав, що розподіл влад не є самоціллю і має слугувати забезпеченню 
індивідуальної свободи, бути пересторогою деспотії1. На думку бага
тьох сучасних дослідників, реалізація принципу розподілу влад за умов 
демократичного владарювання конструює правову державу, яку роз
глядають як еманацію прав і свобод та їх гарантій.

У пострадянських країнах принцип розподілу влад (поділу влади) 
звичайно прямо фіксується в конституційному тексті. За приклад може 
слугувати припис ч. 1 ст. 6 Конституції України: «Державна влада в 
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу 
та судову». Первинною метою такого закріплення було задекларувати 
намір докорінно змінити засади побудови державного механізму і одно
часно створити правове підґрунтя для відповідних змін.

Особливістю сприйняття ідеї розподілу влад в Україні можна вва
жати те, що тут у вжиток увійшло формулювання «гілка влади», хоча 
воно не знайшло місця в конституційному тексті, а також у законах та 
інших нормативноправових актах. Причиною появи цього формулю
вання є невдалий подвійний переклад запропонованого Ш. Монтеск’є 
словосполучення «separation des pouvoirs». Один із перекладів зазначе

1 Монтескье Ш. О духе законов / Ш. Монтескье. — М. : Мысль, 1999. — 
С. 138—148.
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ного франкомовного словосполучення російською — «разветвление 
властей», яке українською має бути перекладене як «розгалуження 
влад». Тому «галузь влади», а не «гілка влади».

Частиною вітчизняних авторів принцип поділу влади (розподілу 
влад) трактується як такий, що засвідчує наявність у державі трьох «гі
лок влади» з певними повноваженнями. Однак згідно з юридичною 
теорією повноваженнями наділені державні органи і посадові особи, а 
не умовні «гілки влади». Закріпивши принцип поділу влади як засаду 
демократичної організації держави, автори Конституції України закцен
тували на тому, що єдина і цілісна державна влада здійснюється на
самперед органами, які визначені органами законодавчої, виконавчої 
та судової влади. Ці органи й уособлюють три основні функції держав
ної влади. У свою чергу, ніяких організаційно виокремлених «гілок 
влади» та їх повноважень в Конституції України не передбачено.

Викладене не виключає можливості наукового формулювання ін
ших функцій державної влади, ніж відповідно позначені три основних. 
Проте конструювання будьякої нової «гілки влади» може бути виправ
дане лише за умов, коли воно сприятиме реалізації державними орга
нами їх компетенції, передбачатиме додаткові можливості щодо демо
кратизації державного владарювання, тобто впливатиме на якість вла
ди. При цьому таке конструювання має враховувати реальний зміст 
конкретних конституцій. З цього приводу можна послатися на росій
ського автора Ю. Козлова, який, обстоюючи практичну цінність прин
ципу розподілу влад, оцінював як «чисто арифметичний, а тому фор
мальний підхід, коли влада подрібнюється на елементи, що відповіда
ють системі державних органів, яка склалась з тих чи інших (нерідко 
суб’єктивних) причин»1.

Очевидно, що зміст державної влади не обмежується повноважен
нями органів законодавчої, виконавчої та судової влади, хоча саме ці 
повноваження складають його основу. Тому видаються неадекватними 
спроби винайти місце у конституційно позначеній «тріаді влад», на
приклад, Прокуратурі України. Остання реалізує функцію (функції), 
відмінну від здійснюваних за змістом законодавчої, виконавчої або 
судової влади. Врештірешт, вирішальне значення при визначенні місця 
і ролі конкретних державних органів і посадових осіб у владарюванні 
має зміст їх повноважень, особливості компетенційних взаємозв’язків 
з іншими державними органами.

Одним із питань, пов’язаних із з’ясуванням сенсів розподілу 
влад (поділу влади), є співвіднесеність законодавчої і виконавчої вла

1 Козлов Ю. М. Исполнительная власть: сущность, функции / Ю. М. Коз
лов // Вестник Московского государственного университета. Серия «Право». — 
1992. — № 4. — С. 6.
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ди. З різних причин відповідне питання викликає підвищений інтерес 
у пострадянських країнах, причому частина авторів обстоює «верховен
ство», або «примат», законодавчої влади. Нерідко таке «верховенство» 
формулюється за своєрідною інерцією: відомо, що загальнодержавний 
представницький орган влади (в умовах Української РСР — Верхов
на Рада УРСР) офіційно визначався як «найвищий орган державної 
влади».

Прибічники ідеї «верховенства» («примату») законодавчої влади 
по суті ігнорують значення стримувань і противаг у теорії і практиці 
розподілу влад. Будьяка система стримувань і противаг фактично ста
вить у залежність здійснення, зокрема, законодавчої влади від статусу 
державних органів, організаційно та (або) функціонально віднесених 
до інших галузей («гілок») влади. Достатньо назвати право вето Прези
дента України, права законодавчої ініціативи Президента України і 
Кабінету Міністрів України. У свою чергу, так звані номінаційні (кад
рові) повноваження Верховної Ради України щодо органів виконав
чої влади, а також її повноваження стосовно імпічменту Президенту 
України, призначені хоча б формально «противажити» тим повнова
женням названих вище органів, шляхом реалізації яких вони «стриму
ють» єдиний орган законодавчої влади.

Тому необхідно говорити про особливу (але не пріоритетну) роль 
законодавчої влади щодо виконавчої влади. Можна визначати й особ
ливу роль виконавчої влади щодо влади законодавчої. Конкретні від
повіді на питання про такі ролі за умов тієї чи іншої країни можна 
отримати шляхом аналізу співвідношення повноважень вищих органів 
держави, функціонально поєднаних із законодавчою або виконавчою 
владою, з урахуванням практики застосування норм конституції, яки
ми ці повноваження зафіксовані.

Один із сенсів розподілу влад (поділу влади) полягає в тому, що 
законодавча влада і виконавча влада є однопорядковими. З цього не 
випливає, що вони є рівними між собою. Відповідна рівність навіть 
теоретично неможлива, а про їх нерівність можна говорити лише умов
но. Так само неможлива так звана збалансованість «розподілених влад», 
якщо вона означає їх урівноваженість, тобто згадувану рівність. Умов
на нерівність «розподілених влад» об’єктивно пов’язана з особливос
тями обраної форми державного правління і зумовленої нею системи 
стримувань і противаг, зі станом суспільнополітичного буття конкрет
ної країни. За будьякої форми правління органи законодавчої і вико
навчої влади призначені реалізовувати різні функції та повноваження, 
а їх діяльності притаманні відмінні засоби та методи.

Суперечності, що виникають у зв’язку з трактуваннями принципу 
розподілу влад (поділу влади), супроводжуються формулюванням в 
юридичній науці концепцій, які не сприяють їх подоланню. До таких 
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концепцій треба віднести, зокрема, ті, за якими визнається окрема пре
зидентська влада: «В сучасних умовах багатьох країн президентська 
влада посідає особливе положення, вона … характеризується своєрід
ністю»1. До визнання президентської влади як ще однієї галузі держав
ної влади об’єктивно близькі прибічники ідеї «президентського арбіт
ражу», а також ті, хто надміру широко тлумачить положення конститу
цій про президентагаранта.

Сама ж концепція президентської влади є фактичним наступни
ком концепції королівської влади, сформульованої Б. Констаном ще 
на початку ХIХ ст. Як писав цей автор, король виступає відстороне
ним арбітром у взаємостосунках інших «влад», функціонування яких 
має забезпечувати його відповідна діяльність. Коментуючи цю концеп
цію, М. Коркунов зазначав: «Королівська влада може, дійсно, змірю
вати дію інших влад лише тоді, коли вона буде сильнішою за їх усіх, 
але це обов’язково має призвести до їх поглинення королівською вла
дою»2. Тенденції до подібного «поглинення» наявні у деяких з тих пост
радянських країн, де реалізується на практиці концепція президент
ської влади.

Не менш важливим є те, що концепція президентської влади фор
мально і, головне, по суті суперечить теорії розподілу влад Ш. Монте
ск’є, відповідно зафіксованій в конституціях. За цією теорією функці
онування «розподілених влад» має забезпечуватися їх взаємодією і 
взаємовпливом, а не якимось «арбітром» чи «посередником». Тертя 
між державними органами, співвіднесеними з «розподіленими влада
ми», є такими, що виникають об’єктивно. В умовах демократичних 
режимів вони звичайно долаються шляхом пошуку політичних комп
ромісів, зокрема, у процесі діяльності вищих органів держави, точніше 
тих, хто ці органи персоніфікує.

Загалом, практику розподілу влад (поділу влади) необхідно оціню
вати у контексті політичних реалій, що існують у конкретній країні, і 
залежно від того, наскільки ці реалії відповідають сенсам народного 
суверенітету. Самі по собі організація і здійснення влади на основі 
принципу розподілу влад можуть і не створювати демократичної якос
ті у державному владарюванні, яка б повною мірою відповідала цим 
сенсам, а мати суто декоративний характер. Створення такої якості 
можливе тільки у процесі і за наслідками трансформації політичної 
системи, синхронного і адекватного цій трансформації демократично
го розвитку суспільства і держави.

1 Чиркин В. Е. Президентская власть / В. Е. Чиркин // Государство и пра
во. — 1997. — № 5. — С. 15.

2 Коркунов Н. М. Сравнительный очерк государственного права иностран
ных государств / Н. М. Коркунов. — СПБ., 1906. — Часть первая. — С. 40.
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З офіційним прийняттям саме ідеї розподілу влад пов’язаний по
чаток сучасного етапу конституційного розвитку України. Ця ідея 
знайшла місце вже у Декларації про державний суверенітет України 
1990 р., в одному з положень якої проголошувалося, що «державна 
влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законо
давчу, виконавчу та судову». Розподіл влад не обійшли увагою пред
ставники різних наук, причому його оцінки не були і не є однорідни
ми. При цьому для багатьох сприйняття відповідної ідеї і визнання 
необхідності її здійснення на практиці означало усвідомлення держав
ної самостійності України.

Проголошення розподілу влад сприяло становленню державних 
інститутів. Так, 18 квітня 1991 р. Верховна Рада прийняла Закон УРСР 
«Про утворення Кабінету Міністрів Української РСР». Надалі було 
прийнято Закон УРСР «Про зміни і доповнення Конституції (Основ
ного Закону) Української РСР у зв’язку з вдосконаленням системи 
державного управління» від 21 травня 1991 р. За цим актом консти
туційний текст коригувався відповідно до названого вище і вже тоді 
чинного Закону, а не навпаки, що є юридичним абсурдом. 25 черв
ня 1991 р. Верховна Рада прийняла постанову «Про вибори Президен
та Української РСР», якою визнала за доцільне заснувати пост пре
зидента.

Організації виконавчої влади стосувалися і два акта, прийняті 
5 липня 1991 р. — Закон УРСР «Про заснування поста Президента 
Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основ
ного Закону) Української РСР» і Закон УРСР «Про Президента Укра
їнської РСР». Вони частково співпадали за змістом і, разом з тим, 
доповнювали один одного. Президент визначався в них «найвищою 
посадовою особою Української держави і главою виконавчої влади». 
Згодом статус Президента України було уточнено Законом України 
«Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) 
України» від 14 лютого 1992 р. У цьому акті, зокрема, Президент 
України був визначений «главою держави і главою виконавчої влади 
України».

Однак новели в Конституції (Основному Законі) України 1978 р. 
зі змінами і доповненнями аж до прийняття чинної Конституції Украї
ни співіснували з положеннями, які фактично позначали збереження 
засад організації радянської влади. Достатньо навести положення її 
ст. 2: «Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, 
які становлять політичну основу України. Всі інші державні органи 
підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів».

Конституція (Основний Закон) України 1978 р., зі змінами і допов
 неннями, містила глави, в яких встановлювалися статуси Президен
та України і Кабінету Міністрів України. Як зазначалося, Президент 
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України був визначений, зокрема, «главою виконавчої влади України». 
При цьому було зафіксовано, що він здійснює керівництво і спрямо
вує виконавчу діяльність Кабінету Міністрів України, очолює систему 
органів виконавчої влади і забезпечує їх взаємодію з Верховною Радою 
України.

Конституція (Основний Закон) України 1978 р., зі змінами і допов
неннями, визначала порядок формування Кабінету Міністрів Украї
ни. Президент України пропонував Верховній Раді України для за
твердження Прем’єрміністра України і вносив пропозицію про його 
звільнення з посади. Президент України був також уповноважений 
пропонувати на затвердження Верховної Ради України призначених 
ним на ряд ключових посад в уряді і на власний розсуд звільняти від
повідних осіб з посад. Iнших керівників органів виконавчої влади 
Президент України на власний розсуд міг як призначати, так і звіль
няти.

У Конституції (Основному Законі) України 1978 р., зі змінами і 
доповненнями, містилося визначення уряду: «Кабінет Міністрів Украї
ни (Уряд України) є органом державної виконавчої влади України». 
Таке визначення видається не тільки недостатнім, а й суперечливим, 
адже за його змістом офіційного значення набув термін «державна ви
конавча влада». Про «державний» характер виконавчої влади, здійсню
ваної, зокрема, Кабінетом Міністрів України, говорили з метою від
окремити відповідні органи від виконавчих комітетів рад, які стали 
визнавати органами місцевого самоврядування.

Конституція (Основний Закон) України 1978 р., зі змінами і допов
неннями, встановлювала, що Кабінет Міністрів України підпорядко
ваний Президенту України та підзвітний і відповідальний перед Вер
ховною Радою України. Водночас нетиповим було положення, за яким 
новоутворений Кабінет Міністрів України подавав програму своєї ді
яльності на розгляд і Президенту України, і Верховній Раді України. 
У свою чергу, положення щодо підзвітності Кабінету Міністрів Украї
ни Верховній Раді України треба вважати таким, що не знайшло під
кріплення в інших конституційних приписах.

З іншого боку, коректний характер мало положення про відпові
дальність Кабінету Міністрів України, адже Верховна Рада України 
могла виразити недовіру Прем’єрміністру України, окремим членам 
Кабінету Міністрів України або уряду в цілому, що тягнуло їх відстав
ку. Тим самим, передбачалась колективна та індивідуальна політична 
відповідальність уряду перед Верховною Радою України. Але інститут 
такої відповідальності виглядав незавершеним, адже не встановлюва
лися реальні форми контролю Верховної Ради України за Кабінетом 
Міністрів України. Подібна незавершеність характеризувала і харак
теризує сьогодні й деякі інші конституційно встановлені інститути.
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Як зазначалось, ключові характеристики розподілу влад знаходять 
різні і навіть протилежні прояви за різних форм державного правлін
ня. У зв’язку з цим форма правління по суті зумовлює зміст стату
сів глави держави і уряду. Аналіз відповідних положень Конституції 
(Основного Закону) України 1978 р., зі змінами і доповненнями, дає 
підстави стверджувати, що були сприйняті певні риси змішаної респуб
ліканської форми. Проте ці риси, зокрема роль Верховної Ради Украї
ни як реального парламенту, існували у своєрідному симбіозі з еле
ментами радянської «моделі» державного владарювання.

Спробою подолати такий симбіоз можна вважати Конституційний 
Договір між Президентом України та Верховною Радою України «Про 
основні засади організації та функціонування державної влади і місце
вого самоврядування на період до прийняття нової Конституції Украї
ни» від 8 червня 1995 р. За його змістом досить чітко розмежовувалися 
повноваження різних державних органів, які мали здійснювати зако
нодавчу і виконавчу владу.

Відповідне розмежування відобразило сприйняття багатьох рис 
президентської республіки. Це засвідчувало, зокрема, сформульоване 
в Конституційному Договорі 1995 р. визначення Кабінету Міністрів 
України: «Уряд України — Кабінет Міністрів України є центральним 
колегіальним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим 
Президентові України і відповідальним перед ним». Iндивідуально від
повідальними перед Президентом України визнавалися окремі міні
стри, а також керівники інших центральних та місцевих органів вико
навчої влади.

Разом із тим, згідно з Конституційним Договором 1995 р. Верхов
на Рада України була уповноважена «оголосити вотум недовіри усьому 
складові Уряду України чи окремим його членам». А це означало ко
лективну та індивідуальну політичну відповідальність Уряду України 
перед Верховною Радою України. Така відповідальність не притаман
на президентській республіці і характеризує змішану республіканську 
та парламентські форми державного правління.

Свідченням сприйняття рис президентської республіки також бу
ли положення Конституційного Договору 1995 р., за якими Прем’єр
міністр України уповноважувався організовувати і координувати робо
ту Кабінету Міністрів України, «діючи в межах, визначених Президен
том України». На таке сприйняття вказував і порядок формування 
Кабінету Міністрів України. Усі відповідні призначення мав здійсню
вати на власний розсуд Президент України. Однак, що також не є 
притаманним президентській республіці, у визначений строк після 
сформування його персонального складу Кабінет Міністрів України 
повинен був представити на розгляд Верховної Ради України програ
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му діяльності, і, в разі незгоди з поданою програмою, Верховна Рада 
України могла виразити йому недовіру.

У Конституційному Договорі 1995 р. було відтворено частину від
повідних положень Конституції (Основного Закону) України 1978 р. зі 
змінами і доповненнями. Так, Президент України визначався главою 
держави і главою «державної» виконавчої влади. Уточненням у кон
тексті сприйняття рис президентської республіки можна вважати поло
ження, за яким Президент України як глава виконавчої влади «здій
снює цю владу через очолювані ним Уряд — Кабінет Міністрів Украї
ни — та систему центральних та місцевих органів державної виконавчої 
влади».

Прийняття 28 червня 1996 р. нової Конституції України ознаме
нувало, зокрема, зміну форми державного правління. Представляючи 
у березні 1996 р. у Верховній Раді України відповідний проект, Прези
дент України охарактеризував пропоновану за його змістом форму як 
змішану республіканську. Але запроваджену на сьогодні в Україні та 
у більшості інших пострадянських країн форму правління можна ви
знати змішаною республіканською лише із значними застереженнями. 
Суттєвою ознакою прийнятої тут форми правління є зосередження 
повноважень і, загалом, владних можливостей у президента, а також 
певна умовність розподілу влад.

Важливим є те, що будьяка форма державного правління «пере
буває» у конкретних соціальнополітичних середовищах. Iншими сло
вами, в кожній країні форма правління корелюється станом суспіль
ства. Це, зокрема, зумовлює відмінності у реалізації в різних країнах 
з однаковою формою правління текстуально близьких і навіть ідентич
них положень конституцій щодо організації і функціонування влади. 
У свою чергу, в різних країнах одна й та сама форма правління відпо
відно до змісту конкретних основних законів набуває індивідуальних 
рис. Звідси усі форми правління не мають якогось абсолютного вира
зу, і кожна з них виглядає поліваріантною.

Характеризуючи статуси Президента України і Кабінету Міністрів 
України за змістом чинного Основного Закону України, необхідно пе
редусім визначитися щодо поняття виконавчої влади. Виконавчу владу 
можна визначати, виходячи з її функціонального і організаційного ви
разів. Виконавча влада як функція асоціюється з державним управлін
ням у вузькому сенсі, тобто з державним управлінням, що здійснюєть
ся відповідними органами і посадовими особами. Виконавча влада як 
організація — це сукупність (система) державних органів і посадових 
осіб, які реалізують таку функцію на політичному (уряд і, різною мі
рою за умов різних форм правління, глава держави) та адміністратив
ному (апарат державного управління) рівнях.
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Пріоритет у вживанні терміна «уряд» можна визнати за Ж. Ж. Рус
со: «Я називаю Урядом або верховним управлінням здійснення вико
навчої влади відповідно до законів»1. Термін «уряд» вживається у спе
ціальній літературі у двох значеннях. Поперше, ним позначають усю 
сукупність або систему органів і посадових осіб, які здійснюють вико
навчу владу, включаючи, звичайно, главу держави. Подруге, урядом 
узагальнено або офіційно називають конкретний орган виконавчої 
влади, якому належить чільне або важливе місце у згадуваній системі. 
Iноді термін «уряд» вживається у конституції паралельно з ще однією, 
більш конкретною назвою відповідного органу — «рада міністрів», 
«кабінет міністрів» тощо. Проте у багатьох країнах цей термін в основ
ному законі взагалі не використовується, а для позначення уряду слу
гує одна з таких конкретних назв.

В Основному Законі України термін «уряд» для позначення орга
ну, конституйованого як Кабінет Міністрів України, також не застосо
ваний, але в Законі України «Про Кабінет Міністрів України» від 
7 жовтня 2010 р. останній визначений і як «Уряд України». Це визна
чення є конституційним передусім за своїм сенсом, адже відповідно 
до п. 9 ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України «спря
мовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої вла
ди». Така функція Кабінету Міністрів України не тільки вказує на, по 
суті, його формально чільне місце у системі органів виконавчої влади, 
а й унаочнює характеристику саме як уряду.

Як випливає з теорії і практики конституціоналізму, статус органу 
виконавчої влади, який визначається як уряд, кабінет, кабінет міні
стрів, рада міністрів тощо, є різним і залежить від форми державного 
правління. Від цього залежить і реальна роль у здійсненні виконавчої 
влади глави держави.

Термін «глава держави» був уперше вжитий у практиці конститу
ціоналізму на початку ХIХ ст. Він позначає першість президента (мо
нарха) серед державних інститутів. Така першість видається традицій
ною, адже ґенеза інституту глави держави пов’язана з феодальною 
державністю, за якої абсолютний монарх вважався не тільки верхов
ним носієм усієї влади, а й її джерелом. У наші дні відповідна пер
шість президента (монарха) зумовлюється не обсягом і змістом повно
важень, які залежно від форми державного правління можуть суттєво 
різнитися, а його роллю саме як глави держави. В теорії конституціо
налізму прийнятне визначення глави держави як одноосібного держав
ного органу — одного з вищих органів держави. Логічним видається і 
визначення президента як найвищої посадової особи держави. Непря

1 Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Ж. Ж. Руссо. — М. : 
КАНОНпрес ; Кучуково поле, 1998. — С. 246.
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мим свідченням визнання Президента України такою посадовою осо
бою можна вважати використання в Конституції України стосовно 
нього терміна «пост».

Важливою, хоча й негативною, рисою державноправового розвит
ку нашої країни можна вважати те, що конституційно встановлений 
статус Президента України, зокрема обсяг його повноважень щодо 
сфери виконавчої влади, коригується законами і навіть окремими під
законними актами самого глави держави. Відповідне коригування 
призводить до юридично сумнівного збільшення такого обсягу, врахо
вуючи, що за змістом ст. 106 Конституції України повноваження Пре
зидента України вичерпуються конституційно встановленими. Про 
це йдеться і у низці рішень Конституційного Суду України.

Вагомим для з’ясування ролі Президента України щодо сфери ви
конавчої влади видається питання про його функції. Термін «функції 
президента» є ненормативним з огляду на зміст Конституції України, 
що не заперечує можливість їх доктринального визначення. Але таке 
визначення функцій Президента України буде реальним лише тоді, 
коли відображатиме зміст його повноважень. При цьому частина пов
новажень може бути кореспондована не одній, а кільком функціям. 
Тут немає суперечності, адже усі відповідні функції взаємопов’язані, 
їх можна розглядати лише через призму цілісності компетенції Прези
дента України.

Кожна з функцій Президента України, що визначена або позначе
на в Основному Законі України, знаходить вираз виключно в його 
конкретних повноваженнях, встановлених там. Зокрема за змістом 
ч. 2 ст. 102 можна говорити про таку функцію Президента України, як 
гарантування додержання Конституції України. Ця функція відобра
жає і узагальнює певні, конституційно визначені повноваження Пре
зидента України, зокрема право звертатися до Конституційного Суду 
України щодо конституційності визначеного кола актів. У такій спосіб 
має з’ясовуватися кожна функція.

Деякі автори дотримуються думки, за якою Президенту України 
на підставі положень ч. 2 ст. 102 Конституції України належать так 
звані приховані повноваження. Одним із перших на теренах колиш
нього СРСР концепцію прихованих повноважень президента запропо
нував російський автор М. Баглай, котрий вказує на «широке право 
президента діяти на свій розсуд, виходячи не тільки з букви, а й духу 
Конституції і законів, заповнюючи прогалини у правовій системі і реа
лізуючи непередбачені Конституцією життєві ситуації»1. Ця концепція 
не відповідає Основному Закону України хоча б у зв’язку з тим, що, 

1 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник / 
М. В. Баглай, Б. Н. Габричидзе. — М. : ИНФРАМ, 1996. — С. 393—394.
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як зазначалось, зі змісту його ст. 106 випливає вичерпність конститу
ційно визначених повноважень Президента України.

Повноваження Президента України буде правильним класифіку
вати на, поперше, такі, що зумовлені його статусом як глави держави 
і, подруге, безпосередньо поєднані з роллю носія виконавчої влади. 
Така класифікація відповідає природі інституту глави держави. Серед 
повноважень власне глави держави треба виділити ті, що визначають 
його статус як головнокомандуючого збройними силами, право укла
дати (підписувати) міжнародні договори, право розпуску (достроково
го припинення повноважень) парламенту, право помилування та деякі 
інші. Окремі повноваження Президента України можуть розглядатися 
як віднесені до обох груп наведеної класифікації. Зокрема такими є 
його повноваження щодо формування персонального складу Кабінету 
Міністрів України.

Суттєвими є повноваження Президента України, звичайно роз
глядувані в контексті стримувань і противаг між законодавчою та ви
конавчою владою і зворотно. До таких повноважень, у першу чергу, 
треба віднести право вето на закони, прийняті Верховною Радою Украї
ни. Генеза права вето зумовлює його природу як повноваження саме 
глави держави, хоча в наш час реалізація права вето пов’язана з впли
вом («стримуванням») виконавчої влади на владу законодавчу.

У контексті таких стримувань і противаг треба розглядати і право 
Верховної Ради України усувати Президента України з поста в порядку 
імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. 
Відповідна процедура у загальному вигляді визначена ст. 111 Консти
туції України. За її змістом виникають питання теоретичного і прак
тичного характеру. Зокрема рішення про усунення Президента України 
має приймати Верховна Рада України голосами народних депутатів, що 
становлять не менш ніж три четвертих від її загального («конститу
ційного») складу, а це є малореальним. Прикметно, що у переважній 
більшості інших країн для прийняття такого рішення визначена біль
шість у дві третини.

Застереження за змістом процедури імпічменту існують і щодо на
дання Верховним Судом України висновку, яким діяння Президента 
України кваліфікується з огляду на склад відповідного злочину. Врахо
вуючи те, що в разі усунення Президента України з поста відповідний 
громадянин має бути притягнений до кримінальної відповідальності, 
така кваліфікація є упереджувальною для судів загальної юрисдикції, 
які розглядатимуть справу по суті.

Проблемним видається також право Президента України достро
ково припиняти повноваження Верховної Ради України, якщо протя
гом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть 
розпочатися (ч. 2 ст. 90 Конституції України). Як зазначав Ф. Бурчак, 
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«це переважно право самої Верховної Ради, оскільки проведення чи 
не проведення пленарних засідань залежить виключно від неї»1. Зміст 
відповідного конституційного припису, як і низки інших, несе від
биток політичних компромісів, досягнутих у процесі доопрацювання 
офіційного проекту нової Конституції у Верховній Раді України.

Не менш проблемним, з огляду на усталену теорію і практику 
конституціоналізму, є положення п. 34 ч. 1 ст. 85 Основного Закону 
України, згідно з яким Верховна Рада України уповноважена прийма
ти рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу 
народного депутата, групи народних депутатів, комітету парламенту, 
попередньо підтриману не менш як однією третиною від її загального 
складу. Очевидно, що такий запит не може розглядатися як елемент 
системи стримувань і противаг. Він також не є формою парламент
ського контролю і об’єктивно може слугувати лише для отримання 
інформації від Президента України тими, хто запитує.

Як свідчить практика, функції будьякого вищого органу держави 
можуть бути прямо зафіксовані у тексті конституції, хоча, звичайно, 
без такого їх іменування. Iноді функції називають повноваженнями, 
але узагальненість вирізняє їх серед останніх. Прикладом може бути 
положення п. 1 ч. 1 ст. 106 Конституції України, де сформульоване 
повноваження, а по суті — функція, згідно з якою Президент України 
«забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступ
ництво держави». Можливий зворотний варіант, коли повноваження 
визначені як функції. Так, у п. 6 ст. 116 до функцій Кабінету Міні
стрів України віднесені, зокрема, розробка проекту закону про Дер
жавний бюджет України та подання Верховній Раді України звіту про 
його виконання. Об’єктивно це конкретні повноваження.

У свою чергу, в Законі України «Про Кабінет Міністрів України» 
від 7 жовтня 2010 р. відповідні функції (тобто повноваження) визначе
ні як «основні завдання». Таке визначення відповідає концепту функ
цій державного органу як основних напрямів його діяльності, але для 
даного прикладу є невідповідним саме через конкретність наведених 
вище конституційних положень.

Здійснювану Президентом України функцію представництва дер
жави по суті називає сам термін «глава держави». Звичайно в текстах 
конституцій цей термін використовується разом з приписами, які ви
глядають конкретизацією відповідної функції. Наприклад, згідно з по
ложенням ч. 1 ст. 102 Основного Закону України «Президент України 
є главою держави і виступає від її імені». Зазначену функцію можна 
вважати титульною щодо статусу глави держави, незалежно від прий

1 Бурчак Ф. Г. Президент України / Ф. Г. Бурчак. — К. : Iн Юре, 1997. — 
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2�4	 Роздiл	4

нятої форми державного правління. Більшість інших функцій Прези
дента України «закодовано» в ч. 2 статті: «Президент України є гаран
том державного суверенітету, територіальної цілісності України, додер
жання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина».

За змістом Основного Закону України відсутні підстави форму
лювати «арбітражну» функцію Президента України. Помилкою буде 
стверджувати, що, наприклад, право вето чи право дострокового при
пинення повноважень Верховної Ради України засвідчує його таку або 
подібну функцію. Такі повноваження є «історичними» складовими 
статусу глави держави. З іншого боку, про відповідний «арбітраж» 
у непрямій формі йшлося в офіційному проекті Конституції України 
у редакції від 24 лютого 1996 р.: «Президент України сприяє узгодже
ності у діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами 
місцевого самоврядування»1. Але при доопрацюванні проекту у Вер
ховній Раді України цитоване положення було вилучене.

Немає підстав розглядати як аргумент на підтвердження «арбітраж
ної» або іншої подібної функції Президента України і те, що йому 
належить по суті вирішальна роль у формуванні персонального складу 
Кабінету Міністрів України, і він виступає реальним главою виконав
чої влади. Концентрація виконавчої влади у глави держави не є яви
щем, притаманним виключно Україні, і не має прямого відношення 
до проблематики «президентського арбітражу».

Як зазначалось, у ст. 116 Конституції України визначено пев
ні функції Кабінету Міністрів України. Конституційний перелік цих 
функцій, за змістом п. 10 цієї статті, не є вичерпним, і вони можуть 
бути визначені й законами та актами Президента України. При цьому 
відповідно до положення ч. 2 ст. 120 повноваження Кабінету Міні
стрів України визначаються лише Конституцією і законами України. 
Вказані положення вочевидь суперечать одне одному.

Частина конституційно встановлених функцій Президента України 
і Кабінету Міністрів України змістовно узгоджуються між собою, про 
що свідчить порівняльний аналіз статей 102, 106 і 116 Основного Зако
ну України. Так, Президент України є гарантом державного суверені
тету, територіальної цілісності України; забезпечує державну незалеж
ність, національну безпеку і правонаступництво держави; представляє 
державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньопо
літичною діяльністю держави. У свою чергу, Кабінет Міністрів України 
забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, 
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави; здійснює захо
ди щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки.

1 Конституція незалежної України : у 3 кн. — К. : Право, 1997. — Книга 
перша: документи, статті. — С. 124.
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Наведені функції Президента України виглядають більш загальни
ми і ширшими, ніж відповідні функції Кабінету Міністрів України. 
Частина з них певною мірою може бути забезпечена шляхом реалізації 
компетенції Кабінету Міністрів України, що опосередковано вказує на 
їх сполученість із здійсненням виконавчої влади. Проте забезпечення 
таких функцій Президента України у першу чергу відбувається через 
реалізацію його власних повноважень.

За Конституцією України формально визначений «дуалізм» вико
навчої влади, притаманний змішаній республіканській формі держав
ного правління. На думку В. Авер’янова, «в основу управлінської вер
тикалі покладена модель своєрідного «складного центру»… Специфіч
ність даної моделі в тому, що відношення цих суб’єктів до гілки 
виконавчої влади неоднакові. Якщо уряд входить до неї саме як окре
ма структурна ланка системи органів (виконавчої влади. — Авт.), то 
Президент… лише функціонально — через певний обсяг своїх повно
важень у сфері виконавчої влади»1. Проте саме Президент України 
юридично і фактично переважає і навіть домінує у цій сфері.

Аналіз конституційних положень свідчить про тісне поєднання 
(насамперед функціональне) Президента України з виконавчою вла
дою. Однак багато авторів стверджують, що він має розглядатися поза 
або навіть над «розподіленими владами». Заперечуючи цим тверджен
ням, треба, зокрема, вказати на те, що частина тих повноважень, які 
кореспондовані ролі Президента України як глави держави, є елемен
тами системи стримувань і противаг у взаємозв’язках виконавчої і за
конодавчої влади. Більшість інших прямо асоціюються з виконавчою 
владою.

Поєднання Президента України з виконавчою владою забезпечу
ється, зокрема, існуванням очолюваної ним Ради національної безпе
ки і оборони України, яка «координує і контролює діяльність органів 
виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони» (ч. 2 ст. 107 
Конституції України). При цьому рішення Ради вводяться в дію ука
зами Президента України. На відповідне поєднання вказує й те, що 
згідно з п. 15 ч. 1 ст. 106 Президент України уповноважений за, по 
суті, формальним поданням Прем’єрміністра України утворювати, 
реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші центральні орга
ни виконавчої влади, «діючи в межах коштів, передбачених на утри
мання органів виконавчої влади».

Аргументом на підтвердження поєднання Президента України з 
виконавчою владою треба також вважати положення пунктів 9, 10 ч. 1 
ст. 106 Конституції України, якими визначений порядок формування 

1 Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер’янов. — 
К. : Iн Юре, 1997. — С. 11.
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персонального складу Кабінету Міністрів України. За змістом цих по
ложень Президент України призначає за згодою Верховної Ради Украї
ни Прем’єрміністра України і на власний розсуд припиняє повнова
ження останнього та приймає рішення про його відставку. За подан
ням Прем’єрміністра України, що також має формальний характер, 
він призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників інших 
центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих держав
них адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах, 
тобто звільняє з цих посад.

До того ж, згідно з п. 14 ч. 1 ст. 106 Конституції України Прези
дент України призначає на посади та звільняє з посад за згодою Вер
ховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Го
лову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України. Названі три органи є централь
ними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Але конституційно неврегульованим залишається питання про 
призначення, в разі ненадання Верховною Радою України згоди щодо 
конкретного номінанта у Прем’єрміністри України, наступних номі
нантів. Призначаючи таким номінантом одну й ту саму особу або різ
них осіб, котрі з якихось причин є неприйнятними для парламентсь
кої більшості, Президент України разом з Верховною Радою України 
теоретично можуть створити ситуацію, яка спричинить відсутність ле
гального і легітимного уряду. Паліативом є те, що за змістом ч. 5 
ст. 115 Конституції України Кабінет Міністрів України, відставку яко
го прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує 
виконувати повноваження до початку роботи новосформованого Кабі
нету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Проте після 
закінчення вказаного строку об’єктивно постане питання щодо реаль
ності самого існування уряду.

Свідченням поєднання Президента України з виконавчою владою 
є також положення ч. 2 ст. 113 Конституції України, яким передбаче
на відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом 
України. Встановлено різні засоби (механізми) і форми цієї відпові
дальності.

За змістом положення п. 10 ч. 1 ст. 106 Конституції України чле
ни Кабінету Міністрів України несуть індивідуальну політичну відпо
відальність перед Президентом України, котрий на власний розсуд 
може припинити їх повноваження на цих посадах. Звільняючи кож
ного з членів Кабінету Міністрів України з посади, Президент Украї
ни у такий спосіб може відставити (тобто, припинити повноваження, 
звільнити) уряд у цілому. У зв’язку з тим, що згідно з ч. 3 ст. 115 від
ставка Прем’єрміністра України (з будьякої причини) має наслідком 
відставку всього складу Кабінету Міністрів України, Президент Украї
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ни може відставити Кабінет Міністрів України, припинивши повнова
ження Прем’єрміністра України або прийнявши рішення про його 
відставку відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 106. Тим самим у непрямій формі 
передбачено колективну політичну відповідальність Кабінету Міністрів 
України перед Президентом України.

Сутність розглядуваної відповідальності Кабінету Міністрів Украї
ни полягає в тому, що Президенту України для прийняття рішення 
про припинення повноважень або про відставку відповідних посадо
вих осіб не потрібні юридичні підстави, які випливають з діянь тих, 
кого звільняють. Приймаючи рішення, Президент України може керу
ватися виключно міркуваннями доцільності.

Про відповідальність Кабінету Міністрів України треба говорити і 
у зв’язку з тим, що Президент України уповноважений скасовувати 
акти Кабінету Міністрів України (п. 16 ч. 1 ст. 106 Конституції Украї
ни). Але така відповідальність об’єктивно має не політичний, а перед
усім юридичний характер, а санкцією виступає саме скасування актів. 
Мотивами прийняття рішень Президента України щодо скасування 
вказаних актів об’єктивно може бути як їх невідповідність Консти
туції України, законам або актам Президента України, так і доціль
ність. Тому в межах цієї відповідальності уможливлюється як правова, 
так і політична оцінка Президентом України актів Кабінету Міністрів 
України.

Поєднання Президента України з виконавчою владою відображе
не й у положенні ч. 1 ст. 115 Конституції України, згідно з яким Ка
бінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним 
Президентом України. Звідси персональний склад Кабінету Міністрів 
України формується на період, який не повинен виходити за межі ча
су до складання присяги новообраним главою держави. Реально ж 
період здійснення повноважень конкретним складом Кабінету Міні
стрів України залежить від відповідного волевиявлення передусім з 
боку Президента України.

Характеризуючи роль Кабінету Міністрів України у сфері вико
навчої влади, необхідно вказати на те, що у ч. 1 ст. 113 Конституції 
України він визначений «вищим органом в системі органів виконавчої 
влади». Таке визначення вказує на наявність системи органів виконав
чої влади (вищою ланкою якої формально є саме Кабінет Міністрів 
України), але воно не виключає функціонального поєднання з відпо
відною сферою Президента України. Хоча б з огляду на таке поєднан
ня Кабінет Міністрів України некоректно іменувати найвищим (ви
щим) органом виконавчої влади, що нерідко відбувається у суспільній 
практиці.

Реальну роль Кабінету Міністрів України засвідчує скріплення, 
або контрасигнування, за яким акти Президента України, що видані 
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в межах повноважень, передбачених у визначених пунктах ч. 1 ст. 106 
Конституції України, скріплюються підписами Прем’єрміністра Украї
ни і міністра, відповідального за акт та його виконання (ч. 4 названої 
статті). Таке скріплення має формальноатрибутивне значення у зв’яз
ку з, по суті, абсолютною посадовою (кар’єрною) залежністю усіх чле
нів Кабінету Міністрів України від Президента України.

Суттєвими при характеристиці статусу Кабінету Міністрів України 
виступають його взаємозв’язки з Верховною Радою України, які вини
кають на стадії формування персонального складу уряду і у процесі 
його діяльності. Так, Верховна Рада України розглядає і приймає рі
шення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів Украї
ни (п. 11 ч. 1 ст. 85). Однак Конституція України не містить застере
жень щодо строків подання Кабінетом Міністрів України відповідної 
програми, а також щодо наслідків її неподання, нерозгляду чи несхва
лення. Цим вона відрізняється від інших основних законів, де перед
бачений термін подання або розгляду у парламенті програми новоутво
рюваного уряду.

Водночас Конституція України встановила своєрідний стимул для 
Кабінету Міністрів України, адже питання про його відповідальність 
не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу 
протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України (ч. 2 ст. 87). До схва
лення такого документа зазначене питання може бути розглянуте у 
парламенті у будьякий момент. При цьому схвалення Верховною Ра
дою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України не є 
формою вираження довіри новоутвореному уряду (як це відбувається 
в інших країнах) і має значення здебільше формального акта.

Конституцією України передбачена можливість прийняття Верхо
вною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів Украї
ни, що тягне його відставку (ч. 1 ст. 87, ч. 4 ст. 115). Така можливість 
засвідчує колективну політичну відповідальність Кабінету Міністрів 
України перед Верховною Радою України. Прикметно, що згідно з 
положенням ч. 2 ст. 113 Кабінет Міністрів України підконтрольний і 
підзвітний Верховній Раді України, але не відповідальний перед нею, 
що означає існування неузгодженості за змістом наведених консти
туційних положень.

Контроль Верховної Ради України за Кабінетом Міністрів Украї
ни визначений в Основному Законі України у своєрідний спосіб, який 
можна характеризувати як подвійну відсилку. Адже за положенням 
ч. 2 ст. 113 межі цього контролю передбачені у статтях 85, 87. У свою 
чергу, згідно з п. 13 ч. 1 ст. 85 Верховна Рада України уповноважена 
здійснювати контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України ви
ключно «відповідно до цієї Конституції», що зумовлює проблемність 



ФУнкЦiонУвАннЯ	ПУБлiчноЇ	влАди	в	УмовАХ	конститУЦiЙниХ	ПеРетвоРенЬ	 2��

законодавчої регламентації щодо такого контролю. За будьяких умов, 
можливості і форми контролю Верховної Ради України за Кабінетом 
Міністрів України є обмеженими.

Про контроль Верховної Ради України за діяльністю Кабінету Мі
ністрів України за змістом ст. 85 Конституції України реально можна 
говорити стосовно повноваження парламенту здійснювати контроль за 
використанням позик, одержаних Україною від іноземних держав, бан
ків і міжнародних фінансових організацій і не передбачених Держав
ним бюджетом України (п. 14 ч. 1 цієї статті). Підконтрольність, по 
суті, передбачена і ч. 2 ст. 96, згідно з якою Кабінет Міністрів України 
разом із проектом Закону про Державний бюджет України на наступ
ний рік подає до Верховної Ради України доповідь про хід виконання 
бюджету поточного року.

Саме у контексті бюджетного процесу встановлене і реалізується 
положення Основного Закону України щодо підзвітності уряду парла
ментові: відповідно до ч. 1 ст. 97 Кабінет Міністрів України подає до 
Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету 
України. Iнших положень щодо підзвітності уряду Конституція Украї
ни не містить.

Різні оцінки з посиланням на Основний Закон України формулю
ють з приводу статусу Прем’єрміністра України. Частина авторів уба
чає провідну роль відповідної посадової особи відносно уряду, наводя
чи положення ч. 4 ст. 114. Згідно з цими положеннями Прем’єрмі
ністр України «керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує 
її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схва
леної Верховною Радою України». Вказують і на те, що Прем’єрмі
ністр України підписує акти Кабінету Міністрів України (ч. 2 ст. 117). 
Як наслідок, Прем’єрміністра України іноді навіть розглядають як 
главу уряду.

Характерно, що положення, за яким прем’єрміністр керує діяль
ністю уряду, містить і ст. 21 Конституції Франції. Коментуючи це по
ложення, російський автор М. Крутоголов писав: «З тексту (конститу
ції. — Авт.) випливає, що прем’єрміністр керує не урядом, а лише 
його діяльністю»1. Очевидно, що аналогія можлива. Відповідним ке
рівником виступає Президент України, який іноді не просто головує 
на засіданнях Кабінету Міністрів України, а у такий спосіб фактич
но спрямовує його роботу. При цьому, на відміну від інших країн з 
близькою до вітчизняної формою державного правління, участь Пре
зидента України у засіданнях Кабінету Міністрів України конституцій
но не передбачена.

1 Крутоголов М. А. Президент Французской республики. Правовое положе
ние / М. А. Крутоголов. — М. : Наука, 1980. — С. 229.
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Про те, що Президент України дефакто керує Кабінетом Мініст
рів України, свідчать також різноманітні неформалізовані зв’язки між 
ним і членами Кабінету Міністрів України щодо здійснення виконав
чої влади, існування яких не викликає сумнівів. Реалії вказують на те, 
що саме Президент України є, як зазначалося, домінуючою складовою 
конституційно встановленої системи виконавчої влади. Характер його 
компетенційних взаємозв’язків з Кабінетом Міністрів України, поси
лений неадекватною конституційним нормам практикою, унаочнює 
саме таку роль Президента України.

Основний Закон України включає й інші положення, зміст яких 
нібито засвідчує значущість статусу Прем’єрміністра України. Так, 
відповідна посадова особа визначена як Прем’єрміністр України (ви
ділено нами. — Авт.). Проте у розвинутих країнах формальний чи ре
альний керівник уряду має офіційний титул прем’єрміністра кабінету 
міністрів, голови ради міністрів, голови уряду тощо. Було б помилкою 
вважати наведене визначення як ознаку якогось особливого місця 
Прем’єрміністра України у державному механізмі, як свідчення його 
самодостатності чи навіть самостійності в реалізації відповідних пов
новажень. Це визначення треба сприймати як умовність.

Значущість статусу Прем’єрміністра України нібито підтверджує 
й положення ч. 3 ст. 115 Конституції України, за яким його відставка 
має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. 
Однак це положення не вказує на якусь «урядоутворюючу» роль Пре
м’єрміністра України, адже, як було зазначено, Президент України 
може відставити увесь склад уряду, прийнявши на власний розсуд рі
шення про звільнення з посади Прем’єрміністра України.

Конституційні статуси Президента України і Кабінету Міністрів 
України були трансформовані з набуттям чинності Законом України 
«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. 
№ 2222IV (далі — Закон № 2222). Ця трансформація зумовила кори
гування характеристик прийнятої в нашій країні форми державного 
правління, сприйняття її як дійсно змішаної республіканської. Відомо, 
що за умов такої форми правління реальними носіями виконавчої вла
ди, у тому чи іншому співвідношенні, виступають президент і уряд на 
чолі з прем’єрміністром, що є справжнім главою уряду. Відповідне 
явище в теорії конституціоналізму трактується як дуалізм виконавчої 
влади.

Одним із проявів зазначеної трансформації треба вважати те, що 
за змістом конституційних положень у редакції Закону № 2222 повно
важеннями утворювати, реорганізовувати і ліквідовувати міністерства 
та інші центральні органи виконавчої влади, замість Президента Украї
ни, був наділений Кабінет Міністрів України (п. 91 ст. 116). У свою 
чергу, замість права скасовувати акти Кабінету Міністрів України, Пре
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зидент України був наділений повноваженням зупиняти дію таких 
актів з мотивів неконституційності з одночасним зверненням до Кон
ституційного Суду України (п. 15 ч. 1 ст. 106). Таке повноваження 
не мало аналогів у практиці конституціоналізму (виняток — Консти
туція Вірменії), а його реалізація нерідко виглядала як зловживання 
владою на перешкоду позитивній діяльності уряду.

До проявів відповідної трансформації віднесений й новий порядок 
призначення на визначені керівні посади у системі виконавчої влади 
і звільнення з цих посад. Згідно з положеннями частин 2, 3 ст. 114 
(у редакції Закону № 2222) Конституції України Прем’єрміністр 
України мав призначатися Верховною Радою України за поданням 
Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Пре
м’єрміністра України вносив Президент України за пропозицією коа
ліції депутатських фракцій у Верховній Раді України або фракції, до 
складу яких входила більшість народних депутатів від їх загального 
числа.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 106 (у редакції Закону № 2222) Консти
туції України Президент України мав вносити подання для призначен
ня Прем’єрміністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий 
день після одержання пропозиції від коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України. Можна припустити, що Президент України 
повинен був діяти аналогічно у разі одержання пропозиції від фрак
ції, що становила більшість у Верховній Раді України. Але конститу
ційний текст цього не передбачав, і така прогалина видається непри
пустимою.

За будьяких умов, встановлення відповідного строку не вигля
дало логічним, адже у Президента України не могло існувати вибо
ру щодо запропонованої кандидатури. Зокрема в Основному Законі 
України не передбачалося право глави держави відмовити в реалізації 
зазначеної пропозиції або його право запропонувати альтернативну 
кандидатуру.

Суттєвих змін зазнав і порядок (порядки) призначень на інші ке
рівні посади у виконавчій владі. За змістом положень ч. 4 ст. 114 (у ре
дакції Закону № 2222) Конституції України Міністр оборони України 
і Міністр закордонних справ України мали призначатися Верховною 
Радою України за поданням Президента України, а інші члени Кабі
нету Міністрів України — за поданням Прем’єрміністра України. При 
цьому згідно з положенням ч. 8 ст. 83 пропозиції щодо кандидатур до 
складу Кабінету Міністрів України мала вносити коаліція депутат
ських фракцій у Верховній Раді України (можна передбачувати, що у 
відповідному випадку — фракція, яка становить більшість у парламен
ті). Але в тексті Основного Закону України не було прямої відповіді 
на питання, кандидатур на посади яких членів Кабінету Міністрів 
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України стосуються такі пропозиції — тих, кого подає Прем’єрмі
ністр України (Президент України), чи усіх без винятку.

Iз здійсненням відповідних призначень пов’язувалася можливість 
дострокового припинення повноважень парламенту: згідно з п. 2 ч. 2 
ст. 90 (у редакції Закону № 2222) Конституції України Президент 
України мав право вчинити так, якщо протягом шістдесяти днів після 
відставки Кабінету Міністрів України не було сформовано його новий 
персональний склад. Така підстава розпуску парламенту є характер
ною для країн зі змішаною республіканською і парламентськими фор
мами державного правління.

Відповідно до конституційних положень у редакції Закону № 2222 
посади Голови Антимонопольного комітету України, Голови Держав
ного комітету телебачення та радіомовлення України і Голови Фон
ду державного майна України також заміщувалися Верховною Радою 
України за поданням Прем’єрміністра України (п. 12 ч. 1 ст. 85). 
У свою чергу, Кабінет Міністрів України був уповноважений за по
данням Прем’єрміністра України призначати на посади керівників 
центральних органів виконавчої влади, які не входили до його складу 
(п. 92 ст. 116).

Така кількість порядків призначення на керівні посади у системі 
виконавчої влади була унікальною для практики світового конститу
ціоналізму і фактично спричиняла дезорганізацію цієї системи.

Не можна сприймати як позитив і конституювання такого суб’єк
та, як «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України», що 
утворювалася «за результатами виборів і на основі узгодження полі
тичних позицій» (ч. 6 ст. 83 у редакції Закону № 2222). Конституцій
ну правосуб’єктність такої коаліції засвідчували приписи, за якими її 
утворення у визначений строк виступало передумовою формування 
персонального складу уряду, а неутворення визначалося у п. 1 ч. 2 
ст. 90 як одна з підстав можливого дострокового припинення повно
важень парламенту.

Згідно з ч. 9 ст. 83 (у редакції Закону № 2222) Конституції Украї
ни засади формування, організації діяльності та припинення діяльності 
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюва
лися Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
В інших країнах створення подібних коаліцій є питанням політичної 
практики і не має прямого відношення до сфери правового регулю
вання.

За наслідками різних тлумачень юридичне поняття коаліції депу
татських фракцій у Верховній Раді України з часом набуло характе
ру абстракції. До того ж, термін «депутатська фракція» (фракція — це 
частина) є невдалим, і замість нього слід було б вживати термін «пар
ламентська фракція».
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Фактичне коригування форми державного правління, що відбуло
ся за наслідками конституційних змін, логічно тягнуло зміни у взаємо
зв’язках між урядом і парламентом. Так, згідно з положеннями ст. 115 
(у редакції Закону № 2222) Конституції України Кабінет Міністрів 
України повинен був складати повноваження перед новообраною Вер
ховною Радою України, а не перед новообраним Президентом Украї
ни. Кожний член Кабінету Міністрів України мав право заявити саме 
Верховній Раді України про свою відставку. При цьому Кабінет Міні
стрів, який складав повноваження перед новообраною Верховною Ра
дою України або відставку якого було прийнято парламентом, продов
жував виконувати свої повноваження до початку роботи новосформо
ваного Кабінету Міністрів України. У такий спосіб забезпечувалися 
неперервність і наступництво у функціонуванні уряду.

Вирішальна роль Верховної Ради України була визначена і стосов
но службової кар’єри відповідних керівників. Виключно парламент 
був уповноважений звільняти з посад Прем’єрміністра України, ін
ших членів Кабінету Міністрів України, керівників трьох названих 
вище центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, 
а також вирішувати питання про відставку Прем’єрміністра України, 
членів Кабінету Міністрів України (п. 12 ч. 1 ст. 95 у редакції Закону 
№ 2222). Керівників центральних органів виконавчої влади, які не вхо
дили до складу Кабінету Міністрів України і не були керівниками 
трьох згадуваних органів, звільняв з посад сам Кабінет Міністрів Украї
ни за поданням Прем’єрміністра України.

За змістом змін, внесених до Конституції України у 2004 р., суттє
вих коректив зазнав інститут політичної відповідальності уряду. Попер
ше, Кабінет Міністрів України був прямо визначений відповідальним 
перед Верховною Радою України. Подруге, втратив сенс припис ч. 2 
ст. 113, згідно з яким Кабінет Міністрів України відповідальний перед 
Президентом України. Про таку відповідальність можна було говорити 
лише умовно у зв’язку з новелізованим положенням ч. 1 ст. 87, за 
яким порушувати перед Верховною Радою України питання про відпо
відальність Кабінету Міністрів України могли не тільки не менш як 
сто п’ятдесят народних депутатів, а й Президент України. Очевидно, 
що ця дія Президента України вкрай опосередковано стосувалася по
літичної відповідальності уряду, яка у даному випадку мала так званий 
парламентський характер (відповідальність перед парламентом).

Зміни, внесені до Конституції України у 2004 р., порівняно біль
ше обмежували можливості притягнення уряду до колективної полі
тичної відповідальності перед парламентом у зв’язку з тим, що розгляд 
питання такої відповідальності не припускався ще й «протягом остан
ньої сесії Верховної Ради України» (ч. 2 ст. 87). Разом із тим це обме
ження об’єктивно сприяло стабільності у діяльності Кабінету Міні
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стрів України. У свою чергу, інші зміни розширювали можливості пар
ламентського контролю за цією діяльністю, адже він міг здійснюватися 
щодо не тільки Конституції України, а й закону (п. 13 ч. 1 ст. 85).

Показовим щодо коригування прийнятої форми державного прав
ління треба вважати те, що зміни, внесені до Конституції України у 
2004 р., фактично замість індивідуальної політичної відповідальності 
членів Кабінету Міністрів України перед Президентом України перед
бачили таку саму відповідальність перед Верховною Радою України. 
Про цю «підміну» свідчило те, що Президент України був позбавлений 
повноважень звільняти з посад членів Кабінету Міністрів України 
(включаючи Прем’єрміністра України), і відповідні повноваження 
згідно з п. 12 ч. 1 ст. 85 були надані Верховній Раді України.

Коригування форми державного правління із збільшенням хоча б 
формальних ознак парламентаризму знайшло вираз й у деяких інших 
конституційних новелах. Так, за змістом положень ст. 112 (у редакції 
Закону № 2222) Конституції України у разі дострокового припинення 
повноважень Президента України визначену частину відповідних пов
новажень на період до обрання і вступу на пост нового Президента 
України мав здійснювати не Прем’єрміністр України, а Голова Вер
ховної Ради України.

Згідно з п. 10 ст. 116 (у редакції Закону № 2222) Конституції Украї
ни повноваження (а не функції, як передбачено «первинною» редакцією 
відповідного положення) Кабінету Міністрів України визначалися Кон
ституцією та законами України. Тим самим зміст компетенції уряду не 
міг визначатися ще й актами Президента України, як це випливало і 
випливає з «первинної» редакції. При цьому Кабінет Міністрів Украї
ни у своїй діяльності мав керуватися не тільки Конституцією і закона
ми України, а й указами (замість актів — у «первинній» редакції) Пре
зидента України та постановами Верховної Ради України, «прийняти
ми відповідно до Конституції та законів України» (ч. 3 ст. 113).

Значущою з огляду, зокрема, на коригування форми державного 
правління була зміна характеру скріплення актів Президента України 
підписами Прем’єрміністра України і уповноваженого міністра. Таке 
скріплення набуло реального значення, адже усі члени Кабінету Міні
стрів України вже не знаходилися у кар’єрній залежності від Прези
дента України, якого позбавили повноважень призначати на відповід
ні посади і звільняти з посад. З іншого боку, змінами до Конституції 
України, внесеними у 2004 р., було звужене коло повноважень Прези
дента України (з тринадцяти до чотирьох), видані у реалізацію яких 
акти потребували скріплення (ч. 4 ст. 106). До того ж, практика засто
сування зазначеного конституційного припису була неналежною: акти 
Президента України, що потребували скріплення, нерідко офіційно 
опубліковувалися без такого.
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Зміни, внесені до Конституції України у 2004 р., попри їх певну 
невідповідність усталеним теорії і практиці конституціоналізму за кри
теріями форми і змісту та очевидне порушення конституційно вста
новленої процедури прийняття, мали позитивне і навіть прогресивне 
значення. За наслідками таких змін хоча б формально посилювалися 
організаційні засади парламентаризму, окреслювалася система вико
навчої влади на чолі з прем’єрміністром як реальним главою уряду, 
подібно до тих, що функціонують у більшості розвинутих країн, насам
перед європейських. Відповідні зміни можна сприймати як наближен
ня до сучасних «моделей» державного владарювання.

Однак, як відомо, Рішення Конституційного Суду України 
№ 20рп/2010 від 30 вересня 2010 р. спричинило своєрідний реверс: 
Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 груд
ня 2004 р. був визнаний неконституційним і таким, що втратив чин
ність. Як зазначено у Рішенні, це «означає відновлення дії попере
дньої редакції норм Конституції України, які були змінені, доповнені 
та виключені» названим Законом. Безпрецедентність цього Рішення 
з огляду на його сенс, зміст і аргументацію передбачає аналіз, який 
є поза межами розглянутої проблематики.

У свою чергу, усім викладеним проблематика статусів Президента 
України і Кабінету Міністрів України в контексті принципу розподілу 
влад не вичерпується. Але саме розглянуте видається найбільш важли
вим і показовим.

4.3. Перспективи реформування  
регіональної системи публічної влади
Процес реформування регіональної системи органів пуб

лічної влади є досить складним, він стикається з низкою складних 
проблем, причому як теоретичної, так й практичної властивості. Одно
часно до перших та других, наприклад, належить те, що у територіаль
ному устрої досі не є сформульованим етимологічне та нормативне 
визначення поняття та місця регіону. Цей центральний суб’єкт терито
ріального устрою (ст. 132 Конституції України) практично не отримав 
визначення у Конституції та чинному законодавстві. Це пояснюється 
декларативністю у сучасній Україні регіональної політики, але не ви
правдовує ігнорування регіону, використання його як словосполучен
ня, що не має інструментальноприкладного значення1. У цьому зв’яз
ку, на думку М. Орзіха, треба відмовитися від традиційного уявлення 

1 Див.: Regionalism in European politics. — London, Oxford, 1987. — P. 8; 
Orzikh M. Regionalism as a means to promote democracy stability and development / 
M. Orzikh // 17th Conference Europe of Regions. Abstracts. — Copenhagen, 1996.
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про області як основної складової державного устрою, яка виконуює 
регіональні функції. Область, вважає фахівець, це лише адміністратив
нотериторіальна одиниця, яка утворилася та має ознаки, що не від
повідають сучасному регіону1.

Нарешті, в умовах законопроектних робіт щодо територіального 
устрою потребує нормативного оформлення статус регіону та області, 
територіальних (адміністративнотериторіальних) одиниць та само
врядних територій, спеціальних (особливих) адміністративнотерито
ріальних утворень, поданих у виключному переліку.

Але, слід зазначити, що вже перші практичні кроки у напрямі ад
міністративнотериторіального реформування свідчать про недостатню 
послідовність у реалізації задекларованих політикометодологічних за
сад. Це насамперед торкається законопроектної роботи, що розпоча
лася з обнародування проекту Закону України «Про територіальний 
устрій України»2. Першочергова мета новацій, як зазначають розроб
ники даного законопроекту — «збільшити обсяг послуг для людей»3. 
Ці новації у територіальному устрої неможливо розглядати поза адмі
ніструванням (діяльність публічної влади) території. Президент Украї
ни на Всеукраїнських зборах представників місцевого самоврядування 
назвав «наріжним каменем демократичних змін в Україні реформу 
управління», першою складовою якої є ефективний територіальний 
устрій4. Тобто реформування територіального устрою матиме яскраво 
виражену управлінську природу та спрямованість.

Поняття «регіональне самоврядування» навіть у середовищі прав
ників залишається контраверсiйним. Певний час цю тему негласно, 
мов би за мовчазної змови, булозабуто, хоча інститут регіонального 
самоврядування в Україні існував на початку 1990х років i в коротко
му перiодi його існування можна виокремити кілька етапів. Зокрема в 
Законі України «Про мiсцевi Ради народних депутатів та місцеве i ре
гіональне самоврядування» (в редакції від 26 березня 1992 р.)5 район
ні, обласні, а також Київську та Севастопольську міські ради визначе
но органами регіонального самоврядування.

1 Орзіх М. Iнноваційна реконструкція адміністративнотериторіального 
устрою України / М. Орзіх // Право України. — 2005. — № 7. — С. 12.

2 Безсмертний Р. Держава, як і будівля, починається з фундаменту / Р. Без
смертний // Урядовий кур’єр. — 2005. — 22 квіт.

3 Там само.
4 Людина — громада — держава // Урядовий кур’єр. — 2005. — 27 квіт.
5 Про внесення змін до Закону Української РСР «Про місцеві Ради на

родних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 26 березня 
1992 р. № 2234XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 28. — 
Ст. 387.



ФУнкЦiонУвАннЯ	ПУБлiчноЇ	влАди	в	УмовАХ	конститУЦiЙниХ	ПеРетвоРенЬ	 267

Правда, обласні та районні ради цим самим законом були позбав
лені можливостей реалізовувати управлiнськi функції в межах повно
важень, крім того, вони мали ними ще й «ділитися» з місцевими дер
жавними адмiнiстрацiями, — делегувати навіть ті з них, що є винятко
вими повноваженнями самоврядування. Потім, у 1994—1995 рр., був 
короткий період суперечливих новацій щодо розширення повнова
жень, але зазначені зміни так й не прижилися.

Нині чинна модель державного устрою відзначається значним дис
балансом на користь виконавчої влади, що стало наслідком посилення 
централiзацiї публічної адмiнiстрацiї, запровадженої Конституційним 
договором 1995 р. i пiзнiше — Конституцією України 1996 р.

Останніми роками територіальне самоврядування зведене до міс
цевого, базового рівня первинних суб’єктів — територіальних громад 
міст, селищ i сіл. Це свідчить про ігнорування нашою державою взя
тих міжнародних зобов’язань, зокрема ратифікованої Україною Євро
пейської хартії місцевого самоврядування1.

Україна при ратифiкацiї Європейської хартії місцевого самовряду
вання (далі — ЄХМС) не зазначила для себе застережень щодо катего
рій місцевих або регіональних органів самоврядування, якими вона 
має намір обмежити сферу застосування ЄХМС або які вона має на
мір вилучити з неї. Отже, подальше законодавче регулювання iнсти
тутiв місцевого самоврядування в Україні має відбуватися згідно з ви
могами ЄХМС. Варто пам’ятати, що на восьмій сесії Конгресу місце
вої та регіональної влади Європи ухвалено Рекомендацію 102 (2001) та 
Резолюцію 123, згідно з якими Україні пропонується взяти до уваги, 
що «для добре збалансованого функціонування всіх рiвнiв самовряду
вання в країні i чіткого розуміння та поділу вiдповiдних повноважень, 
закон i Конституція повинні однозначно вiдрiзняти місцеве самовря
дування від регіонального, а останнє — від органів державної влади на 
місцях»2. Тривалий час українська влада на ці зауваження не зважала. 
Логічно зробити висновок про доктринальну незавершеність поняття 
територіального самоврядування в Конституції України та анахроніч
ний за обсягом зміст конституційних повноважень представницьких 
органів обласного й районного рiвнiв самоврядування (ст. 143 Кон
ституції). Визначення суб’єктів місцевого самоврядування обласного 
рівня має спиратися на норми ЄХМС стосовно «регулювання i управ
ління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої ком
петенції, в інтересах місцевого населення» та права мати «пiдзвiтнi їм 
виконавчі органи» (ч. 1 ст. 3 ЄХМС), а також «визначати свої власні 

1 Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. — РЄ, 1995. — 14 с.
2 Матеріали восьмої сесії Конгресу місцевих та регіональних влад Євро

пи. — К., 2000. — С. 15.
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внутрiшнi адмiнiстративнi структури з урахуванням місцевих потреб i 
необхiдностi забезпечення ефективного управляння» (ч. 1 ст. 6 ЄХМС).

Для запровадження регіонального самоврядування необхідно за
конодавчо (можливо, в рамках окремого закону про правовий статус 
області) визначити поняття та обсяг повноважень регiонального само
врядування, окреслити компетенцiю, порядок формування та процеду
ри дiяльностi його представницького й виконавчого органiв, їхнiх по
садовцiв тощо. Засадничим моментом має стати чiтке розмежування 
рiвнiв виняткової компетенцiї мiсцевого та регiонального самовряду
вання, якi не повиннi перетинатися. Перелік повноважень регiональ
ного самоврядування має бути вичерпним.

Прототипом, що встановлює принципи самоврядування на регiо
нальному рiвнi, може слугувати проект Європейської хартiї регiональ
ного самоврядування (далi — ЄХРС)1, розроблений 1993 р., схвалений 
Конгресом мiсцевих i регiональних влад Європи в першiй редакцiї 
1997 р. та рекомендований Радi Європи для прийняття за основу. Цей 
документ визначає, поперше, поняття регiональних органiв, що адмi
нiстративно розташованi мiж центральним урядом i мiсцевою адмiнi
страцiєю (iєрархiя у взаєминах мiж рiвнями публiчної влади не є обо
в’язковою), та, подруге, межi компетенцiї органiв регiонального са
моврядування вiдповiдно до принципу субсидiарностi.

Підготування реформи системи публiчної адмiнiстрацiї на облас
ному рiвнi має здiйснюватися протягом впровадження реформи тери
торiального устрою, але її реальне втілення в життя є віддаленою пер
спективою — лише пiсля утвердження повноцiнного мiсцевого само
врядування.

Слід зазначити, що законодавець наразі вже зробив спробу врегулю
вати проблеми територiального самоврядування законопроектом «Про 
внесення змiн i доповнень до Конституцiї України» (реєстраційний 
№ 32071)2. Позитивними моментами законопроекту є нова редакцiя 
положень ст. 140 про те, що «повноваження, що закрiпленi за держав
ними органами влади i органами мiсцевого самоврядування, не мо
жуть дублюватися», та про їхнi виконавчi органи районних i обласних 
рад. Суттєво новою є норма: «Обласнi та районнi ради затверджують 
програми соцiальноекономiчного та культурного розвитку вiдповiдних 
областей i районiв та контролюють їх виконання; затверджують район

1 Європейська хартiя регiонального самоврядування: проект. — РЄ, 1997 р. — 
12 с.

2 Проект Закону про внесення змін до Конституції України № 32071 від 
1 липня 2003 р. [Електронний ресурс] // Офіційний вебпортал Верховної Ради 
України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id= 
&pf3511=15410.
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нi i обласнi бюджети та контролюють їхнє виконання; вирiшують iншi 
питання, вiднесенi законом до їхньої компетенцiї» (ч. 2 ст. 143).

Однак ефективностi iнституту регiонального самоврядування не 
забезпечити, якщо буде проiгноровано диференцiацiї та диспропорцiї 
в розвитку регiонiв. Тому, як варiант, щоб уникнути подальшого по
глиблення подiлу територiй на елiтарнi, де зосереджено функцiї прий
няття рiшень, i другоряднi, з «фiлiальною» економiкою, варто роз
глядати можливiсть надання депресивним регiонам бiльшої свободи 
в прийняттi рiшень i здійсненні контролю за фiнансовими коштами 
для прискорення темпiв їх економiчного розвитку.

Економічний фактор грає особливу роль у регіональному розвит
ку, бо регiон — це економiчна реальнiсть. Слід враховувати, що тери
торiальнi структури є досить iнерцiйними, i тому подолання регiональ
них диспропорцiй є справою не одного десятка рокiв. Регiональна 
полiтика має сприяти пiдвищенню конкурентоспроможності регiонiв. 
Вважаємо, що «пробудження» регiонiв України напряму пов’язане з 
поглибленням процесу нацiональної iнтеграцiї за пострадянського пе
рiоду. Це жодною мiрою не суперечить українському унiтаризмовi, що 
постав і складається зi специфiчної полiтичної культури, базованої на 
вiдносно однакових життєвих умовах усієї території країни впродовж 
короткого історичного періоду. Поглиблюючи iнтеграцiю, українське 
суспільство має уникати унiфiкацiї, зберігати й плекати свій плю
ралізм. Унітаризм, чи, іншими словами, соборність, не заперечує по
зитивного культурного потенціалу однозначної регіональної само
iдентифiкацiї, притаманної мешканцям багатьох регiонiв України; 
а тенденції децентралiзацiї не є суто українськими, вони відбивають 
загальноцивiлiзацiйнi процеси. Такий унітаризм, на думку М. Якови
ни, не позбавляє права на вiдмiнностi, він зберігає солiдарнiсть, по
стійно апелюючи до вільної iнiцiативи, що йде знизу1.

Запровадження регіонального самоврядування в Україні має спира
тися на світовий досвід розвитку територій. Життєздатність будьякої 
держави постійно підтримується двома рушійними силами: диференцiа
цiєю та iнтеграцiєю. Вони протилежно спрямовані, але не мають бути 
суперечливими. Суть децентралізованої унітарної України — в створен
ні та збереженні динамічного балансу між цими основними силами.

Альтернативи децентралiзацiї та реформуванню адмiнiстративно
територiального устрою України немає. Це тепер питання часу, полі
тичної волі елiт i послiдовностi законодавця щодо формування сучас
ної ефективної моделі публічної адмiнiстрацiї, спроможної забезпечи
ти якісно вищий рівень життя громадян.

1 Яковина М. Перспективи запровадження регіонального самоврядування 
в Українi / М. Яковина // Аспекти самоврядування. — 2005. — № 4 (30).



270	 Роздiл	4

4.4. Започаткування сучасної  
судово-правової реформи в Україні
Завданням суду є здійснення на засадах верховенства права 

правосуддя, в процесі якого кожному забезпечується право на спра
ведливий суд і повагу до прав, свобод і законних інтересів, гаранто
ваних Конституцією і законами України, міжнародними договорами. 
Виконання цього завдання жорстко детерміновано легітимністю суду 
і судової діяльності, довірою населення, суспільства, держави до діючої 
судової влади. Взагалі будьяка державна влада, писав Конфуцій, по
винна нагодувати населення, захистити його від зовнішнього ворога, 
користуватися довірою населення. Якщо влада не здатна виконати всі 
умови, вона відмовляється від першого і другого, але без довіри насе
лення влада існувати не може. «Судова влада, — підкреслює Голова 
Конституційного Суду РФ В. Зорькін, — в змозі виконувати свою су
спільну місію тільки за умови збереження в суспільстві дуже високого 
ступеня довіри до суду»1. Це — надзавдання, вища цінність, яка знахо
диться поза самою (судовою) системою і визначає необхідність її існу
вання.

В Україні соціологічні дослідження свідчать про явно низький рі
вень довіри суду: якщо 40% опитаних громадян вважають, що їх права 
порушуються, то до суду, який має бути головним захисником прав і 
свобод людини, звертаються за захистом лише 9%. При цьому, за да
ними Центру Разумкова, 77% громадян вважають, що їх права не захи
щені взагалі, а довіряють судам лише третина опитаних, а ще третина 
вважає за краще звертатися за допомогою до Уповноваженого Верхов
ної Ради України з прав людини. Різко негативну оцінку суду дали 
українські парламентарії: Голова Верховної Ради України В. Литвин 
назвав український суд «загрозою національній безпеці», а народний 
депутат В. Стретович — «загрозою державі». Громадяни «поступово 
усвідомлюють, що їх соціальна і не тільки соціальна захищеність пря
мо залежить від стану судочинства», але при цьому «ступінь суспільної 
довіри до судів катастрофічно падає»2.

Негативною є також міжнародноправова оцінка судової діяльнос
ті в Україні. Свідчення цього — статистика Європейського суду з прав 
людини. Поряд зі стійкою тенденцією до збільшення звернень україн
ських громадян до Європейського суду, що пояснюється не тільки 
якістю правосуддя, привертає увагу те, що переважна частина рішень 

1 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в ХХI веке. Взгляд с Ильинки / 
В. Д. Зорькин. — М. : НОРМА, 2007. — С. 241.

2 Бурлаченко С. Сергей Кивалов: Судебная реформа: от слов — к делу 
[Електронний ресурс] / С. Бурлаченко. — Режим доступу : http://2000.net.ua/2000/
derzhava/zakon/66854.
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Суду пов’язана з порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод (право на справедливий відкритий розгляд 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом)1. Звіс
но, є менш різкі оцінки діяльності суду, заперечення проти узагаль
нень недоліків судової діяльності2, але загальним для теоретиків і прак
тиків (в усякому разі, в останнє десятиліття) є думка про необхідність 
реформування суду, проведення досить радикальної судовоправової 
реформи.

Концепція судовоправової реформи, прийнята Верховною Радою 
України в 1992 р., залишилася значною мірою невиконаною, а потім 
втратила актуальність у зв’язку з невідповідністю Конституції. «Мала 
судова реформа» (2001—2003 рр.) виявилася непродуктивною, а за де
якими системним параметрами взагалі не мала перспективи. Експерти 
Ради Європи писали: «…представлена в цьому законі (Закон України 
«Про судоустрій», 2001 р. — Авт.) система просто не зможе працюва
ти». Зміни і доповнення Закону в 2004 р. навряд чи можна вважати 
вдосконаленням судової системи. Численні спроби концептуального і 
нормативного вирішення проблеми підвищення легітимності суду, до
віри суду не отримували офіційного визнання з боку Верховної Ради 
України, уповноваженої визначати основи внутрішньої політики, су
доустрій, статус суддів. Особливо це стосується внесеного у квітні 
2003 р. групою народних депутатів законопроекту № 3338 (у вересні 
доопрацьованого згідно з висновком європейських експертів).

У 2006 р. Президент України своїм Указом схвалює Концеп
цію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду 
в Україні відповідно до європейських стандартів (далі — Концепція)3. 
На її основі Національна комісія зі зміцнення демократії та утверджен
ня верховенства права готує законопроекти «Про судоустрій України» 
і «Про статус суддів». Ці документи, безсумнівно, вирішували ряд важ
ливих проблем, спрямованих на підвищення дієвості суду, рівня су
спільної довіри суду (див. Преамбулу Розділу I Концепції).

1 Про досвід роботи автора в якості експерта від України в Європейському 
суді з прав людини див.: Орзих М. Ф. Судебная защита права собственности: 
публичный императив и частный интерес / М. Ф. Орзих // Судовий захист прав 
власності : матер. міжнар. наук.практ. конф. — О. : Юрид. літ, 2004.

2 Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду / В. Ма
ляренко // Право України. — 2004. — № 1; Мойсик В. Українське правосуддя: 
якого хоче влада і яке необхідно суспільству? / В. Мойсик // Голос України. — 
2006. — 14 липня.

3 Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедли
вого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Президен
та України від 10 травня 2006 р. № 361/2006 // Урядовий кур’єр. — 2006. — 
24 травня.
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Поряд із цим ряд принципових положень цих документів викли
кав сумнів або критичне ставлення до них саме з позицій концепту
ально встановлених цілей і завдань реформування судової системи1.

Зокрема у них фактично відтворювалася чотирирівнева система 
судів (аналогічна системі, що діє в Федеративній Німеччині) з повтор
ною касацією і безліччю судових установ з «власним» правосуддям. Це 
викликало заперечення саме з позицій доступності, зрозумілості, до
віри до судів. На це звернув увагу заступник Генерального Секретаря 
Міжнародної асоціації суддів Дж. Оберто: «… подібна система в чоти
ри рівні є досить складною…»2.

Консервувався за низкою позицій адміністративний підхід у систе
мі судоустрою. Це виявлялося в збереженні колишньої системи при
значення суддів з фактичним усуненням з цієї процедури єдиного 
представницького колегіального органу загальної компетенції — Пар
ламенту, обмеженості повноважень Вищої ради юстиції (оптималь
ність складу якого також викликала сумніви з точки зору представни
цтва суддівського корпусу), статус Державної судової адміністрації як 
центрального органу виконавчої влади, збереження повноважень за 
Президентом, органами виконавчої влади щодо визначення територі
альної юрисдикції судів, формування та ліквідації судів загальної юрис
дикції, щодо адміністрування судів. Подібні критичні зауваження міс
тяться й у висновках європейських експертів3.

Низка положень, закріплених у документах, не відповідала кон
ституційним правоположенням. Насамперед це стосується ч. 2 ст. 124 
Конституції України щодо поширення юрисдикції судів на всі право
відносини, яка взагалі не відтворюється в документах.

Також в український юридичний тезаурус вводиться новий термін 
«судівництво», що невідомий сучасним словникам української мови та 
не має однозначного перекладу на російську та інші мови національ
них меншин України, європейські мови. Тільки Російськоукраїнсь
кий словник для державних службовців (К., 1999) містить подібне 
слово «судейство — спорт. суддівство». Враховуючи, що судочинство і 
діловодство в Україні здійснюється державною мовою, ускладнення 
без особливої потреби термінології навряд чи сприятиме доступності, 
зрозумілості суду для суспільства. До того ж, у законопроектах цей 
термін взагалі не знаходить пояснення, хоча в Концепції зазначаєть
ся, що термін означає єдину систему судового устрою та судочинства. 

1 Див.: Конференція «Експертне обговорення проектів Законів України 
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» № 2834 та 
«Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» № 2835». Допоміжні 
матеріали. — О., 2007.

2 Там само. — Т. 3. — С. 66.
3 Там само. — С. 6, 7, 13, 15, 70, 76—77.
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Але тоді Закон «Про судоустрій України», будучи інституціональним, 
не міг визначати «правові засади функціонування судівництва» вже 
тому, що судочинство є процесуальною формою правосуддя і підлягає 
регулюванню процесуальним законодавством.

Природно, що нормальним для конституційної держави є рефор
мування судової системи насамперед у рамках чинної Конституції тому, 
що взагалі «якість правосуддя — питання конституційне» (В. Зорькін). 
Але, поперше, відповідні розділи Конституції далекі від досконалості, 
формувалися, як правильно зазначає Дж. Оберто, «під надмірним» 
впливом американської системи.., під тиском надто тяжкого недемо
кратичного минулого»1. Подруге, Конституційний Суд України, який, 
використовуючи вираз Г. Кельзена, «додає силу намірам народу, який 
ухвалював її (Конституцію. — Авт.) і ці наміри повинні бути знайдені 
в самій Конституції», не вирішує це завдання, як правило, залишаєть
ся в межах крайнього позитивізму, не використовує природноправо
вий підхід, можливості юридичного реалізму. Потретє, суди загальної 
юрисдикції навіть за наявності рішень Конституційного Суду, який 
«розширює конституційну доктрину» (Л. Фрідмен) і практику, далеко 
не завжди сприймають ці рішення як керівництво до дії.

Це зобов’язує науку конституційного права звернутися до відповід
них конституційних постулатів з метою створити конституційну основу 
судової реформи як масштабу концептуальних напрямів реформуван
ня, критерію перевірки на реалізацію концептуальних напрацювань2.

Так, у Конституції України, яка проголосила в ст. 6 виділення в 
якості самостійної судової влади, спеціальний розділ, присвячений су
ду, іменується «Правосуддя», а функції суду обмежені здійсненням 
правосуддя і судочинством. Не виділено, зокрема, таку важливу для 
суду, як окремої гілки влади, функцію, як контрольна. Це давало під
стави для сумнівів навіть на найвищих рівнях державної влади, в тому, 
що судова влада — це не тільки «орган правосуддя» або «судова систе
ма», а й державна влада, що володіє всіма її властивостями3. Це пояс

1 Див.: Конференція «Експертне обговорення проектів Законів України 
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» № 2834 та 
«Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» № 2835». Допоміжні 
матеріали. — О., 2007. — С. 5.

2 Детальніше див.: Орзих М. Судебная власть в условиях реформаторских 
ожиданий «новой конституционной эры в Украине» / М. Орзих // Юридический 
вестник. — 2007. — № 1.

3 Див.: Виступ Президента України на II з’їзді суддів України, запропонова
ний Президентом проект Закону про влади ; Косолапов А., Струк I. Судова 
влада або судова система? / А. Косолапов, I. Струк // Голос України. — 1995. — 
17 січня; Ромовська З. Народ має право на самозахист / З. Ромовська // Голос 
України. — 2001. — 14 серпня.
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нюється насамперед традицією, яка була порушена лише в 1989 р., 
коли в Законі СРСР «Про статус суддів у СРСР» вперше використову
вався термін «судова влада». У чинному законодавстві України це по
няття отримало розповсюдження після «малої судової реформи». Так, 
ст. 2 (в ред. від 21 червня 2001 р.) Закону України «Про статус суддів» 
визначала суддів як «посадових осіб судової влади». Закон України 
«Про судоустрій» вже в Преамбулі та ст. 1 говорив «про організацію 
судової влади», органах «судової влади». В принципі таким самим чи
ном визначалася судова влада в Концепції та законопроектах, розроб
лених на її основі.

Як самостійна галузь державної влади судова влада володіє винят
ковими, «недоторканними» повноваженнями, зокрема у сфері право
суддя. Тому більш точним, виходячи із здійснюваної діяльності про
фільного Комітету Верховної Ради України (з питань правосуддя) і 
відповідних предметів відання (визначених постановою Верховної Ради 
України від 11 липня 2006 р. № 8V), називати його Комітетом Верхов
ної Ради України з питань організації та діяльності судів (або ще точ
ніше — «з питань юстиції»). В цьому відношенні є цікавим і не безза
перечним Указ Президента України від 11 вересня 2006 р. № 747, який 
«доповнював» Закон «Про судоустрій» принаймні двома нововведення
ми: (1) обов’язковий піврічний стаж судді в резерві на адміністративні 
посади і (2) спецперевірка відомостей про кандидата з участю ДПАУ, 
СБУ, МВС (з якими судді доводитися співпрацювати). Крім того, тут 
з’являється замість фігури Президента України якийсь «структурний 
підрозділ секретаріату». Все це без урахування конституційних установ 
і ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 
яка вимагає створення судів виключно на «законній основі».

У новій історії дійсно порізному ставилися до визнання суду вла
дою. У класичній Декларації прав людини і громадянина 1789 р. судо
ва влада не згадується. У французькій практиці і теорії історично скла
лася думка, що у Франції «ніколи не виникала судова влада» (член 
Держради Р. Газьє), «судовий інститут користується певними повнова
женнями. Повноваженнями. А не владою». Голова палати касаційного 
суду Франції в 2005 р. заявляє що у Франції незалежність суду «не зав
жди відповідає очікуванням… Адже незалежність від політичної влади 
правосуддя (не судової влади! — Авт.) має отримати від цієї самої вла
ди». До концепції «моделі правосуддя, яка спирається на теорію від
особленості носіїв судової влади» критично ставляться і деякі сучасні 
науковці і практики1.

1 Цит. за: Судебные системы западных государств. — М., 1991. — С. 160; 
Дзеркало тижня. — 2005. — 28 травня; див. також: Кашепов В. П. Институт 
судебной защиты прав и свобод граждан и средства ее реализации / В. П. Каше
пов // Государство и право. — 1998. — № 2. — С. 66.
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Однак функціональна характеристика суду дає можливість обґрун
тувати його положення як самостійної гілки державної влади. Суд — 
єдиний орган, який здійснює правосуддя — вирішення в особливому 
процесуальному порядку, що забезпечує його незалежність від інших 
гілок влади, громадського впливу, соціальних конфліктів правового 
характеру. Ця діяльність, будучи за природою державною, здійснюєть
ся гласно, відкрито для суспільства, спрямована на надання йому соці
альних послуг, а у випадках захисту суб’єктивних публічних прав лю
дини — «проти суспільства в особі держави і його посадових осіб»1. 
Тому діяльність суду не зводитися до правосуддя. Суд виконує функції 
судового контролю щодо посадових осіб та органів інших гілок влади, 
актів, які ними видаються, формально і фактично є останньою інстан
цією в спорах, де стороною виступає державна влада (виконавча і за
конодавча). У сучасному світі це є нормативним положенням суду, і 
не випадково відомий вченийюрист Л. Фрідмен у монографічному 
дослідженні «American Law» аналіз гілок влади починає з судової вла
ди, а А. Селіванов і А. Стрижак переконливо доводять, що судова вла
да «підноситься в судових спорах над авторитетом будьякої іншої 
влади… це та влада, яка здатна встановлювати правомірність діяльності 
(поведінки) усіх суб’єктів права і вказувати, як повинна бути викорис
тана сила держави для збереження конституційного правопорядку і 
законності в сфері відання законодавчої і виконавчої влади»2.

Контрольна функція суду щодо інших гілок влади — найбільш пере
конливе свідчення його владних властивостей: суд самостійно ухва
лює рішення, його рішення є обов’язковим для адресатів рішення та 
інших суб’єктів, що функціонують у сфері дії рішення. У рішенні вка
зуються забезпечувальні заходи для його реалізації у встановлені судом 
(у межах закону) терміни. I, незважаючи на те, що Конституція Украї
ни не виділяє судовий контроль як самостійну функцію суду, а в літе
ратурі нерідко ця функція ототожнюється з правосуддям або розгляда
ється як його продовження, суд, залишаючись у межах судової вла
ди, незалежно від визнання самостійності контрольної влади, повинен 
бути включений до системи державних органів, що здійснюють конт
роль за дотриманням законності (порівняйне: п. 9 Перехідних поло
жень Конституції України, п. 2 Перехідних положень Закону Украї
ни від 12 липня 2001 р. «Про внесення змін у Закон України «Про 
прокуратуру»).

Особливе місце в судовій системі посідає Конституційний Суд 
України. На відміну від судів загальної юрисдикції, Конституційний 

1 Henkin L. The rights of man today. — Boulder (Colo), 1978. — P. 2.
2 Селиванов А. А. Вопросы теории конституционного правосудия в Украи

не / А. А. Селиванов, А. А. Стрижак. — К. : Логос, 2010. — С. 48.
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Суд не уповноважений розглядати індивідуальні скарги, подання гро
мадян про відводи складу Суду з метою забезпечення неупередженості 
суддів, конституційне провадження не може бути ініційоване Судом, 
а його рішення мають негативний характер — анулювання, а не при
пису. Це, безсумнівно, обмежує можливості участі Суду в механізмі 
захисту прав громадян і є підставою для відповідних конституційних 
і законодавчих новел. Однак, крім розгляду на предмет конституцій
ності законів та деяких інших нормативноправових актів, надання 
висновків щодо законопроектів про внесення змін до Конституції 
України, що стосуються прав і свобод людини і громадянина (стат
ті 157, 158 Конституції України), законом надано право Суду ухвалю
вати рішення про конституційність актів інших гілок влади.

Крім того, на роль Конституційного Суду впливає його загальний 
потенціал: швидко й ефективно реагувати на системні зміни у меха
нізмі правового регулювання, сприяти системності механізму, впливати 
на всі його елементи (нормативні, процесуальні, інституційні); ухвалю
вати рішення, які не підлягають оскарженню; використовувати пре
юдиційність власних рішень або відомий прецедентній системі прин
цип «тлумачення, що змінюється»; офіційно тлумачити Конституцію і 
закони України як виключне повноваження Суду, який «фактично 
продовжує (законодавчу. — Авт.) функцію Верховної Ради України» 
(А. Селіванов), бо «справжнім законодавцем буде той, у кого абсолют
на влада тлумачити закон»1.

Безумовне визнання суду самостійною та незалежною державною 
владою вимагає чіткого і недвозначного конституювання його право
вого статусу. В цьому відношенні привертає увагу, поперше, встанов
лення ст. 124 Конституції України юрисдикції судів, яка поширюється 
на всі правовідносини, що виникають у державі. Подруге, розташу
вання нормативного матеріалу про Конституційний Суд України поза 
межами розділу «Правосуддя», що підтверджує доктринальні та екс
пертні2 сумніви про виконання функцій правосуддя Конституційним 
Судом, віднесення його взагалі до судової влади. Але це не дає можли
вості поширювати преференції ст. 124 Конституції України на Кон
ституційний Суд, особливо з урахуванням ст.149, яка поширює на Кон
ституційний Суд дію лише статей 126, 127 Конституції України.

1 Цит. за: Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституциона
лизма) / А. Шайо. — М., 1999. — С. 225.

2 Див., напр.: Беронов Н. Відносини між судами / Н. Беронов // Вісник 
Конституційного Суду України. — 2002. — № 1; Конференція «Експертне обго
ворення проектів Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій України» № 2834 та «Про внесення змін до Закону України «Про 
статус суддів» № 2835». Допоміжні матеріали. — Т. II. — С. 36.
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Подібні конституційні конструкції сприяють тому, що суди загаль
ної юрисдикції (навіть на рівні місцевих) вирішують всі питання права 
(що допустимо в умовах іншої судової системи, наприклад американ
ської, де «…Судова влада розповсюджується на всі справи, які розгля
даються за загальним правом і правом справедливості» (ст. III Розділ 2 
Конституції США), не завжди завантажуючи себе належним аналізом 
складу правовідносин, їх предметної та галузевої належності.

Так, у 2002 р. вперше Печерський суд Києва розглянув справу за 
позовом іноземного громадянина до Кабінету Міністрів України про 
відшкодування шкоди, заподіяної загибеллю літака в результаті потра
пляння в нього української ракети. Відповідач був визначений, вихо
дячи з того, що «уряд — конституційний орган і відповідає за життя 
і здоров’я всіх…». У 2004 р. той самий суд відновлює на посаді Гене
рального прокурора України С. Піскуна, звільненого Президентом 
України, а потім припиняє Указ Президента України про призначення 
О. Медведька на цю посаду без урахування рішення Конституційного 
Суду України від 7 травня 2002 р. № 8рп/2002 про порядок розгляду 
питань щодо призначення на посаду або звільнення з посад у порядку 
конституційнополітичної відповідальності1. Так само вчинив у черв
ні 2006 р. КиєвоСвятошинський суд Київської області, скасувавши 
Указ Президента України про звільнення голови Київської обласної 
адміністрації. Подібним чином у грудні 2006 р. Шевченківський суд 
Києва призупинив (у порядку адміністративного провадження) рішен
ня Верховної Ради України про звільнення Міністра закордонних справ 
Б. Тарасюка. А в січні 2007 року вже Мукачівський районний суд за
бороняє Голові Верховної Ради України підписувати закон (Закон 
України «Про Кабінет Міністрів України»), двічі вторгаючись у його 
конституційний статус (частини I і IV ст. 94 Конституції України), у 
зв’язку з чим О. Мороз назвав це «юридичною аномалією», а Вища 
рада юстиції представила суддю Мукачівського суду до звільнення з 
посади на підставі порушення присяги.

Це ніби зворотна сторона незалежності судової влади, яка пере
росла, за словами Президента України «в суддівське свавілля, почас
ти перетворюючись у явище судового деспотизму»2, і це стосується 
не тільки публічноправової сфери суспільних відносин.

Нарешті, про проблему, що на перший погляд здається виріше
ною — про підстави діяльності суддів при здійсненні функцій судової 

1 Рішення Конституційного Суду України № 8рп/2002 від 7 травня 2002 р. 
(справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових 
осіб) // Вісник Конституційного Суду України. — 2002. — № 2. — С. 34.

2 Українське правосуддя: якого хоче влада і яке потрібне суспільству? // 
Голос України. — 2006. — 14 липня.



27�	 Роздiл	4

влади. Тут можливо використовувати підхід ст. 113 Конституції Украї
ни про Кабінет Міністрів України, який «у своїй діяльності керу
ється» певними нормативноправовими актами, хоча сама форму
ла стосовно суду вимагає коригування. Наприклад, у такому викладі: 
(після ч. II ст.124 Конституції України, зміненої ч. 1 ст. 2 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів»): «Судова влада при здійснен
ні функцій правосуддя і судового контролю керується Конституцією 
України, міжнародноправовими договорами, законами та підзакон
ними актами, а також моральними принципами громадянського су
спільства».

Така формула, поперше, на конституційному рівні визначить кон
трольну функцію суду; подруге, зафіксує місце міжнародноправо
вих договорів у системі джерел правової діяльності суду і зорієнтує 
суддів на застосування цього виду джерел права; потретє, віднесе всі 
акти, які не є законами, до підзаконних, що дасть можливість у проце
сі судового контролю самостійно ревізувати ці акти, що займають бли
зько 95% нормативноправового масиву законодавства, на предмет 
відповідності закону і, з дотриманням особливої процедури, Конститу
ції України; почетверте, поступово привчить суди до точного сприй
няття конституційного постулату верховенства права, яке «не обмежу
ється лише законодавством.., а включає й інші соціальні регулятори, 
зокрема норми моралі, традиції, звичаї.., які легітимовані суспільством 
і обумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства»1. 
При іншому підході суд позбавлений можливості застосовувати, напри
клад, критерії справедливості, добросовісності, розумності як загальні 
положення цивільного законодавства, підстави і межі здійснення гро
мадянських прав, їх самозахисту (статті 3, 12, 13, 19 та ін. Цивільного 
кодексу України).

Але подібне правозастосування вимагає нового, сучасного суддю, 
світогляд і знання якого не обмежуються законодавством, рішеннями 
Конституційного Суду України і навіть практикою вищестоящих або 
міжнародних судів. «Сутність сучасного адміністративного судочин
ства, — наголошується у Зверненні Ради суддів адміністративних судів 
України стосовно до адміністративної юстиції, — потребує кардиналь
ної зміни психології судді»2. Але це самостійна освітньосвітоглядна 

1 Рішення Конституційного Суду України № 15рп/2004 від 2 листопада 
2004 р. (справа про призначення судом більш м’якого покарання) // Офіційний 
вісник України. — 2004. — № 45. — Ст. 2975.

2 Звернення Ради суддів адміністративних судів України, президії Вищого 
адміністративного суду до Президента України, Голови Верховної Ради України, 
Прем’єрміністра України, Голови Верховного Суду України та в. о. Голови 
Вищої ради юстиції України // Голос України. — 2007. — 23 січня.



ФУнкЦiонУвАннЯ	ПУБлiчноЇ	влАди	в	УмовАХ	конститУЦiЙниХ	ПеРетвоРенЬ	 27�

проблема: хто, чому і як навчатиме при підготовці сучасного суддів
ського корпусу України.

Зазначена проблематика не є вичерпною при здійсненні судової 
реформи на основі нового Закону України від 7 липня 2010 р. «Про 
судоустрій і статус суддів» (зі змінами, внесеними в 2011—2012 роках) 
і нового Кримінальнопроцесуального кодексу. Це лише завершення 
формування передумов започаткованої сучасної нормативноправової 
та інституційної судовоправової реформи в Україні.

4.5. Конституційно-правове забезпечення  
місцевого самоврядування
Становлення місцевого самоврядування в Україні детерміно

ване формуванням правової держави та громадянського суспільства, їх 
дійсним співвідношенням, яке має виходити на глобальні проблеми — 
від суверенітету держави, демократії, народовладдя та самоврядуван
ня — до прав людини і громадянина. Тут теорія набуває безпосеред
ньо прикладного значення, яке, у свого чергу, сприяє генерації науко
вих ідей, визначенню дослідницьких напрямів.

В Україні громадянське суспільство і правова держава не верифі
ковані історичним досвідом країни, вітчизняним науковим доробком, 
якого потребує сучасність, і не мають легальних (у законі) визначень. 
Практично це виключає використання описового підходу політичної і 
правової соціології. Альтернатива йому — відповідний до правового 
буття нормативний підхід та гносеологічне ставлення до них (грома
дянського суспільства і правової держави) як до парних категорій су
часного конституціоналізму.

Дихотомія громадянського суспільства і правової держави реальна 
за умовами, поперше, відокремлення громадянського суспільства від 
суспільства як більш загальної соціальної універсалії; подруге, відмо
ви від спрощеного «знімання» давньої дискусії про співвідношення 
громадянського суспільства і держави шляхом включення одного до 
другого чи декларування «підпорядкованості» держави громадянсько
му суспільству; потретє, визнання функціональної політикоправової 
цінності держави, поваги суспільства щодо власної державності, яка є 
самостійною цінністю.

Методологічно вихідними при цьому є уявлення про громадян
ське суспільство як асоціацію людей, в якій кожна людина вільна, во
лодіє невідчужуваними природними правами, рівноправна з іншими 
членами асоціації, самостійна у виборі громадянського правового ста
ну, має можливість асоціюватися з іншими людьми у позадержавні, 
суспільні об’єднання за соціальною, етнічною, релігійною та іншою 
приналежністю, політичним, економічним, професійним та іншим ін
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тересам. Суспільні (позадержавні) відношення, які формуються на цих 
підставах, розвиваються і функціонують на засадах самоврядування, 
самовиявлення інтересів і волі окремих індивідів та їх асоціацій, які 
діють у правовільному (вільному від державноправового впливу) про
сторі суспільства. Ця асоціація конституює публічну владу (держав
ну та місцеву самоврядну), правові форми якої та її стосунки з грома
дянами — це стосунки «індивідуальної свободи та публічної влади» 
(Ф. Гізо), громадянського суспільства та держави.

Політикоправова реконструкція в умовах перехідного суспіль
ства, коли змінюються координати його розвитку, природно веде 
до «вибуху людських відносин» (М. Крозьє) і ускладнює стосунки су
спільства — громадянського суспільства — держави, їх внутришньо
структурну багаторівневість. У цьому зв’язку необхідно враховувати, 
що, на відміну від суспільства, в яке держава входить у якості найваж
ливішої політичної організації, центра, навколо котрого «обертається» 
все політичне і правове буття, громадянське суспільство не включає 
державу, незважаючи на те, що всі його потреби та інтереси у різних 
ступенях і формі знаходять відображення в державній діяльності, від
биваються «крізь» волю держави, одержуючи загальне значення в си
стемі законодавства, юридичних засобів, що забезпечують нормальний 
і стабільний розвиток громадянського суспільства. Але держава повин
на бути «помірною», вона «вже не командує, виходячи із загального 
інтересу, який розуміється абстрактно» (М. Крозьє), а робить можли
вим і сприяє виникненню більш конкретних форм загального інтере
су, що об’єднує громадян. За цією науковоприкладною диспозицією 
місцеве самоврядування та його основа — територіальна громада є, 
мабуть, класичною складовою громадянського суспільства.

Це підтверджує методологічну позицію про те, що не зворотний 
процес від «поглинання державою суспільства», не перетворення дер
жави на орган «цілком підпорядкований» (К. Маркс) громадянському 
суспільству, не заперечення верховенства державної влади на території 
країни під приводом боротьби з етатизмом (який безпідставно ототож
нюється з тоталітаризмом) визначають прогресивний і демократичний 
розвиток країни, а, насамперед, службова, обслуговуюча роль держави 
стосовно громадянського суспільства, відтворення для нього нормаль
них демократичних умов розвитку.

Однією з таких умов є визнання, гарантування державою місцево
го самоврядування як реальної здатності територіальної громади само
стійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати питання місцевого значення, залишаючи 
на місцях державні функції та повноваження, що потребують держав
новладного впливу, безпосереднього регулювання, адміністративного 
контролю (тобто за залишковим принципом), на відміну від локальної 
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сфери діяльності місцевого самоврядування. Тут правовий вплив ха
рактеризується диспозитивністю, наданням суб’єкту широких можли
востей для вибору варіанта дії, наданням повноважень на самостійне, 
в межах закону, функціонування та розвиток, нормотворчу діяльність.

Природно виникає потреба у формуванні самостійної галузі за
конодавства і права або підгалузі конституційного права з трирівне
вою структурою: конституційні акти, поточне законодавство, локальна 
нормотворчість. При цьому треба враховувати, що систематизація від
повідного законодавства відображає рівень правового регулювання та 
рівень наукового обґрунтування законопроектних положень. У тепе
рішніх умовах, коли тільки законів, що регулюють місцеве самовря
дування, понад 700, не враховуючи підзаконних актів, якість цієї нор
мативної бази викликає незадоволеність практики, а стан наукових 
досліджень визначається суперечностями з фундаментальних проблем 
місцевого самоврядування, навряд чи є підстави для систематизації 
галузі (підгалузі) муніципального права. Все це спонукає до того, щоб 
зупинитися на інкорпорації або консолідації законодавства про місце
ве самоврядування1.

«Територіальна громада», яка з’являється в Конституції України 
(1996 р.), а до того — лише як територіальний колектив — у проце
сі конституційнопроектних робіт (проект Конституції у редакції від 
26 жовтня 1993 р.) та в Конституційному Договорі між Верховною Ра
дою України і Президентом України (від 8 червня 1995 р.), одержує 
змістовну, багаторівневу правосуб’єктність, становить головний суб’єкт 
місцевого самоврядування, визнається єдиним носієм публічних ко
лективних прав. Ця проблема посідає центральне місце у вирішенні 
долі місцевого самоврядування і відображає його гуманістичні засади.

Гуманізм як теорія і практика сучасної цивілізації взагалі більш 
орієнтований не на широке коло демократичних цінностей, а на захист 
групових, колективних та особистих інтересів, потреб, прав. Стосовно 
індивідуальних прав та інтересів сучасна теорія і практика мають стій
кі й визнані у світі гуманістичні підстави, орієнтовані на витискування 
системоцентризму на користь егоцентризму. Сучасне звучання прав 
людини пов’язане з Декларацією прав людини і громадянина (1789 р.), 
визнаною «мірилом справжніх прав» (L. Henkin), Загальною деклара
цією прав людини, що, маючи відповідно до Статусу ООН, рекоменда
ційний характер, визнається Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 
(1948 р.) «як задача, до виконання якої повинні прагнути всі народи 

1 Порівн.: Орзіх М. П. Правове супроводження місцевого самоврядування 
в Україні / М. П. Орзіх // Наукові праці ОНЮА. — О. : Юрид. літ., 2002. — 
С. 18 та Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та прак
тики / О. В. Батанов. — К. : Юридична думка, 2010 (глава 3).
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і всі держави» для того, щоб «ідеал вільної людської особистості.., віль
ної від страху і нестатку» втілювався в реальному світі і кожна держава 
створювала б «умови, за яких кожний зможе користуватися» правами 
і свободами; нарешті, Паризькою хартією для нової Європи, проголо
сивши демократію «як єдину систему правління в наших країнах», 
виходить з непохідності («з народження»), невід’ємності і гарантова
ності прав людини, обов’язку всіх урядів захищати і сприяти правам 
і свободам людини, розширювати «механізм людського виміру… у пи
таннях прав людини, що можуть бути поставлені в рамках даного ме
ханізму». У такий спосіб у сучасному міжнародноправовому акті під
тверджені гуманістичнодемократичні ідеї про природні і непохідні 
права і свободи людини, «єдиним автором» яких є «персоніфіковане 
співтовариство», що втілює ідеали справедливості, сумлінності, вира
жені в «публічних стандартах» — джерелах національної (внутрішньо
державної) правотворчості (R. Dworkin).

На відміну від стану загальновизнаних щодо цього доктрини і стан
дартів, які набули уявлення «людського виміру», та одного з проявів 
розширення механізму якого є права членів територіальної громади.

Взагалі до колективних прав людство звернулося в основному 
після Першої світової війни. Це дало підставу західним політикам і 
політологам закликати до переходу від «індивідуалістичної парадигми» 
ХVII—ХVIII століть до «колективістської парадигми» XX—ХХI століт
тя з перспективою формування «індивідуалістичноколективістської 
парадигми» III тисячоріччя людської цивілізації.

На цьому підґрунті у кінці 1980х — початку 1990х років започат
кувалися наукові дослідження, сформувався напрям з орієнтацією на 
визначення специфікації територіальних колективів, їх правосуб’єкт
ності та системи місцевого самоврядування як динамічного системно
го соціального утворення, що потребує переведення в якісно новий 
стан шляхом правового супроводження впливу на перемінні (величини) 
системи при «зовнішній» (поза системи) константі (концепті) — фор
мування в країні громадянського суспільства та правової держави.

Концептуально вихідним було визнання того, що в дорадянській 
літературі не існувало відповідної наукової школи — невеликий обсяг 
спеціальних досліджень був присвячений міському самоврядуванню 
російського типу в порівнянні з західноєвропейськими муніципальни
ми системами. В літературі за радянських часів феномен самоврядуван
ня використовувався у зв’язку із комуністичною перспективою або в 
якості виміру демократичності радянського суспільства, розвитку «са
моврядних начал усередині радянської державності» (М. Горбачов).

Вітчизняна наука за проблемою самоврядування, незважаючи на 
історичний досвід України (від Київської Русі, литовськопольського 
періоду, дії магдебурзького права ХIV—ХV століть до столипінських 
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реформ) та сучасні законопроектні, організаційноправові роботи, має 
фрагментарну нормативноправову базу, яка розроблена у 1990х роках.

Дійсно, якщо звернутися до історичної ретроспективи, місцеве 
самоврядування має значні витоки: в республіканську епоху рим
ської історії «municipium» визначало міста з правами самоврядування, 
в сучасних США муніципальним фактично визнається тільки міське 
управління, в світі місцеве самоврядування найбільш послідовно, ма
буть, у Німеччині та Україні пройшло становлення та перевірку на 
реалізуємість у містах. «Сучасний юридичний та політичний устрій 
походить із середньовікового світогляду лише через опосередкування 
міст» (Отто Гірке), економічний добробут США А. Токвіль пояснював 
розвитком самоврядування у містах — основі країни. Про це ж писали 
М. Грушевський, М. Богословський, М. Костомаров. Ліга історичних 
міст України наголосила, що історія країни відчиняє чудове бачення: 
«Коли Європа ще дрімала під уламками Римської імперії і сповідувала 
варварство, в Україні вже пишно розквітали цивілізовані міста та міс
течка зі своїми статутами та гербами, магістратами та цехами, з упоряд
кованою територією, культурними традиціями, і жителі яких були гос
подарями на своїй території».

В Україні початок формування суверенної правової державності 
в умовах демократизації громадянського життя, тенденцій до регіо
налізації країни і децентралізації управління, під впливом західно
європейських прогнозів про настання ери, коли світ буде поділений 
«між комунами, регіонами, національною і європейською державою» 
(J. Ellenstein), за явної недостатності вітчизняних науковопрактичних 
наробок щодо місцевого самоврядування характеризувався територі
альнорегіональним «суверенним буйством» аж до проголошення «на
родного суверенітету району», «вільного міста», прийняття «універсалу 
про владу» у регіоні і т. ін. Ці процеси стимулювалися «різкими ру
хами» законодавця — від визначення місцевого самоврядування як 
«основи… устрою влади в республіці… утвердження повноти народо
владдя», незалежності самоврядування від державної влади, його само
стійності при вирішенні «усіх питань місцевого життя, виходячи з ін
тересів населення» (Закон від 7 лютого 1990 р. — порівняйте: Закон від 
26 червня 1992 р.) до відновлення вертикалі місцевих представницьких 
і виконавчих органів, їх «подвійної» природи (закони від 3 лютого 
1994 р. і 2 квітня 1994 р., Указ Президента від 6 серпня 1994 р.), «єди
ної системи Рад народних депутатів», що є «представницькими орга
нами державної влади і самоврядування» (проект Закону про місцеві 
Ради, липень 1994 р.).

Організаційнодіяльнісною рефлексією на це на початку 1990х ро
ків з’явилися відцентрові прагнення місцевих управлінських (само
управлінських) центрів («регіональний протокол» про утворення еко
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номічної ради півдня України, «спеціальна самоврядна адміністративна 
автономія» Закарпаття, економікоправовий експеримент в Одеській 
області і т. ін.) з орієнтацією на підвищення рівня соціальних очі
кувань. Наприклад, Донеччина, до звертання до ідеї відродження До
нецькоКриворізької Республіки, претендувала тільки на бюджетну 
самостійність; Миколаївська міська й обласна ради допускали створен
ня регіональної управлінської структури у випадку відмови центру за
безпечити економічну самостійність регіону. Так, замість вимог само
врядування виникають відцентрові тенденції, і коли центр змушений 
відступати, відцентрові тенденції перевищують первісні надії.

У результаті — «розмивання» суверенної влади держави на місцях, 
явочне її «привласнення» органами місцевого самоврядування, надан
ня носію суверенітету компетенції за «залишковим принципом». Так 
створюється невідома світовому державотворенню перекинута пірамі
да влади замість природного в умовах демократії процесу «вирощуван
ня» компетенції публічновладних структур знизу догори і її розподілу 
зверху вниз.

Альтернативою перекрученої структури відносин центру — міст є 
конституційно оформлена децентралізація управління зі збереженням 
меж керованості країни: трансформація суверенних прав держави в 
самоврядні права територіальних колективів (громад), статуарне фік
сування двох рівнів публічної влади — державної і самоврядної, що 
використовує розповсюджений, особливо на американському конти
ненті, принцип: територія керується більше ніж одним урядом.

За цих умов держава стає «нейтральною ареною» комунікації 
суб’єктів публічносамоврядних повноважень (S. Elkin) і забезпечу
ється відмова від практики опіки з боку держави щодо органів само
врядування. Вертикальні зв’язки мінімізуються, у системі публічної 
влади виокремлюються місцеві самоврядні органи, що вирішують усі 
питання, які належать до місцевих інтересів і потреб населення, а 
центральні органи управління діють на території через виконавчі орга
ни місцевого самоврядування, центр одержує можливість «входити 
у ворота», а не «ламати огорожі», які небезуспішно створюються міс
цевим самоврядуванням.

Подібна ситуація припускає пошук інваріантної (диверсифікова
ної) моделі територіального управління і його взаємин із самоврядуван
ням, компетенційні законодавче розмежування між рівнями і підсисте
мами публічної влади, юридичне забезпечення (граничність) функціо
нування влади поза правовільним простором.

При цьому критичне ставлення до місцевого самоврядування як 
природного права (Ch. Adrian) обґрунтовується цікавими для України 
доводами англоамериканської судової практики щодо муніципальних 
справ про державну природу місцевого самоврядування. На цьому ґрун
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ті розвинулися паростки «общинногосподарської» (Г. В. Барабашов) 
доктрини, «суспільного чи господарського самоврядування» (Л. Крав
чук), при якому місцеве управління діє в корпоративнотериторіаль
них інтересах.

Слід, однак, враховувати, поперше, те, що обрання теоретичної 
орієнтації співвідношення державного управління і місцевого само
врядування залежить від державного ладу (форми правління: прези
дентської, парламентарної, змішаної, котрі визначають структуру цент
ральної влади, але не можуть не впливати на її ставлення до місцевого 
управління, на співвідношення державного управління і місцевого са
моврядування) і, особливо, від державного устрою (унітаризм, феде
ралізм, конституційна децентралізація тощо). Це — досить жорстка 
детермінанта законодавчого забезпечення місцевого самоврядування. 
У всякому разі природні права на місцеве самоврядування неможливо 
реалізувати повною мірою за умов «консервативної» структури устрою 
держави, що тяжіє до державної природи місцевого самоврядування 
та прослідковується у розвитку законодавства про самоврядування у 
1990х роках, у конституційнопроектних моделях, що консервують 
колишній державний устрій, який зводиться до адміністративнотери
торіального розподілу і штучно виокремлює деякі органи місцевого 
управління з загальної системи місцевого самоврядування, а також 
підтверджується практикою місцевого самоврядування в Україні.

У головному ця нормативна модель відтворена у чинній Консти
туції України і Законі України «Про місцеве самоврядування» (1997 р.), 
проекті Муніципального кодексу України (2001 р.).

Тому обов’язковою умовою пошуку оптимального вирішення про
блеми визнана відмова від ототожнення адміністративнотериторіаль
ного і державного устрою, виходячи з того, що останнє представляє 
територіальну в державних кордонах організацію держави, що визна
чає не тільки просторові межі дії державної влади, а й відносини між 
територіальними одиницями, самоврядними територіями, органами 
центральної і місцевої виконавчої влади, державними структурами і 
місцевим самоврядуванням з управління територіями, між публічною 
владою (державною і публічносамоврядною) і населенням.

Конституювання України в цьому відношенні уявляється як унітар
на конституційнодецентралізована держава, устрій якої заснований 
на принципах: невідтворюваності, невідчуженності суверенітету держа
ви в сфері державного устрою і можливості трансформації суверенних 
прав у самоврядні права самоврядних територій (деконцентрація упра
ління); делегування прав центральної адміністрації її місцевим орга
нам (децентралізація управління); єдності, неподільності, недоторкан
ності і цілісності державної території; конституційності і законності 
утворення (реорганізації) і скасування складових частин державного 
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устрою; конституційно визначеної граничності децентралізації терито
рії держави, обумовленої загальнодержавними інтересами і потребами, 
керованістю країни як єдиного політичного, соціальноекономічного, 
екологічного та правового простору; забезпеченістю націй, етносів і 
історично сформованих територіальних колективів з перевагою багато
національного населення і монолінгвинистичним складом, із загальни
ми (інтернаціональними, позанаціональними) традиціями і менталіте
том — правом на національно і територіальнокультурну автономію; 
єдністю регіональної політики — державний регіоналізм,  орієнтова
ний на громадянську згоду і внутрішню безпеку країни; забезпечення 
нормотворчої і виконавчорозпорядницької діяльності на регіонально
му рівні — на принципі поділу влади, на місцевому рівні — поза поді
лом влади з перевагою виконавчорозпорядницьких повноважень; те
риторіального представництва у вищому представницькому органі.

Практично майже повний склад цих принципових положень вті
люється в практику місцевого самоврядування та його правове забез
печення. Але ж деякі з цих принципів все ще знаходяться у дискусій
ному стані під вирішальним впливом різних політичних сил, що діють 
у країні.

Саме тому поряд з безперечними досягненнями тут спостеріга
ються очевидні соціальнополітичні, юридичні та наукові прорахунки. 
Перш за все, це стосується первинної методологічної для теорії і прак
тики проблеми визначення місця і ролі місцевого самоврядування. На 
початку III тисячоліття з новою силою виникає дискусія, чи є місцеве 
самоврядування елементом громадянського суспільства або, виключно 
чи одночасно, складовою державного механізму1, або це — форма на
родовладдя (ст. 5 Конституції України) чи право територіальної грома
ди, яка складається з жителів (ст. 140 Конституції України), населення 
(що принципово відрізняється від Українського народу) і інтереси ко
трої можуть не збігатися або, навіть, суперечити загальнонародним 
інтересам (порівняйте: статті 2, 4 Закону «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні»).

Як і раніше, посилаючись на колишні судження про те, напри
клад, що самоврядування є «децентралізованою державною адміністра
цією, що спирається на приписи закону», стверджується, що «природа 
місцевого самоврядування дістає вплив не в існуванні якоїсь окремої, 

1 Див., напр.: Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого само
врядування, держави і громадянського суспільства в Україні / В. Борденюк // 
Право України. — 2001. — № 12. Докладніше див.: Борденюк В. I. Місцеве само
врядування та державне управління: конституційноправові основи співвід
ношення та взаємодії / В. I. Борденюк. — К. : Парламентське видво, 2007 
(Розділ 1).
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«недержавної» влади, а у його бутті як явища, інтегрованого зі сферою 
державного управління», а органи місцевого самоврядування, навіть, 
є суб’єктами державного управління1.

Відповідна рефлексія в офіційних заявах високих посадових осіб 
держави, правових актах: з одного боку, твердження про те, що місце
ве самоврядування — «перший крок на шляху до громадянського су
спільства», «фактор становлення громадянського суспільства», з друго
го боку — сподівання, що «самоврядні органи, їх керівники будуть 
переконаними прихильниками і провідниками державницьких ідей»2.

Незважаючи на те, що ще на початку минулого десятиріччя були 
прийняті документи концептуального характеру: Програма державної 
підтримки розвитку місцевого самоврядування3, Концепція державної 
регіональної політики4 та Концепція Програми законодавчого забез
печення розвитку місцевого самоврядування5, новелізація муніципаль
ного законодавства має явно фрагментарний характер. Не прийняті 
фундаментальні закони «Про місцеве самоврядування в Україні» (но
ва редакція), «Про містогерой Севастополь», «Про територіальний 
устрій», «Про комунальну власність», «Про місцеві референдуми» та 
інші, імплементація Європейської хартії місцевого самоврядування, 
що ратифікована українським парламентом, інших міжнародноправо
вих актів відбувається суто формально6.

1 Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування / В. Ша
повал // Право України. — 2002. — № 3. — С. 50; Скриль С. А. Теоретичні проб
леми ефективного законодавства в сфері державного управління : дис. … канд. 
юрид. наук / С. А. Скриль. — К., 2001. — С. 108.

2 Див.: Провідники державних ідей у регіонах. З виступу Президента Украї
ни Л. Д. Кучми на урочистих зборах з нагоди Дня місцевого самоврядування 
7 грудня 2001 р. // Урядовий кур’єр. — 2001. — 11 грудня; З виступу Голови 
Верховної Ради України I. С. Плюща // Голос України. — 2001. — 14 грудня.

3 Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні : 
Указ Президента України від 30 серпня 2001 р. № 749/2001 // Урядовий кур’єр. — 
2001. — № 158. — 4 вересня.

4 Про Концепцію державної регіональної політики : Указ Президента Украї
ни від 25 травня 2001 р. № 341/2001 // Офіційний вісник України. — 2001. — 
№ 22. — Ст. 20.

5 Про схвалення Концепції Програми законодавчого забезпечення розвит
ку місцевого самоврядування : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
25 липня 2002 р. № 416р // Офіційний вісник України. — 2002. — № 31. — 
Ст. 237.

6 Докладніше див.: Місцеве самоврядування в Україні. Iнтерв’ю завідувача 
відділу правових проблем Науководослідного інституту державного будівництва 
та місцевого самоврядування АПрН України П. Любченка — головному редак
торові журналу «Право України» академіку О. Святоцькому // Право України. — 
2009. — № 12.
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Похідними від цієї непослідовності є невизначеність правосуб’єкт
ності територіальної громади та її співвідношення з населенням, дер
жавою, нечітке розмежування функцій, повноважень, відповідальності 
органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої вла
ди, суперечливість у визначенні статусу комунальної власності, спіль
ної власності територіальних громад щодо розпорядження місцевими 
землями та природними ресурсами, забезпечення охорони громадсько
го порядку, захисту основних та «локальних» прав членів громади. 
Терміново потрібно подолати юридичні колізії поточного законодав
ства, яке нерідко фактично анулює приписи Закону України «Про міс
цеве самоврядування в Україні», де закріплено, що будьякий норма
тивноправовий акт «не повинен суперечити» цьому Закону (ст. 24), 
посилити судовий захист прав місцевого самоврядування, особливо 
використовуючи можливості Конституційного Суду України1. Нареш
ті, треба подолати прогалини в юридичному статусі та фактичному 
становищі місцевого самоврядування у порівнянні із всесвітніми та 
європейськими стандартами. Це призведе до того, що місцеве само
врядування в країні, як вимагають вищезгаданий Закон (ст. 1) і від
повідні міжнародні акти, буде не тільки правом, а «реальною здат
ністю» територіальної громади вирішувати власні («місцевого значен
ня») проблеми.

Це визначатиме рівень муніципалізації в країні — кінцеву мету 
конституційноправового забезпечення місцевого самоврядування та 
сучасного етапу його реформування.

1 Див. : Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзе
ров, Д. С. Терлецький. — К. : Юрінком Iнтер, 2011. — 432 с.



Розділ 5
ОСНОВНI НАПРЯМИ  

КОНСТИТУЦIЙНОЇ МОДЕРНIЗАЦIЇ

5.1. Модернізація системи  
публічної влади в Україні
У сучасних умовах конституційних перетворень в Україні 

актуалізується проблематика конституційної модернізації системи пуб
лічної влади, що обумовлює звернення до теорії влади та виокремлен
ня її науковопрактичних характеристик, виходячи з конституційних 
реалій та з урахуванням мети конституційних перетворень — форму
вання сучасного українського конституціоналізму.

Дефініції публічної влади, державної влади і самоврядної вла
ди є різними за своїм змістом, але вони об’єднані загальним ро
довим поняттям — влада. Це одне з тих небагатьох соціальних явищ, 
інтерес до якого не згасає впродовж століть. Зокрема не втрачає ак
туальності проблема сутності, походження влади, способів її здій
снення.

Походження влади має велике значення, оскільки «утворює один 
з елементів, що ведуть до участі громадян у здійсненні влади, тобто 
закладає фундамент легітимності державного ладу»1, є однією з гаран
тій становлення, розвитку і функціонування інститутів громадянсько
го суспільства як однієї з найважливіших передумов формування демо
кратичної, правової держави.

Враховуючи загальнотеоретичні концептуальні підходи до визна
чення влади, можна констатувати, що влада — це засіб функціону
вання будьякої соціальної спільноти, що виявляється як відносини 
підпорядкування єдиній керівній волі суб’єктів, що входять до цього 
співтовариства. Однак ця єдина керівна воля має бути забезпечена 
спеціальними засобами та атрибутами (авторитет, традиції, техніка ма
ніпуляції свідомістю тощо), а також такою властивістю влади, як сила 

1 Жакке ЖП. Конституционное право и политические институты / 
ЖП. Жакке ; пер. с фр. В. В. Маклакова. — М. : Юристъ, 2002. — С. 51.
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та примус. Але з подальшою демократизацією суспільства методи і 
форми примусу зазнають певних змін, за яких влада є вже не поєднан
ням відносин «панування—підпорядкування», а «оптимальним керів
ництвом — компромісним підпорядкуванням».

Звідси владу слід розглядати як соціальне явище, об’єктивно необ
хідний регулятор суспільних відносин, що характеризується здатністю 
і реальною можливістю соціального суб’єкта здійснювати свою волю, 
використовуючи для цього спеціальні засоби (необхідні ресурси, за
кон, авторитет, силу, примус, традиції, звичаї тощо).

Влада, що поширюється на всіх членів суспільства за територіаль
ним принципом і має таку властивість, як загальність, має суспільний 
характер, тобто є публічною1.

Публічна влада — це соціальна безособистісна влада, що легітим
но офіційно реалізує публічні (суспільні) інтереси та волю певної те
риторіальної спільноти, має легальні форми інституціоналізації та 
комплексний, універсальний характер діяльності її органів, що здій
снюють свою компетенцію шляхом прийняття та реалізації норматив
них актів.

Система публічної влади включає її види (державна та публічно
самоврядна влада) та рівні, на яких реалізується та організується пуб
лічна влада (центральний та місцевий).

Публічна влада в сучасній Україні організована на принципах її 
децентралізації і деконцентрації, що виражається у певній самостійно
сті центрів публічної влади на місцях, у місцевому самоврядуванні. 
Проблеми теорії і практики організації публічної влади на місцевому 
рівні, формування її органів багато десятиліть були предметом науко
вого осмислення, широких дискусій і практичної рефлексії у всьому 
світі. 

Проте, Україна на сучасному етапі розвитку переживає своєрід
ний політикоправовий бум, пов’язаний із становленням місцевого 
самоврядування, яке набуло характеру, що визначає майбутнє україн
ського конституціоналізму.

Становлення публічної влади (як комплексу державної і публічно
самоврядної влади) в Україні пройшло тривалий та тернистий шлях. 
Так, довгий час феномен самоврядування використовувався у вітчизня
ній науці (радянського періоду) у контексті «самоврядування народу», 
як повновладання народу, що визначалося через повновладдя Рад2, що 

1 Докладніше див.: Крусян А. Р. Взаимодействие местных органов испол
нительной власти и органов местного самоуправления в Украине / А. Р. Кру
сян. — О. : Юрид. лит., 2001. — С. 15—20. 

2 Цвик М. В. Теория социалистической демократии / М. В. Цвик. — К. : 
Вища шк., 1986. — С. 53. 
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мають «подвійну природу»1, чи у зв’язку з комуністичною перспекти
вою2 або як «традиційний інститут буржуазної демократії»3. Такий під
хід пояснюється, передусім, тим, що радянський тип влади не відпові
дав і не міг, за своїми властивостями і характеристиками, відповідати 
принципам і змісту конституціоналізму. Характеризуючись жорсткою 
централізацією державної влади, він був несумісним із місцевим само
врядуванням.

Першою спробою створення місцевого самоврядування в умо
вах СРСР був Закон «Про загальні засади місцевого самоврядування 
і місцевого господарства в СРСР» від 9 квітня 1990 р., який усував 
централізовану супідлеглість місцевих виконавчих органів по вертика
лі, але «при всій новизні ряду інститутів і положень відображав певну 
спадкоємність статусу і функцій системи місцевих Рад народних де
путатів»4.

Становлення публічної влади в Україні з виділенням місцевого 
самоврядування почалося з моменту прийняття Закону від 7 грудня 
1990 р. «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне 
самоврядування»5 та було продовжено з прийняттям нової редакції За
кону від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ради народних депутатів та 
місцеве і регіональне самоврядування»6. «Відхиленню» назад до радян
ського типу організації публічної влади сприяло прийняття Закону від 
3 лютого 1994 р. «Про формування місцевих органів влади і самовря
дування», який було викладено у новій редакції 28 червня 1994 р.7, 
яким частково відновлювалася супідлеглість Рад різних рівнів.

1 Курашвили Б. П. Принципы советского государственного управления / 
Б. П. Курашвили // Сов. государство и право. — 1980. — № 11. — С. 58.

2 Гулиев В. Е. Теоретические вопросы социалистического самоуправления / 
В. Е. Гулиев // Сов. государство и право. — 1986. — № 2. — С. 7. 

3 Барабашев Г. В. Муниципальные органы современного капиталистическо
го государства (США, Великобритания) / Г. В. Барабашев. — М. : Издво МГУ, 
1971. — С. 19. 

4 Местное самоуправление: современный российский опыт законодательно
го регулирования : учеб. пособ. / К. Ф. Шеремет, Л. А. Ревенко, Е. В. Мирошни
ченко [и др.] ; под ред. К. Ф. Шеремета, И. И. Овчинникова. — М. : Акаде
мический правовой унт при Инте госва и права РАН, 1998. — С. 4.

5 Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самовря
дування : Закон УРСР від 7 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 
1991. — № 2. — Ст. 5.

6 Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самовря
дування : Закон України від 26 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради 
України. — 1992. — № 28. — Ст. 387.

7 Про формування місцевих органів влади та самоврядування : Закон Украї
ни від 28 червня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 22. — 
Ст. 144.
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Важливе значення для формування публічної влади в незалежній 
Україні мав «Конституційний договір між Верховною Радою України 
та Президентом України про основні принципи організації та функ
ціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні 
на період до прийняття нової Конституції України» 1. Значущість цьо
го документа для створення ефективної системи публічної влади по
лягала в тому, що він закріплював місцеве самоврядування як пра
во «територіальних колективів… самостійно вирішувати всі питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів України» (ст. 47), 
наближаючи тим самим місцеве самоврядування до муніципальної 
влади.

У чинній Конституції України закладено концепцію нової моделі 
місцевого самоврядування (розділ XI Конституції України). Проте в 
сучасних умовах є необхідним подальше вдосконалення публічноса
моврядної влади на підставі конституційного положення, відповідно 
до якого в державі «визнається і гарантується місцеве самоврядуван
ня» (ст. 7 Конституції України), яке здійснюється спеціальним суб’єк
том, має спеціальний об’єкт управління та інші властивості, що харак
теризують її саме як владу.

Відповідно до чинного конституційного законодавства організа
цію публічної влади в сучасній Україні можна представити в такому 
вигляді: 1) центральна державна влада, яка здійснюється за принци
пом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6 Конституції 
України); 2) місцева влада, що здійснюється через виділення держав
ної (виконавчої) (ст. 118 Конституції України, Закон України «Про 
місцеві державні адміністрації»2) і самоврядної, яка, в свою чергу, має 
два види (рівні) — представницьку і виконавчу владу (ст. 140 Консти
туції, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»3).

Головним завданням функціонування державної влади є визначен
ня напрямів і способів, шляхів і цілей розвитку суспільства і самої 
держави як політичної організації суспільних відносин, відповідно до 
об’єктивних потреб суспільства, їх юридичне закріплення в нормах 
позитивного права, контроль їх дотримання, корекції4.

1 Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом 
України про основні засади організації та функціонування державної влади і 
місцевого самоврядування на період до прийняття нової Конституції України від 
8 червня 1995 р. // Голос України. — 1995. — 10 черв.

2 Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20—21. — Ст. 190.

3 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 
1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. 

4 Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспек
ти / В. М. Селіванов. — К. : Iн Юре, 2002. — С. 182. 
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В юридичній літературі виділяють різні характеристики державної 
влади. Наприклад, за В. Чиркіним, державна влада — це «соціально
політичне» явище. Вона має верховенство в суспільстві, тобто це «вер
ховна публічна влада» 1, «спеціалізований апарат для регулювання су
спільних відносин, використовує право і можливість легалізованого і 
легітимного примушення»2. Французький дослідник ЖП. Жакке вва
жає, що державна влада характеризується трьома ознаками: персо
ніфікованістю, суверенністю, обов’язком дотримання права3. Пред
ставники української правової науки державну владу розглядають як 
«найбільш загальну за природою і по суті універсальну за сукупністю 
суб’єктів владу, що реалізується у суспільстві»4. Наведені властивості 
державної влади є обґрунтованими і відображають її природу.

Слушним та таким, що відповідає генеральному напряму розвитку 
права, його «олюдненню» (О. Гудима), людському виміру конституцій
ного права на основі сучасних міжнародних стандартів5, є визначення 
державної влади в Україні, яке надає Ю. Фрицький. На думку вчено
го, державна влада в Україні, виходячи з її легітимності та підпорядко
ваності єдиному джерелу влади — народу, принципів верховенства пра
ва, розподілу влади, полягає в організації і функціонуванні всіх гілок 
влади, спрямованих на реалізацію завдань, функцій і повноважень згі
дно з загальнодержавними програмами, для досягнення мети Україн
ської держави — забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її 
життя6.

Системний аналіз теоретичних напрацювань, досвід конституцій
ноправової практики дають змогу виокремити основні характеристи
ки державної влади в Україні, виходячи з цілеполягання характеристи

1 Чиркин В. Е. Конституционные проблемы власти народа / В. Е. Чиркин // 
Государство и право. — 2004. — № 9. — С. 11.

2 Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный курс / В. Е. Чир
кин. — М. : Юристъ, 2001. — С. 44.

3 Жакке ЖП. Конституционное право и политические институты / 
ЖП. Жакке ; пер. с фр. В. В. Маклакова. — М. : Юристъ, 2002. — С. 39.

4 Шаповал В. М. Поняття держави і суверенітету в конституційному праві / 
В. М. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. — 2003. — № 1. — С. 71.

5 Див.: Парижская хартия для новой Европы; Итоговый документ Венской 
встречи представителей государств — участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе // Международная защита прав и свобод человека : сб. 
док. — М., 1990; див. також: Орзіх М. Людський вимір права: доктринальна 
ретроспектива і сучасна постановка проблеми / М. Орзіх // Антологія української 
юридичної думки. Юридична наука незалежної України. — К. : Юридична книга, 
2005. — Т. 10.

6 Фрицький Ю. О. Державна влада в Україні: становлення, організація, 
функціонування : монографія / Ю. О. Фрицький. — Д. : Дніпроп. держ. унт 
внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2006. — С. 91.
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ки цього феномена в контексті сучасних конституційних перетворень 
з метою формування системи українського конституціоналізму. 

Отже, державна влада: 1) належить народу, який є її «єдиним дже
релом» (ст. 5 Конституції України); 2) поширюється на всю територію 
держави, здійснюється від імені держави, реалізується за її прямою чи 
непрямою участю через систему органів державної влади та місцевого 
самоврядування (здійснення делегованих повноважень); 3) суверенна 
при дотриманні принципу узгодження із суверенітетом народу та кон
ституційноправовою свободою людини; 4) діє на користь всього су
спільства та в інтересах людини при дотриманні принципу пріоритету 
прав людини перед іншими соціальними цінностями та інтересами; 
5) як явище єдина, тобто є «цілісним явищем»1 при організаційному її 
поділі на законодавчу, виконавчу та судову для досягнення єдиної ме
ти — конституційноправової свободи людини; 6) інституціоналізова
на, вона реалізується спеціалізованим державним апаратом, діяльність 
якого спрямована, передусім, на забезпечення прав і свобод людини; 
7) «відрізняється монопольним правом на законотворчість, правосуд
дя, державний примус»2, що реалізується на основі демократичних 
принципів та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, 
недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 8) обме
жена функціонуванням громадянського суспільства, наявність якого є, 
водночас, передумовою та умовою формування демократичної право
вої держави та сучасного конституціоналізму, та іншими конституцій
ними способами та механізмами.

Таке обмеження державної влади ставить межі її поширення від
повідно до сутності, мети та принципів сучасного українського кон
ституціоналізму. Якщо громадянське суспільство — це соціальне об
меження державної влади, дія принципу верховенства права — це її 
правове обмеження, то організаційнофункціональним засобом обме
ження державної влади є її поділ на законодавчу, виконавчу та судову 
владу при функціонуванні механізму стримувань і противаг, в резуль
таті якого одна влада може обмежувати іншу. Крім того, обмеження 
державної влади ґрунтується на принципі встановлення меж її суверен
ного впливу, виходячи з концепту народного суверенітету та конститу
ційноправової свободи людини.

У зв’язку з цим, для характеристики державної влади у контексті 
конституційних перетворень в Україні особливе значення мають дві її 
властивості: перша властивість сутнісного характеру — суверенність 

1 Шаповал В. М. Поняття держави і суверенітету в конституційному праві / 
В. М. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. — 2003. — № 1. — С. 71.

2 Государство, общество, личность: проблемы совместимости / П. А. Оль, 
Р. А. Ромашов, А. Г. Тищенко [и др.]. — М. : Юристъ, 2005. — С. 29. 
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влади; друга властивість організаційного характеру — її поділ на зако
нодавчу, виконавчу та судову.

Не ставлячи за мету виклад теорії поділу влади і теорії сувереніте
ту з огляду на їх детальне висвітлення в науковій літературі, методоло
гічно обґрунтовано звернутися до їх короткої характеристики в кон
тексті теорії і практики сучасного українського конституціоналізму.

Ефективна та раціональна організація державної влади в демокра
тичному суспільстві має ґрунтуватися, передусім, на принципі її поді
лу на законодавчу, виконавчу та судову. Основною метою принципу 
поділу державної влади в концепції сучасного конституціоналізму — 
мети конституційних перетворень в Україні, є її обмеження (самооб
меження) на користь громадянського суспільства, прав та інтересів 
людини через запобігання й обмеження можливості прагнення тих або 
інших сил до безмежної, свавільної влади. Не випадково у світовій 
конституційноправовій практиці поділ влади сприймається як одна з 
ознак правової держави. Цей принцип покладений в основу конститу
ційної організації державної влади у багатьох країнах1. Не є винятком 
і Україна, організаційною основою здійснення державної влади в якій є 
її поділ на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України).

Сучасна концепція принципу поділу влади, особливо в контексті 
конституціоналізму, має певні відмінності від класичного її викладу. 
Зокрема акцент робиться не тільки на самостійність і незалежність 
законодавчої, виконавчої та судової влади, а й на теоретично обґрун
товану, практично апробовану і необхідну їх взаємодію на підставі 
системи стримувань та противаг. Так, досліджуючи проблеми теорії і 
практики парламентаризму, А. Георгіца справедливо виходить із того, 
що «гілки влади, яким би чином не були розділені, можуть і зобов’яза
ні налагодити співробітництво з тим, щоб діяти злагоджено, а це перед
бачає, як відомо, наявність засобів взаємодії»2. Метою створення си
стеми стримувань і противаг, як правильно зазначає Ю. Фрицький, є 
«реалізація принципу розподілу державної влади, а головне завдання 
і призначення цієї системи — забезпечення політичної стабільності та 
безперервність функціонування державної влади, узгодження дій усіх 
гілок цієї влади, недопущення кризи діяльності державного механізму»3.

1 Маклаков В. В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : 
учебник / В. В. Маклаков. — М. : Волтерс Клувер, 2006. — С. 334. — (Серия 
«Библиотека студента»).

2 Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : 12.00.02 «Конститу
ційне право» / А. З. Георгіца. — К., 1999. — С. 36—37.

3 Фрицький Ю. О. Державна влада в Україні: становлення, організація, 
функціонування : монографія / Ю. О. Фрицький. — Д. : Дніпроп. держ. унт 
внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2006. — С. 191—192.
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У системі конституціоналізму принцип поділу влади передбачає 
створення такого організаційноправового механізму, який обмежував 
би державну владу, передусім для того, щоб всі органи державної вла
ди здійснювали свої повноваження виключно на підставі та відповідно 
до конституції і законодавства, не намагаючись узурпувати владні по
вноваження один одного. Система стримувань та противаг передбачає 
наявність компетенційних можливостей взаємного впливу цих органів. 
На думку В. Шаповала, «стримування і противаги — це конституційно 
визначені компетенційні взаємозв’язки між державними органами (на
самперед, між вищими органами держави) в контексті принципу роз
поділу влади»1. Система стримувань та противаг також спрямована на 
забезпечення взаємодії між органами законодавчої, виконавчої та судо
вої влади в процесі реалізації, зокрема, такої функції державної влади 
в системі конституціоналізму, як утвердження і захист інтересів грома
дянського суспільства, законних прав та свобод людини і громадянина.

Про необхідність системи стримувань та противаг йдеться в рішен
ні Конституційного Суду України № 4рп від 1 квітня 2008 р. (справа 
про Регламент Верховної Ради України). Зокрема в мотивувальній ча
стині цього рішення зазначається: «Поділ державної влади є структур
ною диференціацією трьох рівнозначних основних функцій держави: 
законодавчої, виконавчої, судової. Він відображає функціональну ви
значеність кожного з державних органів, передбачає не тільки розме
жування їх повноважень, а й їх взаємодію, систему взаємних стриму
вань та противаг, які мають на меті забезпечення їх співробітництва 
як єдиної державної влади»2. Ця правова позиція уявляється теоретич
но обґрунтованою та необхідною для сприйняття сучасною конститу
ційною практикою.

В українській конституціоналістиці в контексті пошуку засобів 
забезпечення узгодженої дії органів законодавчої, виконавчої та судо
вої влади з метою її ефективізації, аргументується слушна думка про 
те, що, «забезпечуючи рівновагу влад у процесі їх функціонування і 
взаємодії, не можна забезпечити їх цілковиту рівновеликість; якась із 
влад має бути головною». Таке положення, за цією позицією, запобіга
тиме «шкідливій боротьбі за першість серед влад». У ролі першої серед 

1 Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм / В. М. Шаповал. — К. : 
Салком ; Юрінком Iнтер, 2005. — С. 114. 

2 Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 р. № 4рп/2008 
у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо від
повідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, 
третьої, четвертої статті 219 Регламенту Верховної Ради України (справа про 
Регламент Верховної Ради України) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://www.ccu.gov.ua.
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перших «повинна виступати влада законодавча в особі представниць
кого органу, або ж, що ще краще, самого народу»1. Аналогічної пози
ції дотримується Л. Кривенко, стверджуючи, що «в практичному плані 
надзвичайно важливо динамізувати всі напрями діяльності парламенту 
на основі додержання демократичних принципів, забезпечити фактич
ний примат парламенту в механізмі влади»2. В. Шаповал дотримується 
іншої думки, вважаючи, що «в будьякому випадку необхідно вихо
дити з особливої (проте не першорядної чи пріоритетної) ролі законо
давчої влади щодо виконавчої влади. З іншого боку … можна визна
чити особливу роль виконавчої влади стосовно влади законодавчої». 
Звідси робиться висновок, що «розділені влади» виступають як одно
порядкові»3.

Підтримуючи доктрину рівнозначності законодавчої, виконавчої 
та судової влад, слід, водночас, відзначити особливу роль законодавчої 
влади (виходячи з демократичноправової сутності конституціоналіз
му). При цьому враховувати, що така роль законодавчої влади є мож
ливою лише за наявності дотримання нею принципів конституціона
лізму, що також буде сприяти узгодженості та стабільності функціо
нування державної влади. За цієї умови вона може бути першою, але 
«першою серед рівних» (Б. Топорнін).

У контексті сучасного конституціоналізму важливе значення має 
субсидіарність гілок влади в процесі їх взаємодії, суть якої полягає у 
тому, що якщо в однієї гілки влади бракує повноважень (чи здібнос
тей) для здійснення своїх функцій, інша гілка влади допомагає їй сво
їми засобами, якщо це дозволяє конституція і немає заперечень з боку 
першої гілки влади4. Як наголошується в юридичній літературі: «Зав
дяки такому підходу (субсидіарності. — Авт.) досягається подвійний 
ефект — узгодженість і демократичність»5.

1 Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України (мето
дологічні питання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : 
12.00.01 «Теорія та історія держави і права; Iсторія політичних і правових вчень»; 
12.00.02 «Конституційне право» / А. М. Колодій. — К., 1999. — С. 14. 

2 Кривенко Л. Законодавча влада в системі державної влади / Л. Кривенко // 
Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 1 (24). — С. 71. 

3 Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право / В. Н. Шаповал. — 
К. : Княгиня Ольга, 2007. — С. 116. 

4 Див.: Енгибарян Р. В. Конституционное развитие в современном мире. 
Основные тенденции / Р. В. Енгибарян. — М. : НОРМА, 2007. — С. 242; Сравни
тельное конституционное право : учеб. пособ. / Б. Н. Топорнин, В. Е. Чиркин, 
Ю. А. Юдин [и др.] ; отв. ред. В. Е. Чиркин. — М. : Междунар. отношения, 
2002. — С. 242. 

5 Тихомиров Ю. А. Теория компетенции / Ю. А. Тихомиров. — М. : Издание 
гна Тихомирова М. Ю., 2004. — С. 15. 
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Сучасною юридичною наукою також висувається теорія про недо
статність традиційної тріади влади та її доповнення іншими владами 
(контрольною, інформаційною тощо)1, що, уявляється, є темпорально 
зайвим і необґрунтованим у світлі теорії і практики сучасного консти
туціоналізму.

В умовах здійснення конституційної реформи в Україні проблема 
реалізації принципу поділу державної влади актуалізується. Це по
в’язано з тим, що принцип розподілу влад, який закріплений у ст. 6 
Конституції України, виявився не досить досконалим і безумовним. 
Гадаємо, що саме із цієї причини державна влада в Україні за попере
дні роки (у період за 2007—2010 рр.) переформовувалася та зазнала 
потрясінь (мається на увазі кампанія 2007 р. із «дострокового розпуску 
Верховної Ради України V скликання», позачергові вибори та відпо
відне формування Верховної Ради України VI скликання, а також на
слідки правового та політичного характеру, пов’язані з ініціативою 
Президента (у жовтні 2008 р.) щодо дострокового припинення повно
важень Верховної Ради України VI скликання та прийняття відповід
них Указів Президента України2) і переживала відповідні «стреси», 
спричинені неузгодженістю і відсутністю субсидіарності в діяльності 
органів законодавчої, виконавчої влади і глави держави.

Втім, така «роз’єднаність» державної влади була викликана, зде
більшого, причинами політичного характеру (аналіз яких не є метою 
цієї роботи). Зокрема, як зазначали українські політики, «частина про
вини за достроковий розпуск» парламенту (маються на увазі політич
ні події осені 2008 р.) лежить і на парламентаріях, які «за весь час 
не прийняли жодного ключового рішення і не зробили вдалих спроб 
знайти компроміс» 3.

Отже, для збереження балансу влади необхідно було б посилення 
відповідальності (зокрема конституційного і політичного характеру) 
народних депутатів України за їхню діяльність у парламенті, а також 

1 Енгибарян Р. В. Конституционное развитие в современном мире. Основ
ные тенденции / Р. В. Енгибарян. — М. : НОРМА, 2007. — С. 243.

2 Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України : Указ 
Президента України від 2 квітня 2007 р. № 264/2007 // Офіційний вісник Пре
зидента України. — 2007. — № 1. — Ст. 1; Про дострокове припинення пов
новажень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових 
виборів : Указ Президента України від 9 жовтня 2008 р. № 911/2008 // Офіцій
ний вісник України. — 2008. — № 77. — Ст. 2584; Про зупинення дії Указу 
Президента України від 9 жовтня 2008 р. № 911 : Указ Президента України від 
20 жовтня 2008 р. № 952/2008 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 80. — 
Ст. 2679.

3 Країна стала заручником розборок двох лідерів // Голос України. — 2008. — 
10 жовт.
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нормативне закріплення (наприклад, передбачивши це в Регламенті 
Верховної Ради України) механізмів і організаційних форм, спрямова
них на здійснення узгодженої роботи Верховної Ради України.

Крім того, необхідним є удосконалення правового регулювання 
принципу поділу державної влади, перш за все, на конституційному 
рівні. У зв’язку із цим обґрунтованою і такою, що заслуговує на схва
лення, особливо в контексті формування інституціональнонорматив
ної системи сучасного конституціоналізму, є думка про те, що одним 
із чинників, які обумовлюють низьку ефективність функціонування 
державної влади, є відсутність конституційного закріплення принципу 
взаємодії її «гілок» та відповідна позиція включити таку норму до Кон
ституції України1.

Принцип взаємодії «гілок» влади з метою недопущення політич
них та конституційних конфліктів та забезпечення стабільності дер
жавної влади, що обумовлює конституційний правопорядок як один 
із засобів забезпечення конституційноправової свободи людини, іма
нентно притаманний організації публічної влади як інституційної скла
дової сучасного українського конституціоналізму.

Крім того, принцип поділу державної влади в Україні, передусім, 
має у повному обсязі реалізовуватися на практиці. Тому що в сучасних 
умовах основною проблемою здійснення влади в Україні є те, що цьо
го принципу через об’єктивні і суб’єктивні причини не завжди дотри
муються. Як справедливо наголошується в літературі, «навіть належна 
з точки зору достатності засобів підтримання рівноваги між складови
ми державної влади Конституція є безсилою у випадку безкомпроміс
них намірів осіб похитати цю систему»2. Конституційна практика ряс
ніє прикладами втручання одних органів до сфери повноважень ін
ших, неузгодженістю спільних дій, що призводять до конституційних 
та політичних конфліктів. Не применшуючи важливість неупередже
ної та незалежної діяльності інших органів державної влади, слід під
креслити, що особливо негативні наслідки мають втручання в діяль
ність органів судової влади. Так, наприклад, у Зверненні Пленуму 
Вищого адміністративного суду України до Верховної Ради України, 

1 Див.: Теплюк М. О. Конституційноправові проблеми організації публіч
ної влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
12.00.02 «Конституційне право» / М. О. Теплюк. — К., 2008. — С. 10; Шемшу
ченко Ю. Теоретичні проблеми організації державної влади в Україні / Ю. Шем
шученко // Проблеми сучасного українського конституціоналізму : зб. наук. 
праць. На пошану першого Голови Конституційного Суду України, проф. Лео
ніда Юзькова / заг. ред. : А. Стрижак, В. Тацій ; упоряд. : В. Бринцев, В. Кампо, 
П. Стецюк. — К. : ЛОГОС, 2008. — С. 71.

2 Жук Н. А. Парламент, Президент, Уряд: через взаємостримування до рів
новаги : монографія / Н. А. Жук. — Х. : Харків юридичний, 2007. — С. 162.
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Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради суддів Украї
ни, Генеральної прокуратури України та Державної судової адміністра
ції України від 14 жовтня 2008 р. наводилися факти «втручання в орга
нізацію діяльності судів, вирішення конкретних судових справ, пере
шкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом 
засадах, психологічний тиск на суддів.., у тому числі у формі блокуван
ня роботи судів народними депутатами України та політичними пар
тіями, прийняття незаконних нормативноправових актів та правових 
актів індивідуальної дії…»1.

Таким чином, при формуванні інституціональної системи сучас
ного українського конституціоналізму важливого значення набуває 
організація державної влади на основі конституційного принципу її 
функціонального поділу на законодавчу, виконавчу та судову, що уне
можливлює концентрацію державної влади та безконтрольність дії її 
органів. Цей принцип у контексті конституціоналізму спрямований, 
передусім, на обмеження (самообмеження) державної влади шляхом 
взаємного обмеження її органів один одним, що передбачає створення 
системи стримувань та противаг. Основними елементами цієї системи 
є: компетенційні можливості державних органів здійснювати взаємний 
контроль, дотримуючись ідеї, що незалежність гілок влади не означає 
їх безмежності (щодо функцій, повноважень, компетенції), навпаки, 
кожна з влад, захищаючи себе від можливого втручання, має контро
лювати та стримувати іншу владу, запобігаючи перевищенню повнова
жень, зловживанню владою2; контроль за законодавчою владою, що 
здійснюється народом (наприклад, у процесі виборів та референдумів 
тощо); визначений конституцією та законодавством термін повнова
жень органів державної влади та посадових осіб; взаємозалежність орга
нів державної влади при їх формуванні та при призначенні посадових 
осіб; наявність конституційно визначених можливостей взаємного при
тягнення до конституційної відповідальності (право розпуску парламен
ту, вотум недовіри уряду з боку парламенту, імпічмент главі держави 
тощо); наявність визначених у конституції та законодавстві організа
ційноправових форм та процесуальнопроцедурних засобів (механіз
мів), які було б спрямовано на врегулювання та подолання можливих 

1 Звернення Пленуму Вищого адміністративного суду України до Верховної 
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради суддів 
України, Генеральної прокуратури України та Державної судової адміністрації 
України від 14 жовтня 2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.vasu.gov.ua/ua/imp_sub.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=830.

2 До питання форми державного правління в Україні: пошук моделі : 
інтерв’ю провідних ученихправознавців головному редактору журналу «Право 
України» // Право України. — 2009. — № 10. — С. 26. 
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конфліктів між органами державної влади; взаємодія органів законо
давчої, виконавчої та судової влади.

Визначальною засадою концепції обмеження (самообмеження) 
державної влади є принцип суверенітету. Більше того, на думку фран
цузького дослідника Ж. Мере, «принцип суверенітету є політичним 
явищем, адже він формує життя людської спільноти, яке прямо зале
жить від збереження цілісності свого спільного буття і своєї свободи»1. 
Принцип суверенітету належить до числа політикоправових засобів, 
за допомогою яких здійснюється збереження організованої людської 
спільноти, її свободи, а також свободи кожної людини, що має важли
ве значення для досягнення мети конституціоналізму.

Теорія суверенітету, маючи глибоке історичне коріння, зазнавала 
сутнісних змін із розвитком науковоправової і політичної думки, з 
демократизацією соціуму та конституціоналізацією публічної влади.

Зокрема у контексті конституціоналізму, як один із напрямів роз
витку цієї теорії, обґрунтованим є виділення концепції обмеження 
державної влади (її суверенного впливу) народним суверенітетом через 
визнання його первинності та пріоритету.

Суверенітет народу, виражений у народовладді, реально виявляєть
ся і реалізується в суверенітеті державної влади, будучи його основою, 
базисом в демократично організованому суспільстві, оскільки «субстан
ція держави — народ. Iншої субстанції у держави немає і не буває»2. 
При цьому народний суверенітет є домінуючим. Так, на думку Консти
туційного Суду України, «положення «носієм суверенітету … є народ» 
(ст. 5 Конституції України. — Авт.) закріплює принцип народного су
веренітету, згідно з яким влада Українського народу є первинною, 
єдиною і невідчужуваною, тобто органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування здійснюють владу в Україні, що походить 
від народу»3. Юридично точно та науково обґрунтовано розкриває 
зміст поняття народного суверенітету Л. Кривенко. Вчена підкреслює, 
що «головне в ньому (в народному суверенітеті. — Авт.) — похідність 

1 Мере Ж. Принцип суверенітету: історія та основи новітньої влади / Жерар 
Мере ; пер. з фр. Л. Кононович. — Л. : Кальварія, 2003. — С. 7. 

2 Мамут Л. С. Народ в правовом государстве / Л. С. Мамут. — М. : НОРМА, 
1999. — С. 17. — (Российское государство и право: теория и действительность).

3 Рішення Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 р. № 6рп/2005 
у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офі
ційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в 
контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян 
Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни 
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, чет
вертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) // 
Офіційний вісник України. — 2005. — № 41. — Ст. 2605.
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влади від народу, належність влади народові та здійснення влади наро
дом»1. При цьому слушно зазначається: «Суверенітет народу означає, 
що народ здійснює управління всіма державними та суспільними спра
вами безпосередньо та через систему як державних, так і недержавних 
органів»2. Сучасні українські ученіправознавці резюмують «невідчу
жуваність народного суверенітету», який ніхто, у тому числі держава, 
не може узурпувати та «невід’ємне право» народу на власну державу. 
У цьому контексті держава розглядається як «така організація влади, 
що покликана служити народу та суспільству»3.

Народний суверенітет тісно пов’язаний з національним суверені
тетом, що детермінує проблему їх співвідношення у демократичному 
суспільстві.

Поняття суверенітету нації виникає в ХХ ст. як право нації на са
мовизначення, аж до створення національної держави. Однак, якщо 
національний суверенітет розглядати тільки так, то може виникнути 
проблема суперечності народного і національного суверенітету, оскільки 
домінанта однієї нації, виражена у створенні держави, може призвести 
до утиску інтересів інших націй і народностей, які становлять народ. 
Тому національний суверенітет в демократичній конституційній держа
ві повинен діалектично поєднуватися з народним суверенітетом і вира
жатися, передусім, у втіленні інтересів титульної (найбільш численної) 
нації та в праві інших націй (національних меншин, народностей тощо) 
на збереження своєї ідентичності, реалізації мовних прав (право вико
ристовувати свою національну мову в державній сфері, у спілкуванні 
з державними органами, установами, організаціями тощо), освітніх 
прав (заборона всіх форм расової дискримінації при реалізації права 
на освіту, навчання рідною мовою, її вивчення, право на створення 
освітніх установ тощо), культурних прав (збереження і розвиток куль
тури, релігії, традицій і звичаїв, за умови, що вони не суперечать націо
нальному праву та міжнародним стандартам тощо). Формами реаліза
ції цих та інших прав можуть бути: національнокультурна автономія, 
створення національнодержавних (автономних) одиниць у складі дер
жави, участь на рівній недискримінаційній основі в представницьких 
та інших органах державної влади та місцевого самоврядування тощо.

У контексті конституціоналізму важливе значення має концеп
ція обмеження принципу народного суверенітету правами особи. Так, 

1 Конституційноправові форми безпосередньої демократії в Україні: проб
леми теорії і практики. До 10ї річниці незалежності України / В. Ф. Погорілко, 
М. I. Ставнійчук, Н. I. Руда [та ін.]. — К. : Iнт держави і права ім. В. М. Корець
кого НАН України, 2001. — С. 94. 

2 Там само. — С. 95.
3 Влада в Україні: шляхи до ефективності / гол. ред. ради О. Д. Святоць

кий. — К. : Право України ; Iн Юре, 2010. — С. 640. 
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I. Кравець зазначає, що «деспотизм народовладдя має для прав особи 
нітрохи не менш згубний характер, ніж будьякий інший деспотизм», 
тому «суверенітет народу обмежений в демократичній конституційній 
державі суверенітетом особи»1. Виходячи з концепції конституційно
правової свободи людини2, необхідно уточнення цієї позиції тим, що 
народний суверенітет має бути збалансований принципом визнання 
самоцінності людини, пріоритетом її прав і свобод перед іншими соці
альними цінностями та інтересами, тому що абсолютне панування бі
льшості таїть у собі не меншу небезпеку свободі особи, ніж недемок
ратичне єдиновладне правління.

Аксіоматичним уявляється твердження А. Шайо про те, що «конс
титуціоналізм, на відміну від вираження доктрини народного суверені
тету в законах, прийнятих більшістю голосів, вважає недоторканними 
окремі права і цінності. У цьому світогляді конституція замість прого
лошення народного суверенітету стає чинником обмеження суверені
тету, прагнучи запропонувати для цього відповідні інституціональні 
узгодження»3.

Таким чином, обмеження державної влади у контексті конститу
ціоналізму ґрунтується на принципі первинності (домінанті) народно
го суверенітету щодо державного суверенітету. Народний суверенітет, 
у свою чергу, поєднується (є збалансованим) з національним сувере
нітетом та з принципом визнання самоцінності людини, пріоритетом 
її прав і свобод перед іншими соціальними цінностями та інтересами.

Модернізація державної влади відповідно до мети та принципів 
сучасного українського конституціоналізму детермінована необхідністю 
обмеження (самообмеження) публічної влади за допомогою її відповід
ної організації, а також в результаті «визнання і гарантування в Украї
ні місцевого самоврядування» (ст. 7 Конституції України). Слушним 
є висновок, що «місцеве самоврядування виступає як дійовий елемент 
системи стримувань та противаг щодо реалізації державою виконавчої 
влади на місцевому рівні, що є додатковим важелем здійснення наро
довладдя в стосунках з державою»4.

1 Кравец И. А. Формирование российского конституционализма (проблемы 
теории и практики) / И. А. Кравец. — М.—Новк : ЮКЭА, 2002. — С. 196—197.

2 Див. докладніше: Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм / 
А. Р. Крусян. — К. : Юрінком Iнтер, 2010. — С. 149—189.

3 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / 
Андраш Шайо ; пер. з венг. А. П. Гуськовой, Б. В. Сотина. — М. : Юрист, 
1999. — С. 12. — (Res cottidiana).

4 Теплюк М. О. Конституційноправові проблеми організації публічної 
влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
12.00.02 «Конституційне право» / М. О. Теплюк. — К., 2008. — С. 14. 
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Місцеве самоврядування — це один із найважливіших демокра
тичних інститутів громадянського суспільства, формування якого є 
необхідною передумовою становлення вітчизняного конституціона
лізму, а забезпечення інтересів цього соціального феномена містиця 
в основі цілеполягання функціонування політикоправової системи 
конституціоналізму.

Місцеве самоврядування виявляється універсальним феноменом 
щодо системи конституціоналізму. Це обумовлено рядом чинників.

Поперше, теорія конституціоналізму зумовлює встановлення 
юридичних засобів та механізмів, які відповідають конституції та вико
ристовуються з метою обмеження (самообмеження) влади на користь 
громадянського суспільства, функціонування якого є важливою соці
альноправовою передумовою конституціоналізму. Одним із способів 
обмеження державної влади є функціонування місцевого самовряду
вання, що ставить межі поширенню державної влади на певні сфери 
життєдіяльності людини та суспільства.

Подруге, конституціоналізм як політикоправова система вклю
чає конституційну правосвідомість. Звідси, важливими складовими цієї 
системи є свідоме ставлення як окремої особи, так і всього суспільства 
до конституції як до основного закону держави, суспільна упевненість 
щодо необхідності та корисності інститутів влади, що будуються за 
конституційними принципами та дають змогу самостійно захищати 
свої інтереси, зокрема, через здійснення управління на місцевому рів
ні. Місцеве самоврядування в такому випадку є «школою демократії», 
сприяє формуванню конституційної правосвідомості.

Для характеристики ролі та місця місцевого самоврядування в си
стемі сучасного українського конституціоналізму важливим є визна
чення його юридикоправової природи, щодо якої в конституційно
правовій науці немає єдиної точки зору (це, передусім, пов’язано з 
різними теоріями походження місцевого самоврядування). На думку 
В. Шаповала, «місцеве самоврядування за своєю природою є децентра
лізованою формою державного управління»1. Надаючи структурноорга
нізаційну характеристику місцевому самоврядуванню, вчений визна
чає його як «організацію державної влади «на місцях»2. Аналогічної 
позиції додержується В. Борденюк, який «владу органів місцевого са
моврядування» називає «похідною від державної влади, а не від вига
даної муніципальної влади»3. Він також пов’язує місцеве самовряду

1 Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування / В. Ша
повал // Право України. — 2002. — № 3. — С. 51. 

2 Там само.
3 Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, 

держави і громадянського суспільства в Україні / В. Борденюк // Право Украї
ни. — 2001. — № 12. — С. 25. 
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вання з концептом децентралізації і зазначає, що «місцеве самовря
дування є проявом децентралізації державної влади, яка пов’язана 
з необхідністю більш ефективного управління на місцевому рівні»1, 
є проявом «демократичної децентралізації»2. В узагальнюючій праці 
більш пізнього періоду В. Борденюк наголошує, що «в сучасних умо
вах найбільш наближеною до реалій державноправового життя є кон
цепція місцевого самоврядування як такого управління, в процесі яко
го реалізується державна влада…»3. На його думку, «вживаний у Кон
ституції України термін «місцеве самоврядування» є умовною назвою 
демократичної системи державного управління на місцях…»4.

Iснує альтернативна позиція щодо природи місцевого самовря
дування, згідно з якою, а також виходячи з доктрини та практики 
українського конституціоналізму, місцеве самоврядування характе
ризується як публічносамоврядна влада. Iз цього приводу слушною 
є точка зору М. Орзіха. Вчений, визначаючи як мету муніципальної 
реформи в Україні (яка безпосередньо пов’язана з конституційною 
реформою, метою якої, у свою чергу, є сучасний український кон
ституціоналізм. — Авт.) «класичну… реальну муніципалізацію місце
вого самоврядування» обґрунтовує, що «альтернативою перекруче
ної структури відносин центру — міст є конституційно оформлена 
децентралізація управління зі збереженням меж керованості краї
ни та поступової трансформації суверенних прав держави у само
врядні права територіальних колективів, статуарне фіксування двох 
рівнів публічної влади — державної та самоуправлінської…»5. Дово
дять недержавну сутність (природу) влади, що здійснюється в систе
мі місцевого самоврядування, такі вчені як М. Баймуратов6, В. Гри

1 Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, 
держави і громадянського суспільства в Україні / В. Борденюк // Право Украї
ни. — 2001. — № 12. — С. 25.

2 Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: 
поняття, суть та форми (види) / В. Борденюк // Право України. — 2005. — 
№ 1. — С. 23—25. 

3 Борденюк В. I. Місцеве самоврядування та державне управління: консти
туційноправові основи співвідношення та взаємодії / В. I. Борденюк. — К. : 
Парламентське видво, 2007. — С. 44. 

4 Там само. — С. 67.
5 Доктринальное сопровождение юридической практики: история и совре

менный опыт кафедры конституционного права : сб. науч.практ. статей / сост., 
авт. предисл. и общ. ред. М. Ф. Орзих. — О. : Юрид. лит., 2007. — С. 127—128. 
(Библиотека журнала «Юридический вестник»); Тодыка Ю. Н. Основы консти
туционного строя Украины / Ю. Н. Тодыка. — Х. : Факт, 1999. — С. 80. 

6 Баймуратов М. О. Iдентифікаційні ознаки місцевого самоврядування як 
елемента українського конституціоналізму / М. О. Баймуратов // Актуальні проб
леми конституційного права та державотворення : зб. наук. праць / за заг. ред. 
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гор’єв1, В. Погорілко2, Ю. Тодика3 та ін. Підтримуючи цю точку зору 
та взявши за основу її обґрунтування, наведене в працях зазначених 
авторів, у контексті дослідження системи конституціоналізму, слід 
виходити з того, що місцеве самоврядування в Україні — це самостій
на, недержавна, місцева публічна (публічносамоврядна) влада тери
торіальних громад.

Деякі вчені визначають місцеве самоврядування як «форму наро
довладдя»4. Ця позиція, незважаючи на те, що вона в Україні «захище
на» конституційною нормою (див. ст. 5 Конституції України), була 
піддана критиці, ґрунтуючись на тому, що суб’єктом місцевого само
врядування є не народ, а територіальна громада5. Цікавим є те, що 
в процесі конституційнопроектних робіт в Україні (1995—1996 рр.) 
зміст ст. 5, що проголошує суверенітет і повновладдя народу, зазнавав 
змін. У проекті Конституції, схваленому Конституційною комісією 
11 березня 1996 р., ця стаття не містила вказівки на «місцеве самовря
дування», передбачивши, що «Україна є республікою. Єдиним джере
лом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і 
через органи державної влади…»6. У процесі доопрацювання проекту 
Тимчасовою спеціальною комісією текст статті було змінено і викла
дено в чинній редакції. У подальшій роботі над проектом пропозиції 
про виключення «місцевого самоврядування» з тексту статті не було 
сприйнято.

Суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна громада, яка 
на місцевому рівні здійснює гарантовану державою самоврядну діяль

В. М. Олуйка. — Хмельницький : Видво Хмельн. унту управл. та права, 2008. — 
С. 216.

1 Григорьев В. А. Становление местного самоуправления в Украине / 
В. А. Григорьев. — О. : Юрид. лит., 2000. — С. 20. 

2 Муніципальне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фриць
кий, М. О. Баймуратов [та ін.] ; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К. : 
Юрінком Iнтер, 2001. — С. 7. 

3 Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів / 
В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, I. I. Бодрова [та ін.] ; за ред. Ю. М. Тодики. — Х. : 
Право, 2009. — С. 20—31.

4 Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / 
О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев. — М. : Юристъ, 1997. — С. 84—85. 

5 Більш докладно див.: Крусян А. Р. Взаимодействие местных органов ис
полнительной власти и органов местного самоуправления в Украине / А. Р. Кру
сян. — О. : Юрид. лит., 2001. — С. 17—19. 

6 Порівняльна таблиця текстів проектів Конституції України : схвалені 
Конституційною комісією 11 березня 1996 р. та доопрацьовані Тимчасовою 
спеціальною комісією. — К. : Секретаріат Верховної Ради України, 1996. — 
С. 47.



основнi	нАПРЯми	конститУЦiЙноЇ	модеРнiЗАЦiЇ	 307

ність. Територіальна громада не має суверенітету, ця якість належить 
народу, нації та державі. У такому випадку суверенні права держави 
трансформуються в самоврядні права територіальних колективів1. Тому 
суб’єктом місцевого самоврядування повинен визнаватися не народ 
України, а територіальна громада як «нормативноправова модель са
моорганізації населення з відповідними організаційними (управлін
ськими) структурами, здатними виражати, реалізовувати і захищати 
територіальний інтерес як право і законний інтерес місцевого само
врядування»2.

Територіальну громаду можна назвати стрижнем, на основі якого 
створюється, формується і функціонує система місцевого самовряду
вання, тому важливе значення має розгляд поняття і сутності цього со
ціального суб’єкта.

Вітчизняною правовою наукою накопичено достатній досвід до
сліджень у муніципальній сфері, з’явилася велика кількість серйозних 
наукових розробок, спрямованих на вдосконалення публічносамовряд
ної практики. На цьому сприятливому тлі привертає увагу порівняно 
нечисленна література, присвячена безпосередньо теоретикоправово
му аналізу «первинного суб’єкта місцевого самоврядування, основного 
носія його функцій і повноважень» — територіальній громаді (ст. 6 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), яка через 
свій статус має першорядне значення для розвитку всіх самоврядних 
(муніципальних) інститутів.

Конституція України і Закон України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні» закріпили систему місцевого самоврядування, в якій 
роль системоформуючого чинника і базового елемента належить те
риторіальній громаді. Система місцевого самоврядування — це ціліс
ність елементів (територіальна громада; сільська, селищна, міська ра
да; сільський, селищний, міський голова; виконавчі органи сільської, 
селищної, міської ради; районні та обласні ради; органи самоорганіза
ції населення та інші факультативні елементи), єдиною метою яких є 
здійснення ефективного управління на місцях і максимальне задово
лення колективних та індивідуальних інтересів членів територіальних 
громад.

У будьякій суспільнополітичній системі роль різних частин (еле
ментів) є неоднаковою. Одні з них є своєрідним стрижнем, ядром, 

1 Орзих М. Рационализация организации местного самоуправления в Украи
не: опыт концептуального анализа / М. Орзих, М. Баймуратов, А. Шанцер // 
Юридический вестник. — 1995. — № 2. — С. 43. 

2 Аппарат государственного управления: интерес и деятельность / В. Ф. Си
ренко, Н. В. Онищук, В. Б. Аверьянов [и др.] ; отв. ред. В. Ф. Сиренко. — К. : 
Наук. думка, 1993. — С. 93.
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основою, інші — похідними, такими, що обслуговують провідний еле
мент, з можливістю певного впливу на нього. Навколо такого стрижня 
(ядра) об’єднуються, інтегруються і структуруються інші компоненти 
системи. Це ядро відіграє роль «основи, що спрямовує, стимулює орга
нізацію і функціонування всієї системи і кожного її компонента»1. 
Таким ядром у системі, що розглядається, є територіальна громада, 
оскільки вона формує органи місцевого самоврядування, є джерелом 
влади органів місцевого самоврядування і виконує функцію контролю 
за здійсненням їх діяльності. Решта елементів — це похідні, які, проте, 
мають можливість активно впливати на первинний суб’єкт.

Територіальна громада складається шляхом природного розселен
ня громадян України та інших фізичних осіб у населених пунктах. 
Членами територіальних громад особи стають не в результаті добро
вільного вступу (набуття членства), а за фактом проживання в певно
му населеному пункті або на підставі реалізації конституційного права 
на свободу пересування і вільного вибору місця проживання (ст. 33 
Конституції України). В юридичній літературі зазначається, що серед 
чинників утворення територіальних громад «первинним» є соціальний 
чинник. При цьому робиться висновок, що «утворення, трансформація 
та зникнення територіальних колективів, на відміну від інших спіль
нот (політичних партій, трудових колективів, громадських організа
цій), практично не залежить від держави»2. Iз цією тезою слід пого
дитись. Однак, гадаємо, що при визначенні членства (належності до 
певної територіальної громади), окрім соціальних чинників, зокрема 
«постійного проживання», який є, наприклад, вирішальним при визна
ченні членства у територіальній громаді м. Одеса3, необхідно врахову
вати і ряд інших ознак. Наприклад, за законом Швеції «Про місцеве 
самоврядування», членом муніципії вважається особа, зареєстрована 
як така, що «проживає на території муніципії, має нерухомість там або 
сплачує місцевий прибутковий податок» (розділ 4 Закону)4. Майже та

1 Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы филосо
фии права) / Д. А. Керимов. — М. : Аванта+, 2000. — С. 258. 

2 Муніципальне статутне право : навч. посіб. / А. В. Дуда, В. М. Кампо, 
В. Ю. Росіхіна, К. С. Рубановський ; за заг. ред. В. М. Кампо. — 2ге вид., випр. 
і допов. — О. : Юрид. літ., 2005. — С. 63. 

3 Відповідно до статті 2 Статуту територіальної громади міста Одеси (За
тверджено рішенням Одеської міської ради № 1240VI від 25 серпня 2011 р.) 
«члени міської громади — жителі, які постійно проживають та зареєстровані в 
м. Одеса».

4 Перспективи розвитку місцевого самоврядування: досвід України і Шве
ції. Аналітичний бюлетень. — К. : ПрутПринт, 1998. — 124 с. — (Фонд сприяння 
місцевому самоврядуванню України, Асоціація міст України, Шведська асоціація 
влад (SALA).
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кої самої точки зору дотримується О. Батанов, визначаючи територі
альну громаду як «територіальну спільність, що складається з фізич
них осіб — жителів, що постійно мешкають, працюють на території 
села (або добровільного об’єднання в спільну громаду кількох сіл), се
лища або міста…, мають спільну комунальну власність, володіють на 
цій території нерухомим майном, сплачують комунальні податки та 
пов’язані територіальноособистісними зв’язками системного характе
ру»1. Думається, таке визначення є найбільш повним, оскільки відобра
жає всі теоретично обґрунтовані характеристики члена територіальної 
громади.

Отже, до складу територіальної громади входять не тільки грома
дяни України, а й особи без громадянства, іноземці, що постійно про
живають у межах села, селища, міста і які мають відповідно до ст. 26 
Конституції України ті самі права, свободи і обов’язки, що й громадя
ни України, «за винятками, встановленими Конституцією, законами 
або міжнародними договорами України», а також біженці і вимушені 
переселенці. На підставі цього в юридичній літературі висловлено дум
ку про необхідність разом з «первинним колективним суб’єктом» міс
цевого самоврядування (територіальною громадою) виділяти «первин
ний індивідуальний суб’єкт місцевого самоврядування» — «громадян 
України та осіб без громадянства»2. Виходячи з конституційних поло
жень і законодавства про місцеве самоврядування, можна стверджува
ти, що суб’єкт місцевого самоврядування має певну (публічносамо
врядну) владу, що дає змогу йому здійснювати управління на місцях, 
вирішувати питання місцевого значення. Фізичні ж особи не мають 
такої влади і можливості, вони як члени територіальної громади мають 
право брати участь у місцевому самоврядуванні.

Територіальну громаду як співтовариство людей характеризують 
тісні взаємозв’язки, що виражаються в економічних, трудових, куль
турних, духовних та інших взаємовідносинах. Вона має позаполітич
ний характер, оскільки об’єднує всіх, хто проживає на одній території, 
незалежно від політичних симпатій і установок. Крім того, територі
альна громада має наднаціональний характер, тому що не структу
рується за національним, етнічним принципом.

Саме в населених пунктах люди найбільш повно відчувають себе 
«громадою», оскільки вони об’єднані не тільки місцем проживання, 

1 Батанов О. В. Конституційноправовий статус територіальних громад в 
Україні : монографія / О. В. Батанов ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К. : Iн 
Юре, 2003. — С. 77. 

2 Хоменець Р. Особливості правового статусу фізичних осіб як суб’єктів 
місцевого самоврядування / Р. Хоменець // Право України. — 2001. — № 11. — 
С. 36.
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а й колективними соціальноекономічними потребами життєзабезпе
чення і життєдіяльності конкретного населеного пункту, а також спі
льними інтересами (місцевими інтересами).

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні» використовують поняття «місцевий інтерес» у контекс
ті — «загальні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст» (ст. 140 
Конституції України), право територіальної громади на користування 
і розпорядження комунальною власністю у «своїх інтересах», «поєднан
ня місцевих і державних інтересів» (статті 1, 4 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні») тощо. При цьому не розкриваєть
ся зміст інтересу, що детермінує проблемну ситуацію в теорії і прак
тиці місцевого самоврядування. Ця проблема набула свого часткового 
відображення у рішенні Конституційного Суду України від 1 грудня 
2004 р. № 18рп/ 2004 (справа про охоронюваний законом інтерес). 
Зокрема у п. 3.1 цього рішення зазначається, що «в юридичних актах 
термін «інтерес», враховуючи його як етимологічне, так і загальносо
ціологічне, психологічне значення, вживається у широкому чи вузько
му значенні як самостійний об’єкт правовідносин, реалізація якого 
задовольняється чи блокується нормативними способами»1.

Сфера місцевого інтересу окреслюється колом питань місцевого 
значення, що є об’єктом публічносамоврядної влади. Аналіз чинного 
законодавства про місцеве самоврядування дає можливість віднести до 
місцевого інтересу управління комунальною власністю, соціальноеко
номічний і культурний розвиток сіл, селищ, міст, вирішення житлово
комунальних і побутових питань, медичне обслуговування населення, 
управління закладами освіти, культури, фізкультури і спорту, що нале
жать територіальним громадам або передані їм, тощо.

Таким чином, конституційна парадигма побудови місцевого само
врядування забезпечує ефективне вирішення локальних завдань в ін
тересах населення з максимально можливою участю самого населен
ня, а також відповідає європейським правовим стандартам. Як слушно 
зазначено в юридичній літературі, «місцеве самоврядування є універ
сальною організацією управління, формою саморегулювання громад
ського життя, зменшуючи дистанцію між суб’єктами та об’єктами вла
дарювання»2.

1 Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 р. № 18рп/2004 
у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного 
процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) // 
Вісник Конституційного Суду України. — 2004. — № 6. — С. 6—15.

2 Батанов О. В. Конституційноправовий статус територіальних громад в 
Україні : монографія / О. В. Батанов ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К. : Iн 
Юре, 2003. — С. 80.
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Місцеве самоврядування (публічносамоврядна влада) — це само
стійний вид публічної влади, яка має недержавний характер, відповід
ні кваліфікаційні характеристики, що відрізняють її від інших видів 
влади та дають змогу оцінювати місцеве самоврядування як політич
ний принцип формування та організації місцевої влади на основі де
мократії, деконцентрації і децентралізації публічної влади та управлін
ня, органічно пристосований для міцного закріплення демократії в 
суспільстві.

До основних характеристик цього виду публічної влади належать 
такі: 1) її «публічність», ця влада поширюється на все населення, тоб
то на всіх жителів, об’єднаних фактом постійного проживання на від
повідній території (територіальну громаду), та здійснюється від імені 
територіальної громади; 2) публічносамоврядну владу характеризує 
особливий суб’єкт — територіальна громада — «первинний суб’єкт міс
цевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень» 
(ст. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), перед 
яким підзвітні та відповідальні органи та посадови особи місцевого 
самоврядування (ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування»), 
що встановлює певне обмеження владним повноваженням цих орга
нів, тобто не дозволяє виходити за межи інтересів територіальних гро
мад; 3) її цілеспрямованість на задоволення та захист місцевих інтере
сів, сфера яких окреслюється колом питань місцевого значення, згідно 
з яким визначається власна за своєю правовою природою компетенція 
місцевого самоврядування; 4) наявність особливого об’єкта місцевого 
самоврядування — питань місцевого значення; 5) її системні власти
вості, зокрема, система самоврядної влади є такою, що самоорганізо
вується, тобто її органи формуються самостійно територіальною грома
дою зі своїх членів, крім того, територіальна громада здійснює свою 
владу і через організаційноправові форми безпосередньої локаль
ної демократії; 6) самостійність місцевого самоврядування, що кон
ституційно гарантується державою, є найважливішою характерною 
ознакою цього виду публічної влади та знаходить своє відображен
ня у «правовій, організаційній та матеріальнофінансовій самостій
ності» (ст. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), 
в організаційній відокремленості органів місцевого самоврядування у 
загальній системі управління суспільством, при цьому самостійність 
місцевого самоврядування не означає «суверенність» місцевого само
врядування, абсолютизація самостійності місцевого самоврядування 
не сприяє накопиченню демократичного потенціалу цього соціального 
інституту.

Таким чином, державна і самоврядна влади є самостійними вида
ми публічної влади — інституціональними складовими системи кон
ституціоналізму. Досить рішуче з приводу місцевого самоврядування 
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висловився А. Слива ще у період початку формування публічносамо
врядної влади на пострадянському просторі, зазначивши, що «місцеве 
самоврядування — це влада, й інших питань немає… А що спільного 
у державної і муніципальної влади? Весь світ відповів на це запитан
ня. Разом вони є публічна влада і все»1. При цьому таке поєднання 
не ставить знак тотожності між самоврядуванням і державою, не роз
чиняє перше в другому і не розглядає місцеве самоврядування як фе
номен, що протистоїть державності.

Ще Гегель звертав увагу на ті «переваги, які дає державі самовря
дування громадян за допомогою особливих, заснованих для цій мети 
органів», вважаючи «щасливим той народ, якому держава надає знач
ну свободу діяльності в питаннях загального характеру…»2, що має важ
ливе значення і для формування системи конституціоналізму.

Ефективне здійснення місцевого самоврядування припускає взає
модію цього інституту з державною владою. Сучасні конституційні 
перетворення в Україні в напрямі формування вітчизняного конститу
ціоналізму нерозривно пов’язані з удосконаленням здійснення публіч
ної влади на місцевому рівні, що неможливо без спільної діяльності, 
консолідації зусиль органів публічної влади — державних і самовряд
них. Тільки в цих умовах є можливим демократичне, децентралізоване 
управління територіями, що є одним з пріоритетних напрямів функці
онування системи конституціоналізму, тоді як неузгодженість дій двох 
центрів публічної влади на місцях може призвести не до взаємодії, а 
до їх протистояння і, відповідно, до негативних наслідків на практиці.

Модель спільної діяльності цих органів ґрунтується на певних 
принципах їх взаємодії, а саме: диференціації предметів відання місце
вих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування за
лежно від юридикоправової природи цих органів і характеру об’єктів 
їх управління; комбінаторності предметів відання з метою здійснення 
ефективної управлінської діяльності; фіксованості компетенційної са
мостійності шляхом законодавчого закріплення різних предметів відан
ня в компетенції місцевих державних адміністрацій і органів місцевого 
самоврядування; узгодженої діяльності і взаємної підтримки; взаємно
го делегування повноважень; можливості судового врегулювання спо
рів і розбіжностей, що виникають у процесі взаємодії3.

1 Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в Рос
сийской Федерации («Круглый стол» в Институте государства и права РАН) // 
Государство и право. — 1997. — № 5. — С. 25. 

2 Гегель. Политические произведения / Гегель. — М. : Наука, 1978. — 
С. 83—87. — (Серия «Памятники философской мысли»). 

3 Докладніше див.: Крусян А. Р. Взаимодействие местных органов исполни
тельной власти и органов местного самоуправления в Украине / А. Р. Крусян. — 
О. : Юрид. лит., 2001. — С. 80—108.; Крусян А. Р. Конституционные принципы 
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На підставі системного аналізу норм Конституції України, Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», а також Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» можна виділити координа
ційний, субординаційний і реординаційний види такої взаємодії, які 
мають важливе значення щодо ефективізації здійснення публічної вла
ди на місцях. Кожен із видів взаємодії має характерні властивості, 
особливості, тобто характер.

Так, субординаційний і реординаційний види взаємодії дають 
змогу цим органам публічної влади взаємно контролювати один од
ного з метою дотримання конституційної законності, забезпечуючи 
тим самим конституційний правопорядок на відповідній території. 
Розглядувані види взаємодії дають можливість враховувати, узгоджу
вати як інтереси держави (їх виражають органи виконавчої влади 
на місцях), так і інтереси територіальних громад (їх виражають ор
гани місцевого самоврядування) при здійсненні публічної влади на 
місцях.

Не менш важливе значення для ефективізації публічної влади має 
координаційний вид взаємодії органів публічної влади на місцях, що 
дає змогу узгоджувати їх спільну діяльність в єдиній системі публічної 
влади на місцевому рівні. Координація як вид взаємодії характеризу
ється тим, що встановлюється, як правило, між непідлеглими органа
ми. Вона ґрунтується на взаємній зацікавленості в доцільних, спільних 
діях рівноправних органів.

Таким чином, організація на місцях публічної влади має ґрунтува
тися на сукупній діяльності органів публічної влади, їх взаємодії. Для 
ефективного здійснення спільної діяльності цих органів є доцільним 
законодавчо передбачити відповідні цим видам взаємодії організацій
ноправові форми і механізми1.

Отже, публічна влада в контексті перспектив сучасних конститу
ційних перетворень в Україні повинна відповідати характеристикам, 
які забезпечують її здійснення у напрямі досягнення мети реформу
вання — формування вітчизняного конституціоналізму, що виражаєть

взаимодействия местных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в Украине / А. Р. Крусян // Актуальні проблеми держави та 
права : зб. наук. праць. — О., 1999. — Вип. 6. — Ч. I. — С. 157—165.

1 Див. : Крусян А. Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : 12.00.02 «Конституційне право» / А. Р. Крусян. — О., 1999. — 
20 с.; Крусян А. Р. Взаимодействие местных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в Украине : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / 
А. Р. Крусян. — О., 1999. — 250 с.; Крусян А. Р. Взаимодействие местных орга
нов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Украине / 
А. Р. Крусян. — О. : Юрид. лит., 2001. — 164 с. 
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ся у наступному: поперше, це ефективна організація державної влади 
на основі принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову вла
ду, з закріпленням на конституційному рівні принципу взаємодії всіх 
«гілок» влади та удосконалення і відповідного законодавчого визначен
ня раціонального механізму стримувань та противаг; подруге, встанов
лення меж впливу державної влади, виходячи з принципів первинності 
народного суверенітету та визнання конституційноправової свободи 
людини; потретє, функціонування місцевого самоврядування як са
мостійної, недержавної, місцевої (публічносамоврядної) влади тери
торіальних громад; почетверте, взаємодія місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з метою здійснення ефек
тивного місцевого управління.

5.2. Конституційні перспективи розвитку  
інститутів громадянського суспільства
Рух до громадянського суспільства і правової держави є одним 

з основних напрямів розвитку країн світового співтовариства, де гро
мадянське суспільство виступає своєрідним фундатором правової демо
кратичної держави.

Формування громадянського суспільства неможливе без належної 
розробки концепції взаємодії держави і громадянського суспільства, а 
також без аналізу стану правового забезпечення діяльності основних 
інститутів громадянського суспільства. Досвід розвинутих країн світу 
підтверджує, що розвиток громадянського суспільства здійснюється на 
основі саморегуляції, а його члени намагаються обмежити вплив дер
жави на процеси, які в ньому відбуваються. Однак в умовах, коли ін
ститути громадянського суспільства ще не є самодостатніми, держава 
повинна сприяти становленню структур громадянського суспільства, 
суттєву частку повноважень яких з часом мають виконувати органи 
місцевого самоврядування, громадські організації і політичні партії та 
інші форми самоорганізації громадян. Державноправові засади мають 
важливий вплив на становлення громадянського суспільства, але межі 
впливу держави на процеси становлення громадянського суспільства 
не завжди однакові. Так, на етапі становлення основних інститутів 
громадянського суспільства вплив держави є значно відчутнішим, ніж 
тоді, коли такі інститути належним чином функціонуватимуть і не по
требуватимуть суттєвої опіки держави.

Розбудова громадянського суспільства, демократизація всіх сфер 
суспільного життя — стратегічна мета держави, що набуває особ
ливого значення на шляху просування України до європейського 
та світового простору, наближення до європейських стандартів де
мократії. Останнім часом ідея громадянського суспільства широко 
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досліджується не тільки в Україні, а й у Європі та США. Особли
во гостро обговорюються питання про взаємозв’язок громадянсько
го суспільства й держави, про вказане суспільство як демократичне 
середовище реалізації громадянських цінностей: свободи, справедли
вості тощо.

У вітчизняній і зарубіжній науковій та публіцистичній літературі 
є низка наукових досліджень щодо розбудови громадянського суспіль
ства взагалі і в Україні зокрема. У той самий час стан розбудови укра
їнського суспільства недостатньо досліджений.

Серед вченихюристів та політологів існують протилежні погляди 
на громадянське суспільство як соціальний інститут і демократичне 
середовище життєдіяльності людини. Одні науковці скептично оці
нюють ідею такого суспільства як конкретної моделі демократично
го функціонування суспільства (хоча і певним чином визнають його 
привабливість як політичного гасла у наш час)1; інші — навпаки, вва
жають: вирішення сучасних проблем людства залежить виключно від 
розбудови громадянського суспільства, особливо в умовах глобалі
зації2.

Більшість вчених вважають, що у світі не існує єдиної моделі гро
мадянського суспільства, однаково придатної для всіх країн, а є кон
кретноісторичні моделі, що залежать від специфіки окремих культур 
та цивілізацій: німецька, американська, французька тощо. Широко 
дискутується питання щодо розбудови «світового громадянського су
спільства». I тому немає необхідності вести мову про громадянське 
суспільство взагалі, а тільки про визначене, конкретне суспільство, 
його характерні ознаки та параметри, які визначають динаміку і харак
тер розвитку інститутів та цінностей останнього. Кожне громадянське 
суспільство завжди з’являється на базі інститутів і принципів співісну
вання, які складалися протягом конкретного історичного розвитку кож
ного народу.

У науковій літературі існує широкий діапазон думок з приводу 
сутності громадянського суспільства. Одні дослідники розглядають 
його як сукупність неполітичних відносин3. Другі визначають на
зване суспільство як відносини, не опосередковані державою4. Треті 

1 Селигман А. Идеи гражданского общества / А. Селигман // Социальные 
и гуманитарные науки. — 1999. — № 4. — С. 13—18.

2 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политической 
свободы / Р. Дарендорф. — М., 2002.

3 Кравченко И. И. Концепция гражданского общества в философском раз
витии / И. И. Кравченко // Социальнополитические науки. — 1999. — № 12. — 
С. 31—37.

4 Габермарс Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження 
категорії «громадянське суспільство» / Ю. Габермарс. — К., 2000.
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вважають державу визначальним інститутом громадянського суспіль
ства1. Як певне теоретичне узагальнення воно може бути «лише теоре
тичною абстракцією, поняттям, яке дійсно має свою сутнісну приро
ду, але залежно від конкретних історичних умов різноманітну форму, 
що потребує постійного оновлення уявлення про це соціальне яви
ще»2. Сутнісною характеристикою громадянського суспільства є від
носна автономність неполітичних відносин у ньому, особливо у сфе
рі економічного, духовного життя від держави.

Громадянське суспільство розглядається як «система суспільних 
відносин, де юридично самостійні індивіди (приватні фізичні особи) 
та організації (юридичні особи), що ними законно створюються, пов’я
зані між собою обопільними економічними та іншими інтересами і 
мають можливість вільно діяти відповідно до останніх та за своїм роз
судом, але не порушуючи при цьому законних інтересів інших осіб і 
суспільства в цілому, які покликані забезпечувати, зокрема, захищати 
державу». Воно охоплює систему економічних, духовних, культурних, 
релігійних та інших відносин окремих індивідів, що добровільно об’єд
налися в асоціації, корпорації для задоволення своїх духовних і мате
ріальних потреб.

В Україні здебільшого пропагується ліберальнодемократичний ва
ріант розбудови громадянського суспільства в його індивідуалістичній 
інтерпретації, що ґрунтується на зниженні колективної солідарності на 
користь автономії індивіда від суспільства, повної свободи інститутів 
останнього. Будьякі спроби з боку держави обмежити сферу їх діяль
ності розцінюються як її свавілля та замах на конституційні основи.

Але гасло ліберальнодемократичного громадянського суспільства 
з його автономною особистістю, що дбає лише про власні інтереси, не 
повністю вкладається у концепцію розбудови сучасного українського 
суспільства. Iндивідуалізм західного зразка фактично не відповідає ді
ючим регулятивним соціальним інститутам, способу поведінки, яка 
формувалася протягом тривалого історичного часу та котра, по суті, 
інтегрувала суспільство. У сучасних умовах індивідуалізм безпосеред
ньо призводить до деградації соціальної матерії суспільства та до руй
нування, навіть, тієї корпоративності людей, яка існувала в СРСР.

Україна завжди була країною пограниччя у геополітичному сенсі, 
розташованою на перехресті двох світів і мала вплив різних культур — 
східної і західної. Тому, розглядаючи особливості розвитку громадян
ського суспільства в Україні, потрібно враховувати вплив західних та 

1 Mацюк А. Громадянське суспільство — соціальна основа держави, влади, 
демократії / А. Мацюк // Українське право. — 1995. — № 1(2). — С. 29—34.

2 Селіванов В. Право як сфера свободи / В. Селіванов // Вісник Академії 
правових наук України. — 2001. — № 1(24). — С. 18—22.
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східних культур та особливості власного історичного досвіду. Це озна
чає, що суспільство, яке перебуває у стані трансформації, має формува
 ти власну модель громадянських відносин, громадянського суспільства 
в цілому відповідно до власних традицій, цінностей, культурних стерео
типів. Такий підхід дає можливість не допустити буквального повто
рення класичної західноєвропейської моделі, а також збудувати власне 
громадянське суспільство з урахуванням місцевих традиційних умов, 
соціокультурних традицій країни дещо інакше, ніж на Заході та Сході.

Це не суперечить стратегічному завданню нашої держави, її євро
пейському вибору. Концепція побудови єдиної Європи передбачає 
не уніфікацію всіх народів, не одноманітність їх культур, а консоліда
цію різних культур та народів, що живуть за єдиними демократичними 
стандартами життя.

Перспективи входження України до європейського простору зобо
в’язують визнавати права людини провідним ціннісним орієнтиром у 
розбудові українського громадянського суспільства. Вони виступають 
системоутворюючою складовою такого суспільства та правової держа
ви і є нормативною формою вираження міри свободи індивіда. По 
суті, природні права людини — це безумовні домагання індивіда на 
вільне волевиявлення, самореалізацію у суспільстві і державі.

В українському суспільстві права людини — важливий ціннісний 
еталон. Він хоча і закріплений у Конституції України, але його поки 
що важко втілити у життя. I причина не тільки в історичних традиціях 
українського суспільства, у якому права людини не посідали гідного 
місця ні у суспільній свідомості, ні у практиці діяльності держави, а у 
нестабільній ситуації перехідного періоду, невисокій правосвідомості 
громадян, відсутності можливостей покращити добробут людей. До 
того ж, державні бюрократичні структури поки що не зацікавлені у 
задоволенні прав людини. Занепокоєння про власні інтереси затуляє 
від них конституційні вимоги, згідно з якими дотримання і захист 
прав людини — обов’язок держави.

Особливо важливою проблемою у розбудові українського грома
дянського суспільства, яка потребує постійної уваги та негайного вирі
шення, є взаємодія цього суспільства з державою. Розмежування їх 
повноважень, яке має місце у будьякому суспільстві, не означає їх 
протистояння, протиборства, хоча часто таке буває, навіть, у демокра
тичних державах. Воно окреслює різні способи організації людського 
співіснування, заснованого на зіткненні, узгодженні та гармонізації 
інтересів індивідів.

Порівнюючи генезу нашого суспільства як громадянського із захід
ноєвропейським суспільством, з його провідними інституціями й си
стемою цінностей, можна побачити між ними значну відмінність, особ
 ливо щодо взаємозв’язку громадянського суспільства та держави.
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У ліберальній теорії громадянське суспільство відповідно до тради
цій лібералізму розглядає суспільство та державу як відносно незалеж
ні сфери приватних і публічних інтересів. Громадянське суспільство — 
це сфера вільної активності, у якій діють індивідуальні та колективні 
суб’єкти, що переслідують приватні інтереси та цілі. У цьому контекс
ті держава виступає як сфера публічновладних інтересів, у яких носії 
владних повноважень, що складають апарат держави, зобов’язані керу
ватися загальними інтересами. Держава — це сфера загальних справ 
вказаних суб’єктів, які щодо громадянського суспільства є приватни
ми особами. Громадянське суспільство — дозріла стадія історичного 
розвитку суспільства.

Західна модель громадянського суспільства формувалася у процесі 
історичного розвитку європейської цивілізації як незалежна від держа
ви форма самодіяльності громадян. Воно завжди прагне самозбере
ження, відносної автономії. В Україні громадянське суспільство най
частіше розглядають як антитезу державі, як її «ворожий» інститут. 
Такий підхід був виправданий лише у часи руйнування тоталітарної 
держави та розбудови демократичної правової держави. Так, між дер
жавою і громадянським суспільством можуть бути взаємовідносини 
антагонізму, взаємної підтримки, взаємного доповнення, перехідного 
стану від одного до іншого і навпаки.

У пострадянський період важливим напрямом розвитку України 
повинно бути поновлення дієздатності інститутів громадянського су
спільства з обмеженим втручанням держави у життєдіяльність гро
мадян. Для Української держави цей шлях відповідає її власним істо
ричним і соціокультурним традиціям. I у той час, поки формуються 
первинні інститути громадянського суспільства, існує необхідність 
втручання держави у сферу життєдіяльності останнього, спрямованої 
на подолання стихії непередбачуваності у поведінці певних політиків 
та громадян. У подальшому, по мірі зрілості громадян й інститутів гро
мадянського суспільства, вплив держави на становлення такого су
спільства повинен бути обмеженим.

У демократичних суспільствах вирішується питання не тільки про 
створення сприятливих умов для розвитку інститутів громадянського 
суспільства, а й про подолання агресивної та асоціальної діяльності 
деяких з них. Звичайно, йдеться не про легітимні організації й інсти
тути громадянського суспільства, які борються за суспільне благо: пра
ва людини, захист оточуючого середовища, рівність жінок тощо, а про 
такі об’єднання, що мають агресивний та руйнівний характер: луган
ські бригади, об’єднання терористичних угруповань тощо1. Зокрема на 

1 Литвин В. Громадянське суспільство: міфи і реальність / В. Литвин // 
Дзеркало тижня. — 2002. — 26 січ.
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діяльність вказаних нелегітимних інститутів звернули увагу Т. Каро
зерс та В. Литвин і кваліфікували її як проблему «оскаженілої демо
кратії» (Сarothеrs Thоmas). Вони показали деструктивну руйнівну роль 
окремих інститутів громадянського суспільства й зробили висновок, 
що, навіть, у сучасних суспільствах з розвиненою демократією такі 
інститути та організації значною мірою прямо чи опосередковано пе
решкоджають становленню законності і правопорядку в країні. I дер
жава у вказаних умовах повинна виступати не як конфронтуюча гро
мадянському суспільству соціальна структура, а як необхідний інсти
тут суспільного життя, що попереджує чи обмежує появу названих 
організацій громадян, у яких групові, приватні інтереси різко проти
стоять суспільним, а їх діяльність має соціально небезпечний харак
тер. I тільки «визнання засадницького значення — цінності права до
зволяє громадянському суспільству не перетворитися на руйнівний та 
деструктивний чинник, а демократії бути не просто добіркою юридич
них норм, а реальною формою державного управління»1.

Розглядаючи фундаментальну проблему взаємозв’язку українсько
го громадянського суспільства та держави у перехідний період, необ
хідно констатувати не послаблення та скорочення ролі держави, як це 
здебільшого декларується та пропагується, а, навпаки, посилення її 
впливу на суспільне життя в сучасних умовах. У демократичних су
спільствах держава через свої інститути активно втручається у простір 
громадянського суспільства, забезпечуючи вирішення багатьох соці
ально важливих проблем. Це свідчить, що система «держава — грома
дянське суспільство» вийшла на новий, дещо відмінний від відповід
ної західноєвропейської моделі розвитку громадянського суспільства 
шлях. Його можна розглядати не як протистояння, а як взаємодію та 
взаємопроникнення, як взаємне переростання.

На сучасному етапі політична характеристика громадянського су
спільства найбільш чітко коригується з процесом становлення право
вої державності, в основу якого покладено ідею забезпечення прав 
людини і громадянина.

Становлення в Україні, як і в інших країнах СНД, громадянського 
суспільства та його інститутів відбувається в межах загальноцивіліза
ційних закономірностей і тенденцій з урахуванням регіональної специ
фіки та історичного етапу розвитку. Цей процес відбувається на базі 
конституційних приписів. Функціонування держави і структур грома
дянського суспільства відбувається на основі конституцій, в яких міс
тяться нормипринципи, що мають основоположне значення. Так, 
уперше в історії світового конституціоналізму в Конституції США 

1 Mацюк А. Громадянське суспільство — соціальна основа держави, влади, 
демократії / А. Мацюк // Українське право. — 1995. — № 1(2). — С. 29—34.
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1787 p. було закріплено принцип поділу влад, який має істотне значен
ня не тільки для узгодженого функціонування державного механізму і 
недопущення узурпації влади однією з її гілок, а й для громадянського 
суспільства. При оптимальному поділі влади досягається забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина, а це головне, що лежить в осно
ві функціонування громадянського суспільства. Це його основне за
вдання.

Слід зазначити, що чинна Конституція Україні 1996 р. не оперує 
поняттям «громадянське суспільство», хоча у свій час, а саме у проекті 
Конституції України в редакції від 1 липня 1992 р. третій розділ мав 
назву «Громадянське суспільство і держава». Натомість Україна прого
лосила мету побудови правової демократичної держави, де громадян
ське суспільство виступає у якості обов’язкового елементу.

Чинна Конституція України, закріплюючи в ст. 5 положення, що 
народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, вихо
дить саме з того, що громадянське суспільство як джерело легітим
ності держави підкреслює верховенство громадянського суспільства 
над державою. Також уперше в історії конституційноправового регу
лювання в Україні в статтях 36 і 37 Конституції України 1996 p. широ
ко закріплюються правовий статус політичних партій, інших об’єднань 
громадян, характер їх зв’язків із державою. Принципове значення в 
цьому аспекті має зафіксоване в ст. 15 Конституції України положен
ня щодо політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Громадянське суспільство в Україні, як і в інших пострадянських 
країнах, перебуває на етапі свого становлення. В ідеалі громадянське 
суспільство можна розглядати як суспільство, в якому існують розви
нуті економічні, культурні, правові, соціальні відносини між його ін
дивідуумами. В такому суспільстві існує досить широка сфера публіч
них відносин, в якій активно діють політичні партії, масові громадські 
рухи, групи за інтересами, переконаннями, іншими ознаками. Таке 
суспільство добивається демократизації влади, всебічного захисту і га
рантування прав людини і громадянина, оптимальної взаємодії біль
шості і меншості на основі узгодження позиції державних і громад
ських інститутів.

Становлення такого суспільства значною мірою залежить від якос
ті конституційного законодавства і передусім конституції, яка повинна 
закладати демократичні засади функціонування держави і суспільства. 
При цьому слід враховувати, що в умовах громадянського суспільства 
право є виразником не тільки волі економічно і політичне пануючого 
класу, а й гуманістичного імперативу свого часу, його моральних орієн
тирів. У цьому аспекті в Основному Законі України встановлено, що 
всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 
людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21).
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Зусилля держави і суспільства мають бути сконцентровані на забез
печенні прав і свобод людини і громадянина. Це головне, на що повин
на спрямовуватись їх діяльність. Конституція України досить деталь
но і з урахуванням міжнародноправових стандартів встановила кон
ституційноправовий статус особи. Третину конституційного тексту 
присвячено правам людини і громадянина. Це досить важливо, оскіль
ки світовий досвід свідчить, що найбільш успішно розвивається та со
ціальна система, в якій найбільш повно розкривається творчий потен
ціал людини. Саме вільна і відповідальна людина є головною рушій
ною силою складних суспільних відносин — політичних, економічних, 
соціальних, правових, етнічних, конфесійних, культурних. Участь осо
би в усіх сферах суспільної життєдіяльності забезпечується системою 
прав і свобод, в якій виражено прагнення людини на гідне життя і 
благополуччя. В цьому аспекті істотне значення має положення в Кон
ституції України, згідно з яким людина, її життя і здоров’я, честь і гід
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соці
альною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і сво
бод людини є головним обов’язком держави (ст. 3). В цій конституцій
ній нормі чітко виражено новий підхід до взаємовідносин держави і 
громадянина: не людина для держави, а навпаки. В ст. 3 Конституції 
втілено персоноцентристський підхід, в основі якого лежить пріоритет 
прав особи, а не соціоцентристський, що ґрунтується на пріоритеті 
прав держави. В цій нормі закладено філософію Конституції, осново
положну її ідею — пріоритет прав людини і громадянина. В Конститу
ції закріплено такі права і свободи, як право на життя, свободу, гід
ність і особисту недоторканність, рівність усіх громадян перед законом 
і судом, недопустимість привілеїв чи обмежень за ознаками раси, ко
льору шкіри, політичного і соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками, право на свобо
ду думки і слова, на вираження своїх поглядів і переконань, на свобо
ду світогляду і віросповідання, на свободу об’єднання у політичні пар
тії та громадські організації, право брати участь в управлінні держав
ними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно 
обирати і бути обраним до органів державної влади, право користува
тися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелекту
альної, творчої діяльності, право на працю і відпочинок, вільний вибір 
професії, право на освіту тощо. Від ступеня реалізації конституційних 
прав і свобод залежать благополуччя суспільства і розквіт держави.

Створення умов для забезпечення прав і свобод людини — осно
воположне завдання держави і структур громадянського суспільства. 
При цьому слід ураховувати й те, то проблема прав особи в сучасному 



322	 Роздiл	5

світі має як внутрішньодержавне, так і міжнародне значення. Націо
нальні інститути захисту прав і свобод людини доповнюються інсти
тутами міжнародноправовими, тобто людина стає суб’єктом міжна
родного права. Це свідчить про усвідомлення світовою спільнотою 
великої ролі, яку відіграють права і свободи людини в забезпеченні 
ефективного національного і міжнародного розвитку. Права і свободи 
людини — це головна мета і важливий інструмент будьякої демокра
тичної, правової держави, яка намагається забезпечити благополуччя 
і безпеку суспільства. Тому визнання, забезпечення і захист прав і сво
бод людини і громадянина мають стати головним обов’язком Україн
ської держави, як це зазначено в ст. 3 Конституції України. Саме за 
наявності таких умов може більш інтенсивно розвиватися процес ста
новлення в Україні громадянського суспільства. Українській державі 
слід викорінити традиційне ставлення до людини як до свого піддано
го, мовчазного виконавця державних команд і наказів. Опікунська, 
патерналістська політика держави повинна змінитися партнерськими 
відносинами між громадянином і владою. Разом з цим суспільству слід 
усвідомити, що сутністю історичного прогресу, його змістом і рушій
ною силою є розвиток особистості шляхом розширення її прав і сво
бод. Відповідно всі структури та інститути суспільства і держави — це 
лише інструменти, які забезпечують права і свободи людини. I Кон
ституція України, як і в цілому конституційне і поточне законодав
ство, — це інструмент забезпечення правових умов у діяльності держа
ви і структур громадянського суспільства в реалізації прав особи.

Додержання прав і свобод людини сприяє не тільки розкриттю 
творчого потенціалу особи, а й зміцненню держави, слугує забезпечен
ню стабільності конституційного ладу. Партнерські взаємини суспіль
ства і органів державної влади, розвиток інститутів громадянського 
суспільства є важливою умовою цивілізованого розв’язання політич
них і соціальних конфліктів, узгодження суперечливих і різноспрямо
ваних групових інтересів, досягнення і підтримання громадянського 
миру і злагоди. Без цього неможливі стійкий і ефективний розвиток 
країни, її конкурентоспроможність у світовому співтоваристві.

На цьому акцентують увагу і політичні партії, особливо в період 
проведення виборчих кампаній. В Україні біля 190 політичних партій, 
але ситуація з правами людини не найкраща. В ст. 36 Конституції вста
новлено, що громадяни України мають право на свободу об’єднання 
у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту 
своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціаль
них, культурних та інших інтересів. Практика свідчить, що політичні 
партії як вагома структура громадянського суспільства, яке формуєть
ся в Україні, не мають досвіду, а нерідко і бажання захищати інтереси 
своїх членів.
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Тому головним завданням держави і українського суспільства є 
реалізація прав і свобод людини. Трохи більше ніж десятирічний до
свід існування України як незалежної, суверенної держави показав, 
що недостатньо проголосити і навіть закріпити на рівні Конституції 
України пріоритет прав і свобод людини. Громадянському суспільству 
необхідно усвідомити, що сутністю історичного процесу, його змістом 
і рушійною силою є розвиток людської особистості, розширення, а не 
звуження прав і свобод особи. Важливо засвоїти, що державні інститу
ції, структури громадянського суспільства повинні бути спрямовані на 
забезпечення прав людини і громадянина. Тому концептуально важли
ва ідея прав і свобод людини, закріплена в ст. 3 і розділі II Конститу
ції України, поки що не стала «суспільним договором» влади і суспіль
ства на сучасному етапі державо і правотворення. Потрібен час для 
того, щоб держава не тільки декларувала на конституційному рівні, а 
й поважала, додержувалася і захищала права і свободи людини як най
вищу соціальну цінність. З огляду на нинішню економічну і соціаль
нополітичну ситуацію в Україні потрібна тривала і напружена робота 
політичних партій та інших інститутів громадянського суспільства, 
щоб права і свободи людини та її гарантії визначали зміст і спрямова
ність діяльності Української держави, як це закріплено в ч. 2 ст. 3 
Конституції, щоб права особи визначали зміст застосування законів, 
діяльність законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, Президента 
України, органів місцевого самоврядування.

При цьому слід враховувати, що розвинутому громадянському су
спільству притаманний демократичний політичний режим правління, 
який характеризується багатогранною участю громадян у політичному 
житті: активним використанням форм безпосередньої і представниць
кої демократії; гарантованістю прав і свобод особи. Також для грома
дян з’явилася значна свобода у виборі роду діяльності, в тому числі в 
підприємництві. Вперше в історії українського конституціоналізму в 
ч. 1 ст. 42 Конституції встановлюється, що кожен має право на підпри
ємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Отже, держава пере
стала бути монопольним роботодавцем. Але разом з цим різко впав 
рівень життя широких верств населення, значно знизилась якість соці
ального забезпечення, безплатного медичного обслуговування і освіти. 
Конституція України чітко закріпила право громадян на свободу дум
ки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34), 
на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35), на свободу об’єднання 
у політичні партії та громадські організації (ст. 36), право на збори, 
мітинги, походи і демонстрації (ст. 39).

Проте Конституція встановлює межі використання зазначених та 
інших конституційних прав і свобод. Так, забороняються утворення і 
діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні 
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цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну 
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету 
і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоп
лення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалюван
ня міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і сво
боди людини, здоров’я населення (ч. 1 ст. 37). Здійснення права на сво
боду світогляду і віросповідання може бути обмежене законом лише в 
інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності насе
лення або захисту прав і свобод інших людей (ч. 2 ст. 35). Наявність 
відповідних меж для реалізації цих прав і свобод необхідне в будьяко
му, навіть у найбільш демократичному громадянському суспільстві. Без 
таких меж ці цінності демократії можуть набувати викривлених форм. 
В Україні існує свобода слова — в пресі, на радіо і телебаченні, на мі
тингах, у книгах, лекціях. Що це благо — не потребує доказів.

Громадянське суспільство формується людьми як відповідна систе
ма економічних, політичних, правових і культурних відносин, авто
номна щодо держави. Рівень розвитку таких відносин залежить у пер
шу чергу від ступеня свободи, відповідальності і активності громадян, 
від ефективності правових інститутів держави і ринкової економіки. 
Відповідно за цими напрямами повинна йти конструктивна співпраця 
державних інституцій в Україні і структур громадянського суспільства, 
що формуються. Це кардинальний напрям суспільного розвитку і ви
рішення нагальних проблем соціуму.

У контексті побудови громадянського суспільства доцільним ви
глядає правове закріплення механізмів співпраці громадських органі
зацій правозахисного характеру з Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини з метою максимального захисту прав і свобод 
людини та громадянина.

Громадянське суспільство в Україні поки що є фрагментованим, 
зв’язки між його окремими елементами недостатньо широкі й інтен
сивні. Тому громадянське суспільство не здатне на постійний діалог, 
тим більше на рівноправну партнерську співпрацю з державою. Таким 
чином, стан громадянського суспільства в Україні є досить неодно
значним. З одного боку, громадянське суспільство існує і функціонує 
у руслі демократичних перетворень останніх десятиліть. З іншого — 
воно ще занадто слабке для того, щоб повноцінно виконувати свої 
функції, гарантувати реальну причетність громадян до формування 
державної політики.

За цих умов держава повинна підтримувати розвиток громадян
ського суспільства перш за все шляхом створення для цього необхід
них правових, політичних, організаційних умов.

Разом з тим, розвиток громадянського суспільства — це пробле
ма, яка стоїть не стільки перед державою, скільки перед громадянами. 
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Тому багато чого буде залежати від громадянської активності людей, 
від їх творчої енергії, бажання і готовності обстоювати свої інтереси 
і права.

Держава та інститути громадянського суспільства, за всієї різниці 
між ними, мають одну мету — консолідувати суспільство. Але механіз
ми консолідації, як і механізми внутрішньої взаємодії, у них проти
лежні. Iнститути громадянського суспільства об’єднують людей, забез
печуючи їм можливість вільно реалізувати власні інтереси, а держа
ва — як спеціальний інститут — примусом.

Політизація деяких інститутів громадянського суспільства (церк
ва, ЗМI) обумовлена тим, що держава не забезпечує умов для їх нор
мального функціонування. Тому деякі інститути активно вступають у 
політичний процес. В умовах розвинутого громадянського суспільства 
та правової держави кожен інститут виконує тільки йому притаманні 
функції. Крім того, однією із складних проблем є недостатнє інформу
вання населення про діяльність інститутів громадянського суспільства: 
наші ЗМI не приділяють належної уваги процесам їх створення та ді
яльності. Просвітницькорекламна діяльність у зрозумілій та перекон
ливій формі, яка мотивує і стимулює розвиток громадських ініціатив, 
має бути поставлена на системну основу.

Одним із факторів ефективності політичної модернізації є ство
рення багаторівневої системи відносин між органами державної влади 
та інститутами громадянського суспільства. Однак на цьому шляху є 
суттєві перешкоди: ще не створено повноцінної нормативнозаконо
давчої бази, яка б регламентувала діяльність інститутів громадянського 
суспільства, а також держави як посередника у вирішенні конфліктів 
між інститутами громадянського суспільства; низький рівень довіри 
громадян до діяльності інститутів громадянського суспільства; вкрай 
незадовільна взаємодія цих інститутів з органами місцевої влади; від
носно невисокий рівень конкурентності інститутів громадянського су
спільства, брак чіткого розподілу сфер впливу між ними.

Головні риси нинішньої української реальності (недостатній роз
виток економіки, невизначеність концепції громадянського суспіль
ства, брак відповідних законів, глибоке соціальне розшарування, па
терналістська ментальність, непідготовленість управлінських кадрів до 
вирішення завдань перехідного періоду) обумовлюють потребу визна
чити першочергові завдання становлення та розвитку інститутів гро
мадянського суспільства.

Провідними осередками діяльності інститутів громадянського су
спільства мають стати місцеві структури, яким простіше лобіювати ін
тереси окремих громадян.

Становлення інститутів громадянського суспільства обумовлюєть
ся також потребами населення в реалізації професійних, аматорських 
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і громадських інтересів. У цій сфері інститути громадянського суспіль
ства, як свідчить досвід, діють ефективніше, аніж державні органи. 
Цьому сприяє властива їм гнучка система управління, здатність швид
ко адаптуватися до умов, що динамічно змінюються, певна незалеж
ність від рішень державних організацій.

Для зацікавлення державних структур діяльністю інститутів грома
дянського суспільства необхідно активізувати роботу громадських орга
нізацій і визначити пріоритетні напрями їх діяльності. Передати або 
частково делегувати їм окремі функції державних органів — напри
клад, з питань соціальної підтримки населення, реалізації ініціатив 
молоді і батьків у роботі з дітьми і підлітками тощо. Для України, що 
переходить до ринкових відносин, важливого значення набуває функ
ціонування інститутів громадянського суспільства насамперед у галузі 
соціальних, правозахисних послуг, що обумовлюється складністю со
ціальноекономічних проблем перехідного періоду.

Однією з тенденцій трансформації суспільного життя є процес по
літичної модернізації. Перспективи її залежать від спроможності дер
жавного режиму визначати і вирішувати першорядні проблеми грома
дян. Однією з таких проблем і є формування структур громадянського 
суспільства. Громадянське суспільство — це простір соціальної взає
модії, що складається зі сфери особистого, різних об’єднань, суспіль
них рухів і публічної комунікації. Але громадянське суспільство — 
це і спроба об’єднати широкий спектр діяльності агентів, незалежних 
від держави, спрямованої на те, щоб «відсунути» державу, розширити 
вплив громадянського суспільства. Виходячи з цього, можна зробити 
висновок, що для подальшого розвитку інститутів громадянського су
спільства в Україні необхідно: законодавчо врегулювати багаторівневу 
систему відносин між органами державної влади та інститутами грома
дянського суспільства; шляхом узагальнення результатів теоретичних 
досліджень створити концепцію ефективної взаємодії на горизонталь
ному і вертикальному рівнях усіх структур громадянського суспільства 
з чітко зорієнтованою діяльністю та функціями усіх його інститутів; 
провідними осередками діяльності інститутів громадянського суспіль
ства повинні стати місцеві структури (територіальні громади, ради, 
органи самоорганізації населення), яким простіше лобіювати інтереси 
окремих громадян; для активізації роботи громадських організацій не
обхідно визначити пріоритетні напрями їх діяльності (передати або 
частково делегувати їм окремі функції державних органів (особливо у 
соціальній сфері, спорті, культурній діяльності); забезпечити інфор
мованість населення про діяльність інститутів громадянського суспіль
ства з альтернативних джерел (висвітлювати в ЗМI роль відповідних 
інститутів у соціальному житті громадян, для формування позитивної 
громадської думки проводити на телебаченні зустрічі, «круглі столи», 
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дискусії представників громадських організацій з представниками гі
лок влади).

Для формування громадянського суспільства в Україні є всі під
стави, оскільки країна поставила завдання перетворити економіку на 
основі визнання приватної власності й підприємництва, впровадити в 
суспільнополітичний лад елементи демократії, зміцнити правове по
ложення людини і громадянина. У той же час Конституція України 
1996 р. закріпила різноманіття форм власності, включаючи приватну, 
багатопартійність, політичний плюралізм, широкі економічні, полі
тичні й особисті права і свободи людини і громадянина, законодавчо 
передбачила можливість формування громадянського суспільства на 
основі приватної ініціативи, підприємництва й ринкових відносин. 
Все це виступає необхідними передумови формування дієвого грома
дянського суспільства.

5.3. Тенденції конституційно-правового  
регулювання в сфері прав людини
Теорія прав людини виникла як конкретна відповідь на запи

ти свого часу, у подальшому постійно включала у свою орбіту аналіз 
нових фактів і ситуацій. На основі теоретичної бази у науці критично 
переосмислюються нові концепції прав, відбувається нарощування їх 
методологічних засад, глибшими стають уявлення про різні аспекти 
прав людини. Засвоєння результатів дії прав у повсякденній практич
ній діяльності дозволили теорії прав людини еволюціонувати, знахо
дити у вже відомих істинах джерело оновлення, намагатися вирішува
ти виникаючі проблеми.

У свій час П. Новгородцев зазначав, що «час від часу поняття по
винні перевертатися, щоб могло розпочатись нове життя»1. Це можна 
продемонструвати на прикладі сфери прав людини. У наш час наукові 
пошуки у галузі прав людини поновому позиціонуються, відкрива
ються нові, невідомі у минулому, галузі їх застосування.

Ретроспективний аналіз засвідчує те, що наукові знання про права 
людини увесь час прогресували під впливом виявлення усе нових 
об’єктів, які не піддавалися поясненню на основі існуючих схем і ви
магали іншого, ніж було прийнято, опису, іншого обґрунтування та 
інших форм експлікації. Теорії і концепції прав людини, створені у 
різні часи і на основі різних методологічних критеріїв, які послідовно 
вишикувались у певну систему, створюють своєрідні наукові картини 
або узагальнені уявлення про права людини відповідного історичного 

1 Новгородцев П. И. О своеобразных элементах русской философии права / 
П. И. Новгородцев. — М., 1995. — С. 387.
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етапу1. Наукові картини відтворюють світоглядне узагальнене бачення 
прав людини, в них інтегровані та систематизовані теоретичні дані, що 
відбивають усю палітру поглядів відповідної історичної епохи на те, 
що є права людини. Сучасному етапу розвитку прав людини відпові
дає так звана постнекласична наукова картина. Зазначена наукова кар
тина прав людини сформувалася наприкінці ХХ — початку ХХI ст. під 
тиском кризи технологічної цивілізації; у її підвалин стоять принципи 
глобального еволюціонізму. Фундаментальною основою постнекласич
ної картини є принципи синтезу, комплектності та цілісності уявлень 
про людські права (інтегральна модель, запропонована іспанською 
юриспруденцією; юридична антропологія, цивілізаційний підхід)2.

Постнекласична картина відбиває не стільки розвиток у реальнос
ті інституту прав людини, скільки зміну суспільної та наукової свідо
мості їх сприйняття. Як зазначає Р. Тарнас, «пост» у даному контексті 
означає не продовження напрацювань із прав людини, а тільки їх 
включення до іншої інтелектуальної програми. В цій програмі поперед
ні напрацювання не заперечуються, вони отримують тільки нову інтер
претацію. Методологічний підхід при цьому уявляється у технології 
синтезу різнопредметних знань про права, у застосуванні міждисцип
лінарного аналізу3.

Постнекласична картина розглядає права людини як складну си
стему зв’язків, в якій відбувається безперервно поява нових аспектів. 
Тому на передній план висуваються комплексний погляд і міждисцип
лінарні проблемноорієнтовані форми дослідження, завдяки чому галу
зева ізольованість окремих проявів і сторін прав людини замінюється 
інтеграцією, фрагменти, котрі традиційно належать до різних суспіль
них наук, синтезуються у цілісне бачення, і феномен прав перетворю
ється на комплексне гуманістичне явище.

Модернізація підходу до вивчення прав людини виявляється у на
ступному.

Поперше, постнекласична теорія розширює поле можливих зна
чень прав людини: вони уявляються як багатоаспектна сутність. Пост
некласична теорія диференціює та об’єднує філософськогуманістич
ний, етичноморальний, політичний, економічний, юридичний, кон
кретноісторичний, соціокультурний зміст прав людини, трактує їх як 
органічний елемент процесу глобалізації і становлення єдиної люд

1 Глухарева Л. И. Права человека в современном мире / Л. И. Глухарева. — 
М., 2003. — С. 11.

2 Капицын В. М. Права человека и механизмы их защиты : учеб. пособ. / 
В. М. Капицын. — М., 2003. — С. 12.

3 Тарнас Р. История западного мышления / Р. Тарнас ; пер. с англ. — М., 
1995. — С. 342.
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ської спільноти, співвідносить їх з проблемами інформаційного, но
осферного суспільства, становлення нової сучасної цивілізації. При 
такому підході єдиний за своєю сутністю феномен прав людини засво
юється у різних формах: у формі загальних прав (права як універсальні 
властивості людини, які належать кожній людині як представникові 
людського роду); в цивілізаційних модифікаціях (права у відбитку со
ціокультурної специфіки народів і регіонів); у формі національнодер
жавних систем прав. Система прав людини диференційована (перше, 
друге, третє і в стадії визначення четверте покоління прав) за суб’єк
таминосіями (індивідуальні і колективні права), за способами реаліза
ції (позитивні і негативні), за формами закріплення (природні і пози
тивні), за зв’язком із державою (права людини і права громадянина) 
тощо.

Подруге, постнекласична картина використовує методику синте
зу, узагальнення, інтеграції у засвоєнні прав людини. Вона знаходить 
об’єднуючі точки для поєднання протилежних начал — свободи і рів
ності, індивідуалізму і солідарності, прав і обов’язків, громадянина і 
влади, природноправових принципів і формальної юридичності, лю
дини і соціоприродного комплексу. При такому підході права гармо
нічно поєднуються з обов’язками і відповідальністю. Усі права у си
стемі визнаються неподільними і однаково необхідними для забезпе
чення повноти людського існування.

Потретє, з точки зору постнекласицизму права розуміються як 
індивідуальні можливості, що мають виключно соціальне призначення 
і моральноетичний зміст. У них балансуються інтереси індивідів, ко
лективів, держави і світової спільноти1.

У другій половині XX ст. і на початку XXI ст. формується віднос
но новий напрям в юриспруденції — юридична антропологія, яка по
ступово набуває статусу правового вчення.

У свій час цікаві антропологічні ідеї висловлювали відомі мисли
телі. Так, Т. Гоббс вивів основний природний закон, який, на його 
думку, полягає у необхідності пошуку миру і наслідуванні йому. З ньо
го випливає і другий природний закон: в інтересах миру і самозахис
ту варто задовольнятися таким ступенем свободи стосовно інших лю
дей, яку людина допустила б у інших стосовно себе. З другого зако
ну випливає третій: люди повинні виконувати укладені ними угоди. 
Вони — початок і джерело справедливості. Він називає ще 16 природ
них (незмінних і вічних) законів, зміст яких може бути резюмований 
у одному правилі: «Не роби іншому того, чого ти не бажав би, щоб було 
зроблено стосовно тебе». А. де Токвіль вказував на універсалізм антро

1 Глухарева Л. И. Права человека в современном мире / Л. И. Глухарева. — 
М., 2003. — С. 18—20.
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пологічної природи громади (спільноти): «… Громада (спільнота) є 
тим єдиним об’єднанням, яке так добре відповідає самій природі лю
дини, адже всюди, де би не збиралися люди, громада виникає сама 
собою». У XX ст. антрополог Маргарет Мид визначає природні прави
ла поведінки, що розвиваються зі специфічних родових здібностей 
людини до моральної оцінки. Це, наприклад, заборона кровозмішення 
у первинних сімейних стосунках, права індивідів і груп на предмети 
господарського вжитку, збереження в пам’яті поколінь образу предків, 
намагання до розв’язання конфліктів у середині громади тощо. З ча
сом цей досвід правил поведінки закріплюється у різноманітних актах 
у вигляді прав і обов’язків у праві, а також у релігії та моралі.

З позиції сучасної юридичної антропології будуються наукові до
слідження юристів Ж. Карбоньє («юридична соціологія»), Н. Рулана 
(«юридична антропологія»), С. Роберта, А. Ковлєра («антропологія пра
ва»), К. ЛевіСтрос («структурна антропологія»)1 та ін. Ось їх основні 
положення.

1. Повага до самобутньої культури з позиції плюралізму культур
них традицій.

2. Виділення антропологічних констант (схожих обставин і досвіду 
життя), на основі яких виникають культурні універсалії.

3. Скепсис щодо універсалізму природноправових уявлень про 
права людини (західна модель). Права людини є соціокультурним, а 
не тільки універсальним явищем, що не враховується природнопра
вовою теорією. Як культурна універсалія права людини реалізуються 
поособливому в кожному суспільстві.

4. Плюралізм стосовно джерел влади і джерел права (правовий 
плюралізм). Не тільки держава, а й різні великі та малі колективи бе
руть участь у процесі нормотворчості.

5. Широке застосування порівняльного аналізу правових явищ 
із подоланням євроцентризму. Сучасні і традиційні, західні і східні су
спільства менш віддалені один від одного, ніж стверджується в сучас
ній науці.

6. Дослідження права не тільки як норми, а й як процесу. Право
вий процес повинен аналізуватися і в плані розв’язання конфлікту, 
визначення провини, санкцій, і як процес спілкування, руху інтересів, 
договору, обміну, управління, виховання правосвідомості. Поведінка 
індивідів моделюється більшою мірою суспільними відносинами (пра
вовідносинами), ніж нормами і інструкціями.

7. Особлива увага звертається на зміст права як систему взаємних 
зобов’язань. Головне у праві — функція взаємності, що пов’язує між 

1 Ковлер А. И. Антропология права : учеб. для вузов / А. И. Ковлер. — М., 
2002. — С. 36—103.
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собою індивідів і групи. Вона в основному інтегрує суспільство, а не 
функція примусу з боку центральної влади держави.

8. Намагання синтезувати нормативістський і процесуальний під
ходи викликали увагу до регулюючої ролі конфлікту, до його фаз, 
способів прийняття рішення, його виконання.

Права людини — це термінологічне і нормативне оформлення 
гуманістичного характеру гідності в суспільстві. З точки зору юридич
ної антропології це — поєднання загальнолюдських принципів, націо
нальних, місцевих уявлень про справедливість, відповідних уявлень, 
почуттів, сподівань громадян з вимогами норм права, юридичною 
практикою. За допомогою поняття «права людини» індивіди усвідом
люють свою гідність, порівнюють цю гідність з гідністю інших, закріп
люють належні умови життя і свої обов’язки стосовно людей та дер
жави1.

На окрему увагу заслуговує інтегральна модель прав людини, що 
запропонована іспанською юриспруденцією. Ця модель заснована на 
синтезі юснатуралістичних та позитивістських підходів: вважаючи не
обхідною моральну оцінку фундаментальних принципів правової си
стеми суспільства (як свобода і рівність), вона водночас виходить із 
реальної можливості їх реалізації в конкретних соціальних та історич
них умовах. Дана концепція є втіленням раціонального характеру ін
корпорації фундаментальних прав у позитивне право. Посередником 
між мораллю і позитивним правом виступає політична влада, яка прий
має етичні цінності як політичні цінності, включаючи їх до законів 
у якості правових цінностей. У процесі реалізації етичних уявлень у 
нормах позитивного права встановлюється той тип відносин влади 
і права, який найбільш адекватно відбиває зміст правової культури 
сьогодення.

Системоутворюючим для сфери прав людини на сьогодні став 
принцип гідності особи, який відображає такі цінності, як свобода, 
рівність, безпека та солідарність. Свобода становить етичну основу 
права, рівність створює передумови свободи індивідуального вибору і 
автономної волі, безпека забезпечує політичну стабільність як основу 
формальної рівності правил гри, а солідарність слугує соціальній ко
мунікації та інтеграції індивіда у суспільство. В результаті виникли різ
ні політикоправові інтерпретації прав людини, які базуються на ком
бінації вказаних цінностей у різноманітних поєднаннях. Різні полі
тикоправові режими та ідеології використовують свої комбінації, 
ставлячи на перший план ті права і свободи, які є для них найбільш 
привабливими. Однак, з точки зору інтегральної теорії прав, усі вони 

1 Капицын В. М. Права человека и механизмы их защиты : учеб. пособ. / 
В. М. Капицын. — М., 2003. — С. 22—23, 41.
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складають єдине ціле, з якого не можна механічно брати одну складо
ву частину (комбінацію) без шкоди для конструкції в цілому1.

Саме наявністю різних підходів до розуміння прав людини, а 
також розмаїттям їх характеристик пояснюється те, що ні в теорії 
конституційного права, ні в нормативних актах і літературі немає 
єдиного, уніфікованого підходу до визначення поняття «права лю
дини».

Так, у ряді міжнародноправових документів найчастіше зустріча
ється антропологічний підхід до прав людини: «Права людини — це 
те, що робить нас людьми, це права індивіда, без яких він не може 
існувати як член суспільства». У працях окремих зарубіжних учених 
подані «діяльні» визначення прав людини. Наприклад, російський вче
ний В. Четвернін правами людини іменує «мінімальну, невід’ємну мі
ру свободи»2.

Права людини як суспільні задачі, тобто як вимоги певного рівня 
становища особи в суспільстві та державі також мають місце у ряді 
праць. А. Бережнов, зокрема, вважає, що права людини — це «певний 
мінімум загальносоціальних (у межах окремого суспільства), загально
людських і загальнодемократичних вимог до правового і соціального 
становища кожної особи, реалізація яких повинна і може бути забез
печена у будьякому суспільстві, незалежно від особливостей його со
ціальноправової системи»3. У такому самому ключі О. Лейст вважає, 
що права людини — це «гарантовані можливості користуватися будь
яким благом»4. У вітчизняній літературі превалює саме такий підхід 
при визначенні прав людини.

На наш погляд, на сьогоднішньому етапі розвитку теорії прав лю
дини загальне визначення таких прав повинно підкреслити як інди
відуальні, так і суспільні засади їх сутніснозмістової природи в єдно
сті. У цьому зв’язку можна запропонувати такий варіант дефініції: 
права людини — це досягнуті у ході історичного розвитку людської 
цивілізації можливості особи задовольняти свої життєво важливі по
треби та інтереси, зафіксовані у міжнародних документах і національ
них нормативноправових актах, і в силу цього гарантовані та сти
мульовані з боку міжнародної спільноти, відповідного суспільства і 
держави.

1 Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политичес
кие институты: курс лекций / А. Н. Медушевский. — М., 2002. — С. 32—35.

2 Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение 
в теорию / В. А. Четвернин. — М., 1993. — С. 28.

3 Бережнов А. Г. Политика и права человека / А. Г. Бережнов // Полито
логия : курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. — М., 1993. — С. 173.

4 Проблемы теории государства и права / под ред. М. Н. Марченко. — М., 
2001. — С. 55.
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Наведена дефініція поняття прав людини має деякі переваги по
рівняно з існуючими в сучасній літературі визначеннями. Поперше, 
вона відображає антропологічний підхід до прав людини. В ній права 
людини характеризуються як еволюційне явище, що тісно пов’язане 
з історією людської спільноти. Подруге, у запропонованій дефініції 
є присутніми як індивідуальні засади, так і суспільні задачі. Потретє, 
особлива увага приділяється такому гаранту здійснення прав людини, 
яким є міжнародна спільнота.

Якщо ж звернутись до практичної площини прав людини в Украї
ні, то слід наголосити на наступному. Цілком очевидним є той факт, 
що проблема забезпечення основних прав та свобод людини є однією 
з глобальних проблем сучасності. Джерелом прав людини є людська 
гідність. Якщо страждає наша людська гідність, значить наші права 
людини порушуються. Як доводять результати останніх опитувань, гро
мадяни України не довіряють жодній з гілок влади в державі, а носіїв 
державних повноважень радше сприймають як порушників, ніж захис
ників їхніх прав, свобод та інтересів.

За словами судді Європейського суду з прав людини від Украї
ни Г. Юдківської, зараз у Європейському суді на розгляді близько 
11 тис. справ проти України, це приблизно 7,5% від загальної кількості 
справ. За кількістю справ Україна посідає четверте місце. Спектр скарг 
широкий, від умов утримання під вартою до втручання в право на 
отримання інформації чи загрози здоров’ю через небезпечне довкілля, 
багато скарг на несправедливий, на думку заявника, судовий процес, 
на неправомірне втручання в право власності1.

Про негативні здобутки України у сфері захисту прав людини свід
чать і звіти міжнародних правозахисних організацій. Так, Amnesty 
International у своєму звіті за 2010 р. назвала «тривожною» тенденцію 
зміни ситуації з правами людини в Україні. Американська неурядова 
організація Freedom House у звіті щодо стану демократії і дотримання 
прав людини також стверджує, що за останні роки Україна стала менш 
демократичною і продовжує рухатися до авторитаризму. Євросоюз у 
звіті про хід реалізації європейської політики сусідства у 2010 р. від
значив погіршення ситуації в Україні щодо дотримання прав людини, 
основних свобод і верховенства права.

На жаль, протягом останніх років суттєвих позитивних зрушень 
щодо належного дотримання різних груп прав та свобод громадян 
України не відбувається. Навпаки, як вітчизняні, так і міжнародні екс
перти останнім часом все частіше привертають увагу до загрозливих 
для існування української демократії факторів у політичному, соціаль
ному та економічному секторах суспільства.

1 Капсамун I. Про права українців та судову реформу / I. Капсамун // 
День. — 2011. — № 92. — 31 травня.
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Однак ситуація повинна змінитися з огляду на стратегічний курс 
керівництва держави, спрямований на проведення широкомасштабних 
реформ за підтримки європейських партнерів. Планом дій Ради Євро
пи для України на 2011—2014 рр. «Партнерство заради реформ» серед 
стратегічних дій передбачено заходи в галузі прав людини, в тому числі 
на посилення їх захисту і краще виконання судових рішень. Серед спе
цифічних цілей було визначено підвищення обізнаності та поширення 
інформації про Конвенцію і прецедентну судову практику щодо Украї
ни серед національних органів влади та судових органів, запобігання 
нелюдському та принижуючому гідність поводженню, сприяння рів
ності та єдності, поліпшення захисту прав уразливих верств населення 
та соціальних прав тощо. Загалом на зазначені заходи Рада Європи 
планує витратити 6 862 650 євро1.

Крім того, тісна і плідна співпраця України із країнамипартнера
ми по Раді Європи у питаннях забезпечення і захисту прав людини 
стала лейтмотивом нещодавнього головування нашої держави у Комі
теті Міністрів Ради Європи. Значну увагу було приділено таким важ
ливим питанням, як забезпечення індивідуального доступу громадян 
до конституційної юстиції як ефективного інструменту захисту прав і 
свобод людини і громадянина, забезпечення рівності прав жінок та 
чоловіків, а також захист прав людей з обмеженими можливостями. 
Практичним внеском України від головування у Комітеті Міністрів 
стала міжнародна конференція на тему «Роль превенції у заохоченні 
та захисті прав людини», яка пройшла у Києві 20—21 вересня 2011 р. 
У рамках заходу увага приділялася питанням посилення мандату і по
тенціалу правозахисних організацій та ролі національних і міжнарод
них судових установ у сфері превентивної протидії порушенням прав 
людини.

Особливе місце в системі забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина належить гарантіям як одного із компонентів конститу
ційноправового статусу людини і громадянина. Гарантії (фр. garantie — 
порука, забезпечення) є тим містком, який має забезпечити перехід 
задекларованої у законодавстві можливості, вираженої у правових нор
мах, у реальну дійсність. Для цього потрібні сприятливі умови, необ
хідні ефективні засоби (важелі) — і усе це об’єднується досить ємким 
поняттям «гарантія».

У найзагальнішому значенні гарантії конституційних прав і сво
бод людини і громадянина — це сукупність соціальних, економічних, 
політичних, правових та інших прийомів, механізмів і методів, які до

1 План дій Ради Європи для України на 2011—2014 рр. «Партнерство заради 
реформ» // Матер. презентації Плану дій Ради Європи для України на 2011—
2014 рр., що пройшла 16 вересня 2011 р. у Дипломатичній академії України.
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зволяють реалізувати і забезпечувати на практиці закріплені в консти
туції права і свободи людини і громадянина.

Цілком зрозуміло, що без відповідних гарантій проголошені в 
Конституції, законодавстві права і свободи — пустий звук. Так, дуже 
легко проголосити в конституції, інших законах права кожного грома
дянина, скажімо, на освіту, на працю, на певний прожитковий міні
мум, як це і зроблено в чинній Конституції України. Але тим, що всі 
ці великодушні, і безумовно потрібні побажання зафіксовані в норма
тивноправових актах, зроблено ще не усе: залишається чи не найвід
повідальніша задача запліднення цих ліберальних ідей матеріальними 
і відповідними соціальними установами. Отже, реалізація прав і сво
бод вимагає не тільки сприятливих умов, а й підкріплення ефективни
ми засобами активної діяльності держави, її органів, органів місцевого 
самоврядування, громадських об’єднань та і самих громадян.

Гарантії як елемент правового статусу щоразу є проблемою реаль
ності правового явища1. На думку В. Погорілка, юридичні гарантії 
поділяються на нормативноправові та організаційноправові. До нор
мативноправових автор відносить нормипринципи, юридичну відпо
відальність та юридичні обов’язки, передбачені Конституцією. Щодо 
системи організаційних гарантій, то вони складаються з таких компо
нентів, як: Український народ, Українська держава, Верховна Рада 
України, Президент України, Кабінет Міністрів України та інші цен
тральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, орга
ни правосуддя, Уповноважений Верховної Ради України з прав люди
ни, органи прокуратури, місцеві державні адміністрації, органи місце
вого самоврядування, Збройні Сили України та правоохоронні органи, 
органи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Украї
на, адвокатура, політичні партії і громадські організації, засоби масо
вої інформації2.

У цілому питання організаційних гарантій прав людини досить 
докладно висвітлені у вітчизняній юридичній літературі. Водночас слід 
зауважити, що практично малорозробленою залишається проблемати
ка участі громадських організацій у гарантуванні прав і свобод особи. 
Тому ми вважаємо своїм обов’язком зупинитися докладніше на цьому 
питанні.

У теорії і на практиці поняття «механізм охорони і захисту прав 
людини» («гуманітарний правозахисний механізм» — ГПЗМ) у своїй 
структурі об’єднує в єдине цілісне: а) праворегулюючі, правоохоронні 
механізми; б) механізми розв’язання конфліктів; в) ідентифікаційні, 

1 Керимов Д. А. Категории действительности и возможности в праве / 
Д. А. Керимов // Сов. государство и право. — 1968. — № 8. — С. 39.

2 Юридична енциклопедія : в 6 т. — К., 1998. — Т. 1. — С. 554—555.
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інформаційні, організаційні, акційні елементи, які інтегруються для 
процедурноправової регламентації поведінки і правового виховання 
осіб у цілях задоволення законних прав та інтересів людей. На практи
ці це виявляється у діях громадян, їх участі в громадських об’єднан
нях, правозахисних неурядових організаціях, виборах, референдумах, 
народних ініціативах та інших формах впливу на органи державної 
влади і органи місцевого самоврядування.

У межах ГПЗМ особлива роль належить суспільним механізмам 
охорони і захисту прав людини, зокрема, громадським організаціям 
і ЗМI.

Широкі суспільні інтереси від громадянського суспільства беруть
ся обстоювати «неурядові організації» (НУО). Звертаємо увагу на те, 
що це поняття трактується порізному. Iноді йдеться про всі доброві
льні організації, які не входять до складу державного апарату. Але 
найчастіше цей термін використовується для позначення тих громад
ських організацій, які не мають членської структури і надають благо
дійну (добродійну), фінансову, технічну допомогу незаможним верст
вам населення або громадських груп, що займаються широким колом 
питань розвитку, захисту довкілля і прав людини. Це — НУО, які бе
руть участь у реалізації різних програм, надають підтримку іншим 
структурам шляхом навчання, розповсюдження інформації, проведен
ня досліджень, надання консультативної допомоги, лобіювання і т. ін. 
Отже, до цієї категорії належать найрізноманітніші громадські орга
нізації — від нечисленних груп неформалів до великих громадських 
об’єднань і рухів. Ці організації виникають не за волею держави, а за 
ініціативи громадськості, за покликанням серця.

Відомий російський правознавець Л. Морозова небезпідставно 
вказує, що нерідко неурядові правозахисні організації характеризуєть
ся як природній самозахист людей від державної влади, своєрідний 
захисний шар між державою та особою. З іншого боку, правозахисні 
організації виступають у ролі суспільного контролю у сфері дотриман
ня прав людини1.

Неурядові правозахисні організації існують у всьому світі. Їх основ
ним атрибутом є незалежність від влади, демократичні принципи по
будови і чітко визначені програми дій, відділені від політики. Голов
на особливість неурядових правозахисних організацій — самоорганіза
ція. Ще однією особливістю неурядових правозахисних організацій є 
те, що вони будують свою діяльність на добровільних засадах. Неуря
дові організації, як правило, мають невеликий апарат, що нерідко 
складається з добровольців, та незначний бюджет. Їхні кошти, як пра

1 Морозова Л. А. Проблемы современной российской государственности : 
учеб. пособ. / Л. А. Морозова. — М., 1998. — С. 170.
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вило, утворюються з пожертвувань приватних осіб та компаній. Хоча 
неурядові організації діють незалежно від уряду, вони широко застосо
вують практику конструктивної співпраці з урядом. I хоча усі правоза
хисні організації є аполітичними, проте їх діяльність має політичні 
наслідки, оскільки справляє прямий вплив на владні структури.

З точки зору регламентації правового становища і ролі громад
ських організацій у сфері захисту прав людини, як нам видається, на 
особливу увагу заслуговує аналіз практики законодавчого регулювання 
діяльності професійних асоціацій, що забезпечують реалізацію приват
них інтересів за допомогою групових об’єднань. Це тим більш є необ
хідним, оскільки їх кількість невпинно зростає, що підтверджує ще не 
розкриті можливості до самодіяльності в українському суспільстві. До 
найбільш законодавчо забезпечених НУО «групового» типу в нашій 
державі належать об’єднання підприємців, ветеранів, військовослуж
бовців, чорнобильців, фонди підтримки таких соціальних груп, як ін
валіди, спортсмени і т. д. Дана категорія НУО майже миттєво присто
сувалася до ринкових і нових політичних умов, навчилася використо
вувати правовий вакуум в економічній сфері, оволоділа мистецтвом 
лобіювання у владних структурax з метою законодавчого закріплення 
тих чи інших пільг. Так, зусиллями об’єднань громадян згаданих кате
горій тільки за роки незалежності України були прийняті такі закони: 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; «Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль
ської катастрофи» тощо. I хоча отримані пільги не завжди доходили 
до адресата (наприклад інвалідів Великої Вітчизняної війни, чорно
бильців), об’єднання громадян цих груп населення, йдучи шляхом 
мультиплікації різного ґатунку пільг, значно випередили у цій сфері 
НУО, які репрезентували інтереси інших соціально незахищених верств 
населення.

У науковій літературі вірно зазначається, що у найбільш «чисто
му» вигляді громадянська ініціатива репрезентована в країнах СНД, в 
тому числі в Україні, відносно нечисленними правозахисними органі
заціями. Характер їх діяльності виключає безпосередню орієнтацію на 
підтримку політичних угрупувань, оскільки у такому разі вони втрача
ють свою незалежність і свою загальну правозахисну орієнтацію. До
помога із Заходу також не вирішує всіх проблем існування правозахис
них НУО (у неї свої завдання і специфіка). Тому більшість із них 
змушена спиратися частково або виключно на добровольців. А це 
практично виключає масовість руху.

Посеред найбільш впливових правозахисних організацій в Україні 
сьогодні виділяють такі, як: Всеукраїнський комітет охорони прав лю
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дини, Український комітет Гельсінської громадянської асамблеї, асо
ціація «За міжнаціональний мир і злагоду в Україні», Українська прав
нича фундація, Український центр прав людини, «Меморіал» та ін. 
Спектр їхньої діяльності досить широкий: від систематичного збиран
ня відомостей про порушення прав людини до підготовки необхідних 
законопроектів або доповнень до чинного законодавства, організації 
мітингів, пікетів, співпраці з засобами масової інформації, просвіт
ницької роботи, прийому населення.

Для правозахисних неурядових організацій більшості країн світу, 
включаючи й Україну, найбільш важливою функцією є контроль (мо
ніторинг) за діями держави у сфері прав людини шляхом збирання, 
оцінки, а також розповсюдження інформації про стан дотримання 
прав людини і порушень у цій галузі. Вважається, що без такого моні
торингу Уряди не будуть відчувати перед населенням відповідальність 
за стан справ щодо дотримання стандартів захисту прав людини1.

Звичайно, методи і напрями діяльності неурядових правозахисних 
організацій у галузі захисту прав людини різноманітні. Одні спеціалі
зуються у певній сфері людської діяльності, інші зосереджують свою 
увагу на регіональній спрямованості. Але очевидна загальна для них 
усіх особливість: будучи за своїм характером незалежними і більш гнуч
кими у своїй діяльності, вони здатні вирішити такі завдання, які іноді 
не під силу державі.

На наше глибоке переконання, для правозахисного руху України 
сьогодні найбільш актуальною є проблема організаційного і матеріаль
ного забезпечення, оскільки неурядовим правозахисним організаціям 
потрібно оплачувати оренду приміщення, користуватися телефоном, 
закуповувати і ремонтувати технічне обладнання тощо. Для вирішення 
цієї проблеми необхідно у законодавчому порядку закріпити норми, 
які дозволили б правозахисним організаціям мати постійне джерело 
існування — звичайно ж за рахунок благодійних пожертвувань і добро
вільної роботи волонтерів. Ще однією проблемою, на наш погляд, є 
відсутність науково обґрунтованої концепції неурядових правозахис
них організацій; немає чітких, побудованих на багаторічному досвіді 
правозахисних НУО усього світу, орієнтирів для створення механізмів 
захисту прав людини, які включали б і неурядові організації, що задіяні 
в сфері захисту прав людини. Ми вважаємо, що ці прогалини можна 
було б ліквідувати при доопрацюванні Закону України «Про об’єднан
ня громадян». Зазначимо, що безпосередньо на діяльність правозахис
них організацій негативно впливає і незавершеність судовоправової 
реформи, неефективне функціонування вітчизняних демократичних 

1 Матвеева Т. Неправительственные организации (НПО) — основные прин
ципы / Т. Матвеева // Правозащитник. — 1994. — № 11.
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інститутів у цілому. Водночас українські неурядові правозахисні орга
нізації безперечно роблять свій внесок у справу захисту прав людини 
в Україні.

Демократичне суспільство на початку XXI ст. неможливе без віль
них, незалежних і плюралістичних ЗМI1. Адже одним із головних прин
ципів демократії є інформованість громадян про політику, плани урядів, 
законодавство, судові процеси. З іншого боку, громадська думка — до
статньо значуща сила у захисті прав людини. Тому інформаційний 
елемент входить тією чи іншою мірою до всіх гуманітарних правових 
захисних механізмів (ГПЗМ), особливо до суспільних. Він формується 
разом із громадською думкою і включає останню в себе. В даний час 
більшість органів державної влади як у центрі, так і на місцях, великі 
компанії створюють структури, що включають такий елемент (напри
клад, пресслужби, центри по зв’язках із громадськістю тощо). Але 
головну роль у цьому відіграють засоби масової інформації.

Засоби масової інформації (ЗМI) — це матеріальні та інші носії 
інформації, органи та організації (юридичні особи), зареєстровані у 
встановленому законом порядку, які забезпечують публічне поширен
ня друкованої та аудіовізуальної інформації. До ЗМI належать друко
вані засоби масової інформації — періодичні друковані видання (пре
са) — газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним 
тиражем; аудіовізуальні засоби масової інформації: радіомовлення, те
лебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.

Слід констатувати, що у процесі здійснення соціальних, правових 
і економічних новацій відбувається і розширення соціальних функцій 
засобів масової інформації. Зокрема американський соціолог Б. Хенне
сі вважає, що основні функції ЗМI у сучасному суспільстві зводяться 
до таких: розваги, керівництво та орієнтація у повсякденному житті, 
розповсюдження інформації та думок з приводу суспільних подій2.

Права людини — ключова проблема, що досліджується з найріз
номанітніших позицій — з філософськогуманістичної точки зору, в 
конституційноправовому аспекті, у плані перебудови національної 
правової системи, проведення соціальної, економічної та культурної 
політики, боротьби з екологічними загрозами, злочинністю тощо.

Знаковою тенденцією у розвитку конституційноправового статусу 
людини і громадянина в Україні є посилення взаємозв’язків між його 
елементами, зокрема поєднання особистих, групових, колективних і 
суспільних прав, свобод та інтересів.

1 Див.: Видання Ради Європи: European Ministerial Conferences on Mess 
Media Policy: texts adopted HMM / (85) 4) (1995) Activities in the Media Fieid 
(Hmm) / (94) (1994); European Convention on Transfrontier Television (ETS № 132, 
1989) та ін.

2 Hennessy B. C. Public opinion. Belmont (Cal) — Wadsworth, 1970. — P. 125.
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5.4. Динаміка розвитку  
конституційно-правового інституту  
громадянства в Україні
Регулювання конституційноправового інституту громадян

ства включає низку проблем як теоретичного, так і практичного сен
су. Це на справедливе переконання О. Малинової, пов’язане з тим, 
що цей інститут містить систему норм, які регулюють відносини між 
«базовими одиницями сучасної політики — державою та індивідом»1. 
У цьому плані є необхідним розмежування понятійних засобів, через 
які визначається правове положення особистості — громадянський 
стан, правовий статус, правовий стан тощо.

Традиційне визначення громадянства через конструкцію правово
го зв’язку, що виявляється у взаємних правах та обов’язках, на думку 
М. Вітрука, зводить громадянство до правового статусу особи, а це 
зумовлює заперечення значення громадянства як передумови володін
ня правовим статусом громадянина і його реалізації2. С. Черниченко 
вважає, що проста сукупність прав та обов’язків не може становити 
змісту громадянства — лише певне їх поєднання, що утворює єдиний 
правовий зв’язок, який характеризується особливими якостями, дає 
змогу говорити про громадянство3.

Слід погодитися з тими авторами, які стверджують, що громадян
ство не можна розглядати ані як зв’язок між особою і державою, який 
існує поза взаємними правами та обов’язками даної особи і держави, 
ані як просту сукупність цих прав та обов’язків. Зміст громадянства, з 
одного боку, становлять права та обов’язки особи щодо держави, а з 
іншого — держави щодо особи. При цьому вони виникають та існують 
у зв’язку із поширенням суверенної влади держави на дану особу неза
лежно від місця її перебування — у межах даної держави чи поза її 
межами4.

Конституційна формула, яка визначає Український народ як гро
мадян усіх національностей, не дозволяє оминути цього ключового 
суб’єкта конституційного права при визначенні поняття громадянства. 
З цих позицій досить новим та перспективним для подальшого дослі
дження конституційноправового інституту громадянства вбачається 

1 Малинова О. Ю. Гражданство и политизация культурных различий / 
О. Ю. Малинова // Полис.— 2004. — № 5. — С. 7.

2 Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалис
тическом обществе / Н. В. Витрук. — М. : Наука, 1979. — С. 48.

3 Черниченко С. В. Международноправовые вопросы гражданства / С. В. Чер
ниченко. — М. : Междунар. отношения, 1968. — С. 22—23.

4 Суржинський М. I. Громадянство як конституційноправовий інститут : 
дис. … канд. юрид. наук / М. I. Суржинський. — К., 2009. — С. 15.
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визначення громадянства, дане П. Великоречаніном: «…громадянство 
може бути визначено як належність особи до народу держави, що по
роджує стійкі зумовлені соціальнокультурною практикою відповідної 
країни правові відносини між особою і державою, де людина і держа
ва мають взаємні права, обов’язки та відповідальність як на території 
держави, так і поза її межами»1.

Отже, будьяка людина, що знаходиться на території якоїсь держа
ви, перебуває в певному політикоправовому взаємозв’язку з ним, 
який відображається в комплексі прав, свобод, обов’язків. Якщо йдеть
ся про демократичну державу, то цей взаємозв’язок, по суті, являє 
собою правове відношення двох юридично рівноправних суб’єктів: 
людини (фізичної особи), з одного боку, і держави, з іншого боку. 
У такому разі порушення або недотримання однією із сторін того чи 
іншого праваобов’язку має тягти за собою юридичну відповідальність. 
Проте конкретний зміст такого політикоправового зв’язку особи з 
державою, визначається системою прав, свобод і обов’язків цієї особи. 
Він охоплює поняття «правовий статус особистості» і зумовлений її 
правовим станом.

Громадянський стан особистості є одним із найважливіших еле
ментів правового положення особистості і поряд із правоздатністю і 
принципами правового стану особи визначає конкретний правовий 
статус тієї чи іншої особи, є своєрідним передстатусним елементом.

Під громадянським станом особистості розуміється певний політи
коправовий зв’язок особи з конкретною державою, який знаходить 
своє вираження в їх взаємних правах і обов’язках та характері юридич
ної відповідальності.

Основними громадянськими станами особистості є громадянство, 
безгромадянство та іноземство. Поряд з ними особа може перебувати 
на території держави перебування в стані дипломатичного, консуль
ського, торгового представника іноземної держави, офіційного пред
ставника міжнародної організації, біженця, військовослужбовця іно
земної держави, що знаходиться у складі контингенту збройних сил 
своєї країни для виконання різних місій або що проходить військову 
службу на території іноземної держави, осіб, які перебувають у відря
дженні, тощо.

Правовий статус зазначених вище категорій осіб визначається між
народноправовими актами, національним законодавством і, крім того, 
двосторонніми угодами зацікавлених держав.

Питання нормативної регламентації правового положення особис
тості, і, в тому числі, правових станів особистості, починаючи з момен

1 Великоречанін П. О. Політикоправова сутність громадянства / П. О. Ве
ликоречанін // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 3. — С. 109.
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ту утворення Української держави, постійно знаходяться в центрі ува
ги як органів державної влади, так і громадянського суспільства.

Розвиток інституту громадянства в Україні, що становить собою 
систему правових норм, які регулюють питання належності до грома
дянства, його набуття та втрати, пройшов декілька етапів. Його станов
лення почалося від самого початку новітньої історії незалежної України.

Виходячи з того, що громадянство є невід’ємним атрибутом дер
жавного суверенітету, оскільки саме через цей інститут на індивіда 
поширюються суверенні права держави і забезпечується захист прав та 
інтересів громадянина всередині країни та за її межами, у Декларації 
про державний суверенітет України вперше було визначено, що «гро
мадяни Республіки всіх національностей становлять народ України», 
а в цілому питанням громадянства був присвячений окремий розділ. 
Вже в преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 
16 липня 1990 р. проголошення державного суверенітету пов’язувало
ся з потребою «всебічного забезпечення прав і свобод людини». При 
цьому наголошувалося, що всім громадянам гарантуються права і сво
боди, передбачені Конституцією і нормами міжнародного права, ви
знаними Україною. У Декларації були порушені і питання регулюван
ня правових станів особистості. Зокрема встановлювалося, що підста
ви набуття і втрати українського громадянства визначаються Законом 
України про громадянство, крім того, закріплювалося право України 
регулювати імміграційні процеси1.

До числа основних актів, прийнятих за час існування держави 
Україна, в яких порушуються питання правового стану особи, належать: 
Декларація про державний суверенітет України і Конституція України. 
Найважливішими спеціальними актами у цій сфері є закони України 
«Про громадянство»2, «Про правовий статус іноземців та осіб без гро
мадянства»3, «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту»4, «Про правовий статус закордонних українців»5. 

1 Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // 
Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

2 Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235III // 
Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

3 Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України 
від 22 вересня 2011 р. № 3773VI // Офіційний вісник України. — 2011. — 
№ 83. — Ст. 3014.

4 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захис
ту : Закон України від 8 липня 2011 р. № 3671VI // Відомості Верховної Ради 
України. — 2012. — № 16. — Ст. 146.

5 Про правовий статус закордонних українців : Закон України від 4 березня 
2004 р. № 1582IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 25. — 
Ст. 343.
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При цьому за останні двадцять років до деяких з цих актів вносилися 
певні зміни і доповнення, а деякі були прийняті в новій редакції і на
віть під іншою назвою.

Основні засади регламентації правових станів особистості закріп
лені в Конституції України, яка встановлює принцип єдиного грома
дянства (ст. 4). Треба зазначити, що до прийняття чинної Конститу
ції України на території України протягом чотирьох років відповідно 
до Закону України «Про внесення змін і доповнень до Конституції 
(Основного Закону України» від 19 червня 1992 р.1 на основі двосто
ронніх міждержавних договорів допускалося подвійне громадянство. 
Крім того, ст. 4 Конституції України фіксує, що підстави набуття та 
припинення громадянства України визначаються законом.

Найважливіше значення у встановленні засад правового регулю
вання інших правових станів особистості має ст. 26 Конституції Укра
їни, яка закріплює щодо іноземців та осіб без громадянства, які пере
бувають на законних підставах на території України, принцип рівно
правності стосовно громадян України, за винятками, встановленими 
Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Iно
земцям та особам без громадянства може бути надано притулок у по
рядку, встановленому законом.

Першим актом, який після проголошення незалежності України 
стосувався питань правового становища особи, став Закон України 
«Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р., який визна
чив коло осіб, які визнаються громадянами України. Відповідно до 
ст. 9 цього Закону громадянами України, визнавалися «всі громадяни 
СРСР, які на момент проголошення незалежності України постійно 
проживали на території України»2. Таким чином, як єдиний критерій 
визначення приналежності до українського громадянства встановлю
вався факт лише постійного проживання на території України. Таке 
формулювання автоматично включало до складу громадян України 
всіх осіб, які постійно проживали на той момент на території України 
незалежно від їх бажання і від можливої приналежності до громадян
ства іноземних держав.

Однак ці недоліки були подолані першим в історії України Зако
ном «Про громадянство» від 8 жовтня 1991 р., який вирішив ці питан
ня значно точніше і більше. Він, зокрема, ввів додатковий критерій, 
пов’язаний з визначенням волі особи, щодо її бажання бути громадя

1 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Украї
ни : Закон України від 19 червня 1992 р. № 2480XII // Відомості Верховної 
Ради України. — 1992. — № 35. — Ст. 514.

2 Про правонаступництво України : Закон України від 12 вересня 1991 р. 
№ 1543XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 46. — Ст. 617.
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нином України і стосувався осіб, що мали раніше той або інший тіс
ний зв’язок з Україною, які в силу певних обставин постійно про
живали за її межами на момент проголошення незалежності України. 
У ст. 2 «Належність до громадянства України» було встановлено, що 
«громадянами України є:

1) особи, які на момент набрання чинності цим Законом прожива
ли в Україні, незалежно від походження, соціального і майнового ста
ну, расової та національної належності, статі, освіти, мови, політич
них поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, які не є 
громадянами інших держав і які не заперечують проти набуття грома
дянства України;

2) особи, які працюють за державним направленням, проходять 
військову службу або навчаються за межами України, за умови, якщо 
вони народилися чи довели, що постійно проживали на її території, 
не перебувають у громадянстві інших держав і не пізніш як через рік 
після набрання чинності цим Законом виявили бажання стати грома
дянами України;

3) особи, які набули громадянства України відповідно до цього 
Закону»1.

Слід зазначити, що зазначений в пункті другому час, що надавався 
перерахованим в ньому особам для виявлення ними бажання стати гро
мадянами України, спочатку (за першою редакцією закону від 8 жовт
ня 1991 р.) становив один рік, потім він був збільшений до двох років 
(за законом від 28 січня 1993 р.) і, нарешті, згідно зі змінами до Зако
ну «Про громадянство» від 14 жовтня 1994 р. цей термін був продов
жений до п’яти років.

На даний час основним актом, що регулює питання громадянства 
в Україні є Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 
2001 р. (далі — закон 2001 р.)2, чинний із змінами і доповненнями. По
рівняно з Законом України «Про громадянство» у редакції від 8 жовт
ня 1991 р. (далі — Закон 1991 р.) у ньому містяться істотні зміни.

Нову редакцію Закону відрізняє більш високий рівень юридичної 
техніки. Це знайшло своє відображення, зокрема, в наявності поло
жень, що визначають поняття досить широкого кола термінів, що ви
користовуються в Законі (ст. 1) і уточнення деяких понять, які мали 
дефініції в попередній редакції закону, що дає можливість уникнути 
непорозумінь при застосуванні Закону. Наприклад, чітко визначають
ся такі поняття, як дитина (особа, яка не досягла 18 років); проживан

1 Про громадянство України : Закон України від 8 жовтня 1991 р. № 1636XII // 
Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 50. — Ст. 701.

2 Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235III // 
Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.
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ня на території України на законних підставах (вказаний документ, 
який повинна мати така особа); безперервне проживання на території 
України (вказані конкретні терміни, протягом яких особа повинна зна
ходитися на території України); законні джерела існування (вказані 
конкретні види доходів, які особа може мати) тощо.

Зміст преамбули Закону 2001 р. більш точно відображає роль тако
го структурного положення, оскільки в ньому вказані основні види 
суспільних відносин у сфері громадянства України, які підлягають пра
вовій регламентації цим Законом, що фактично і зумовлює його струк
туру. Преамбула ж Закону 1991 р. фактично містить визначення понят
тя «громадянство України», а також вказує деякі принципи громадян
ства (принцип невід’ємності права людини на громадянство, принцип 
заборони позбавлення громадянства або права на зміну громадянства, 
принцип захисту прав і свобод громадян з боку Української держави), 
що не характерно для подібного роду структурних підрозділів. Разом 
із тим, ряд інших важливих принципів громадянства містився також 
у розділі 1 «Загальні положення».

Закон 2001 р. у структурному відношенні містить менше розді
лів (6) і менше статей (29 і 2 пункту перехідних положень) порівняно 
із Законом 1991 р., в якому 8 розділів і 42 статті, однак загальний об
сяг Закону 2001 р. приблизно вдвічі більше другого, за рахунок більш 
детальної регламентації окремих положень.

Принциповим є саме визначення поняття «громадянство Украї
ни». У преамбулі Закону 1991 р. встановлюється, що це є «постійний 
правовий зв’язок особи та Української держави, що знаходить свій 
вияв у їх взаємних правах та обов’язках». Закон «Про громадянство 
України» від 18 січня 2001 р. дає більш вдале визначення поняття гро
мадянства: «правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що 
знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках». У цьому ви
значенні виключена політична складова цього поняття, оскільки сам 
зміст громадянства визначається виключно через правові категорії прав 
і обов’язків. Далі у визначенні Закону 2001 р. уточнюється наймену
вання одного з суб’єктів такого зв’язку — це фізична особа. Закон же 
1991 р. давав можливість розуміти під цим суб’єктом й інших осіб (по
садових, службових, юридичних). Нарешті, вказівка в Законі на постій
ний характер цього зв’язку фактично суперечила принципу, що закріп
лює право на зміну громадянства.

У Законі 2001 р. в окремій статті виділені принципи громадянства 
України, чого не було в Законі 1991 р. (там принципи громадянства 
закріплювалися як преамбулою, так і окремими статтями першого роз
ділу), причому разом з встановленими раніше принципами єдиного 
громадянства, визнання права громадянина на зміну громадянства, 
неможливості позбавлення громадянина України громадянства Украї
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ни, збереження громадянства України при вступі в шлюб або при ро
зірванні шлюбу, збереження громадянства України особами, які про
живають за межами України. В законі 2001 р. закріплювалися також 
принципи запобігання виникненню випадків безгромадянства, а також 
рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, по
рядку і моменту набуття громадянства України.

Разом з тим у Законі 1991 р. закріплювалися принципи неприпус
тимості видачі громадянина України іноземній державі і невизнання 
за громадянином України приналежності до громадянства іноземної 
держави, які не були включені до Закону 2001 р.

Варто окремо відзначити детальну регламентацію принципу єди
ного громадянства за Законом 2001 р., який проявляється за трьома 
напрямами. З одного боку, виключається громадянство адміністратив
нотериторіальних одиниць України, а з другого і третього боку, на 
певний період, пов’язаний з оформленням прийняття до громадянства 
України або виходу з громадянства України, фізична особа може одно
часно певний термін (за даним Законом — не більше одного року), 
виходячи з принципу запобігання безгромадянству перебувати як у 
громадянстві України (підтвердженому паспортом громадянина Украї
ни, для особи, яка бажає стати громадянином іноземної держави, або 
тимчасовим посвідченням громадянина України для особи, яка бажає 
стати громадянином України), так і громадянином іноземної держави 
на підставі аналогічних документів. Однак у другому і третьому випад
ках принцип єдиного громадянства проявляє себе в тому, що у право
вих відносинах з Україною така особа буде розглядатися лише як гро
мадянин України.

За Законом 2001 р. розширено перелік документів, якими підтвер
джується громадянство України. За Законом 1991 р. такими докумен
тами виступали паспорт громадянина України та свідоцтво про наро
дження. Закон 2001 р. виключив свідоцтво про народження із цього 
переліку, але включив до нього паспорт громадянина України для ви
їзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, проїзний 
документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвід
чення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на 
повернення в Україну. Новий, розширений, перелік документів, що 
підтверджують наявність у особи статусу громадянина України, відобра
жає потреби практики, пов’язаної зі значним розширенням контактів 
Української держави та її громадян із зарубіжними країнами та їх ви
їздом за межі України в різній якості, з різною метою і в різному пра
вовому стані (туриста, трудового мігранта, студента закордонного вузу, 
наукового працівника, відрядженої особи, дипломата, моряка, члена екі
пажу повітряного судна тощо) і необхідністю документального підтвер
дження українського громадянства такої особи у певних ситуаціях.
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Майже половина тексту Закону 2001 р. присвячена питанням на
буття громадянства України, що значно перевищує нормативний ма
теріал з цієї проблеми порівняно із Законом 1991 р. Чинний закон 
відбив ситуації, що виникають у практиці роботи правозастосовних 
органів, які розглядають питання щодо набуття громадянства України, 
які раніше не отримали необхідної правової регламентації. Тому на до
даток до встановлених раніше підстав придбання громадянства Украї
ни: за народженням; за походженням; шляхом прийняття до гро
мадянства; шляхом поновлення у громадянстві; з підстав передбачених 
міжнародними договорами були додані й інші підстави: внаслідок уси
новлення; внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування; 
у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох бать
ків; внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення 
факту батьківства або материнства і деякі інші.

При цьому стосовно кожної підстави набуття громадянства Украї
ни Закон 2001 р. містить досить широкий перелік ситуацій, які можуть 
виникнути в рамках цієї підстави. Необхідно відзначити загальну тен
денцію, спрямовану на збільшення числа підстав, що дають можли
вість набуття громадянства України більш широкому колу осіб. Так, 
наприклад, якщо раніше громадянство дитини, один із батьків якої 
був громадянином України, при народженні дитини за межами Украї
ни, визначалося письмовою угодою між батьками (тобто фактично 
враховувався як принцип «крові», так і принцип «ґрунту»), то Закон 
2001 р. виходить із домінування принципу «крові», тобто незалежно 
від того, де народилася дитина, якщо хоча б один з її батьків буде гро
мадянином України, дитина буде визнаватися громадянином України.

Розширено перелік осіб, які не можуть бути прийняті до громадян
ства України. До вже наявного положення, що містило заборону прий
няття до громадянства України осіб, які скоїли злочини проти люд
ства або здійснювали геноцид, а також засуджених до позбавлення 
волі за тяжкі злочини, додана норма, яка забороняє прийом до грома
дянства осіб, які вчинили на території іншої держави діяння, визнані 
законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Стосовно всіх підстав набуття громадянства Законом 2001 р. вста
новлюється дата набуття громадянства і основні юридично значимі дії, 
які у випадках, визначених Законом, має зробити особа, яка має намір 
стати громадянином України, а у випадках набуття громадянства недіє
здатними особами — її батьки, опікуни (наприклад, подача заяви про 
поновлення у громадянстві, зобов’язання припинити іноземне грома
дянство, повернути паспорт іноземної держави уповноваженим орга
нам цієї держави).

Перелік підстав припинення громадянства України збережений у 
первісному вигляді (внаслідок виходу з громадянства України; внаслі
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док втрати громадянства України; за підставами, передбаченими між
народними договорами України), однак і в цьому разі Закон більш 
детально регламентує деякі відносини і містить певні зміни. При цьо
му треба пам’ятати, що вихід із громадянства обумовлено, в першу 
чергу, волевиявленням особи, яка має таке бажання на основі її кло
потання, а втрата громадянства відбувається певною мірою автоматич
но, у зв’язку з деякими діями особи, безпосередньо не спрямованими 
на припинення громадянства, але передбаченими Законом як підстави 
втрати громадянства.

Виходячи з принципу запобігання виникненню статусу особи без 
громадянства, Закон 2001 р. передбачає можливість подання заяви про 
вихід з громадянства, поперше, особами, які постійно проживають за 
кордоном, а, подруге, особами, які набули громадянство іноземної 
держави або отримали документ, виданий уповноваженими органами 
іншої держави про те, що громадянин України придбаває її громадян
ство, якщо вийде з громадянства України. Докладно врегульовані різні 
варіанти, пов’язані з можливістю виходу з громадянства дітей, у разі 
припинення громадянства їх батьків.

Якщо Закон 1991 р. передбачав і можливість відмови у виході з 
громадянства, особі, яка клопотала про це, і заборону на вихід із гро
мадянства України у випадках, визначених Законом, то нова редак
ція встановлює лише підстави, що забороняють вихід із громадянства 
України. До них належать: притягнення особи, яка порушила клопо
тання про вихід із громадянства України, в якості обвинуваченого 
у кримінальній справі або наявність в Україні щодо такої особи об
винувального вироку суду, що набрав законної сили і підлягає вико
нанню.

Зазнали певних змін і підстави втрати громадянства. Так, виклю
чено таку підставу втрати громадянства, як не постановка громадяни
на, який знаходиться за межами України, на консульський облік. Зву
жено обсяг такої підстави втрати громадянства, як вступ особи на 
військову службу, службу безпеки, в поліцію, органи юстиції або в ін
ші органи державної влади і управління в іноземній державі без згоди 
на те державних органів України. Нова редакція в цьому випадку пе
редбачає втрату громадянства лише при добровільному вступі на війсь
кову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї краї
ни не є військовим обов’язком або альтернативною (невійськовою) 
службою.

Збережено таку підставу втрати громадянства, як його набуття вна
слідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фаль
шивих документів. Разом із тим, до підстав втрати громадянства дода
но добровільне набуття громадянином України громадянства іншої 
держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
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Серед органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, 
поряд з Президентом України і Міністерством закордонних справ 
України названі не зазначені в колишній редакції Закону, Комісія при 
Президентові України з питань громадянства та спеціально уповнова
жений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства 
(наразі — Міністерство внутрішніх справ України) та встановлені їх 
повноваження.

Окремий розділ присвячений не тільки оскарженню рішень з пи
тань громадянства, а й дій або бездіяльності органів державної влади, 
посадових і службових осіб з таких питань.

Подальший розвиток інституту громадянства, судячи із законотвор
чої активності (наразі — внесених та розглядуваних законопроектів з 
цього питання), має тенденцію до спроб унормування проблеми по
двійного громадянства в Україні у розумінні неможливості перебуван
ня громадянина України у громадянстві іноземної держави.

Хоч законодавством України не визнається подвійне громадян
ство, на сьогодні значна кількість громадян України одночасно з гро
мадянством України мають громадянство інших держав. Це негативно 
впливає на захист інтересів зазначеної категорії громадян України за 
кордоном, функціонування органів державної влади України та ство
рює загрози її національній безпеці. Така ситуація зумовлена, у першу 
чергу, недосконалістю законодавства України в цій сфері через наяв
ність у ньому прогалин.

У Європейській конвенції про громадянство, ратифікованій Зако
ном України від 20 вересня 2006 р.1, зазначено, що кожна держава 
може вільно вирішувати, які наслідки має в її внутрішньодержавному 
праві факт набуття її громадянином іншого громадянства або його на
лежності до іншого громадянства (преамбула). За ст. 15 зазначеної 
Конвенції її положення не обмежують право кожної державиучасниці 
встановлювати у своєму внутрішньодержавному праві: a) зберігають 
чи втрачають громадянство її громадяни, які набувають або мають 
громадянство іншої держави; b) чи пов’язано набуття або збереження 
її громадянства з відмовою від іншого громадянства або від його втра
ти. Таким чином, установлення окремих обмежень щодо права грома
дян на вибір громадянства є компетенцією держави.

2 червня 2009 р. Верховною Радою України були прийняті у пер
шому читанні проекти законів України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо відповідальності за приховування 
факту перебування у громадянстві іншої держави або набуття такого 

1 Про ратифікацію Європейської конвенції про громадянство : Закон Украї
ни від 20 вересня 2006 р. № 163V // Офіційний вісник України. — 2006. — 
№ 41. — 25 жовт. — Ст. 2720.
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громадянства)» (№ 3102 від 11 вересня 2008 р., внесений народними 
депутатами України В. Д. Швецем і В. П. Макієнком) та «Про внесен
ня змін до Закону України «Про громадянство України» (щодо усунен
ня колізій, які дозволяють подвійне громадянство)» (№ 2752 від 5 ве
ресня 2008 р., внесений народними депутатами України О. О. Зарубін
ським і М. М. Рудченком). У цих проектах пропонувалося встановити 
обов’язок громадянина України, який набув іноземне громадянство 
(підданство), письмово повідомити про це уповноважений орган.

Верховною Радою України розглядався законопроект з питань об
меження подвійного громадянства (№ 5318 від 5 листопада 2009 р.), 
внесений Президентом України В. А. Ющенком. Однак 9 вересня 
2010 р. його було відхилено.

Станом на 22 травня 2012 р. всі альтернативні законопроекти 
з цього питання відхилено, а проект, поданий Кабінетом Міністрів 
України № 97281 від 1 лютого 2012 р. «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо громадянства», прийнято за основу 
(оскільки він повторює низку положень, що містилися в альтернатив
них проектах) та ухвалено в першому читанні. Цей законопроект спря
мований на реалізацію вимоги Конституції України щодо єдиного 
громадянства (ст. 4) шляхом запобігання та скорочення випадків по
двійного громадянства. Ним пропонується внести зміни до Закону 
України «Про громадянство України», прийняття яких, на думку су
б’єкта законодавчої ініціативи, суттєво зменшить кількість випадків 
подвійного громадянства. Крім того, законопроектом передбачається 
внести зміни до низки законів України в частині встановлення обме
жень для осіб, які є громадянами України і одночасно перебувають 
у громадянстві іншої держави. Зокрема пропонується внести зміни 
до законів України «Про державну службу», «Про Кабінет Міністрів 
України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місце
вих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про громадянство 
України» тощо.

У проекті пропонується внести зміни до статей 8, 9 і 10 Закону 
України «Про громадянство України», передбачивши обов’язок інозем
ця, який набув громадянство України, у тримісячний строк з дня по
дання декларації про відмову від іноземного громадянства повернути 
паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. 
Згідно зі змінами до статей 19 і 21 зазначеного Закону невиконання 
вказаного обов’язку є підставою для втрати громадянства України та 
скасування рішення про оформлення набуття громадянства України.

Проект, у випадку ухвалення, унеможливить перебування на дер
жавній службі осіб, що мають іноземне громадянство, а також доступ 
таких осіб до державної таємниці.
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У проекті пропонуються зміни до Закону України «Про військо
вий обов’язок та військову службу», які передбачають: дострокове звіль
нення з військової служби військовослужбовців строкової військової 
служби та осіб офіцерського складу, які проходять службу за призо
вом; звільнення з військової служби військовослужбовців, які прохо
дять військову службу за контрактом, та звільнення з військової служ
би осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, 
«у разі одночасного перебування військовослужбовця — громадяни
на України у громадянстві (підданстві) іншої держави або отримання 
ним дозволу іншої держави на постійне проживання на її території чи 
оформлення документів на виїзд на постійне проживання за межі 
України».

Закон України «Про громадянство» запропоновано доповнити 
деякими новими положеннями. Так, передбачається, що іноземець, 
який набув громадянство України, зобов’язаний у тримісячний строк 
з дня подання декларації про відмову від іноземного громадянства по
вернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї 
держави. Про повернення паспорта особа в місячний строк письмово 
повідомляє з наданням опису вкладення до рекомендованого листа, 
яким вона повернула паспорт іноземної держави до уповноважених 
органів цієї держави, або довідки уповноважених органів цієї держави 
про повернення паспорта спеціально уповноваженому центральному 
органу виконавчої влади з питань громадянства або підпорядкованому 
йому органу за місцем проживання чи дипломатичному представниц
тву або консульській установі України за місцем проживання за кор
доном. Вимога про повернення паспорта іноземної держави не по
ширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок 
в Україні.

Також на громадян України покладається обов’язок щодо повідом
лення про набуття іноземного громадянства. Так, громадянин Украї
ни, який у повнолітньому віці добровільно набув іноземне громадян
ство (підданство), зобов’язаний протягом шести місяців з дня набуття 
іноземного громадянства (підданства) письмово повідомити про це 
спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з 
питань громадянства або підпорядкованому йому органу за місцем 
проживання або дипломатичному представництву чи консульській 
установі України за місцем проживання за кордоном, подавши про це 
відповідну заяву та копію документа, що підтверджує набуття ним іно
земного громадянства (підданства).

Увага законодавця до проблем громадянства свідчить про необхід
ність його постійного удосконалення з метою наближення українсько
го законодавства до міжнародних стандартів у цій сфері, належного 
забезпечення прав і свобод особи і громадянина.
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5.5. Перспективи розвитку  
виборчого законодавства
Провідну роль у забезпеченні легітимності публічної вла

ди та розвитку громадянського суспільства грають вибори. Ефектив
ність цього інституту безпосередньої демократії можлива лише за умо
ви законодавчого закріплення демократичних процедур формування 
представницьких органів державної влади та місцевого самовряду
вання. Практика проведення виборів в Україні свідчить про необхід
ність якісного оновлення законодавства про вибори, яке має ґрун
туватися на вироблених світовою спільнотою виборчих стандартах, 
враховувати позитивний вітчизняний досвід, наробітки наукових юри
дичних кіл.

Аналіз тенденцій, пріоритетних напрямів розвитку виборчого за
конодавства є передумовою його успішного реформування. Змістовна 
модернізація правил проведення виборів в Україні включає як тра
диційні напрями: визначення оптимальної моделі виборчої системи, 
вдосконалення законодавчої регламентації стадії передвиборної агі
тації, підвищення професійного рівня адміністраторів виборчого про
цесу тощо; так і нові, пов’язані зі зміною суб’єктного та стадійного 
складу виборчого процесу, персоналізацією («депрограмуванням») ви
борчих кампаній, з тенденцією самофінансування та самоорганізації 
передвиборної агітації конкуруючими суб’єктами, законодавчої регла
ментації інноваційних засобів розповсюдження агітаційних матеріалів, 
оновленням процедури голосування, зокрема, виключенням з вибор
чих бюлетенів так званого рядка «Проти всіх» і т. ін. Способом існу
вання, вираження та перетворення змісту виборчого законодавства є 
його форма, тому ні менш важливим є аналіз таких тенденцій як си
стематизація, технологізація, уніфікація, спрощення виборчих про
цедур. Враховуючи широту зазначеної проблематики, сконцентруємо 
увагу лише на основних напрямках розвитку виборчого законодавства 
та спробуємо визначити перспективи та безпосередні шляхи його вдо
сконалення.

Тенденція систематизації виборчого законодавства пов’язана, перш 
за все, з кодифікацією зазначеної підгалузі, результатом якої має стати 
зважений, науково обґрунтований документ, що забезпечить систем
ність та повноту нормативного регулювання, позбавленого казуїстич
ності та суб’єктивізму.

Кодифікація виборчого законодавства є способом якісного упо
рядкування нормативного масиву, забезпечення його внутрішньої узго
дженості, засобом «розчистки» законодавства, звільнення його від 
дублюючих, застарілих норм та норм, що не виправдали себе. Фун
даментальні наукові дослідження у виборчій сфері та практичний віт
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чизняний досвід проведення виборів — створюють передумови для 
системної і продуктивної роботи, є запорукою успішного результату 
в цьому напрямі.

Потреба прийняття в Україні спеціального єдиного кодифікова
ного акта, який би регулював організацію та проведення виборів, 
обумовлена низкою причин. Поперше, потребою уніфікації основ
них процедур виборчого процесу з виборів Президента України, на
родних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Рес
публіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних та міських голів та 
необхідністю вироблення єдиного підходу до визначення принципів 
виборів, критеріїв формування виборчих округів та виборчих комісій, 
проведення передвиборної агітації, встановлення результатів виборів 
тощо. Подруге, цього вимагає «традиційна» негативна практика, ко
ли до чергових виборів завжди приймається нове виборче законодав
ство. Це мало місце при виборах народних депутатів України 1994, 
1998, 2002, 2006 років, виборів Президента України 1994, 1999, 2004, 
2010 років, місцевих виборів 1998, 2006, 2010 років. Нестабільне зако
нодавство — не краще підґрунтя для проведення демократичних, чес
них виборів, воно має наслідком незнання «правил гри» суб’єктами 
(учасниками) виборчого процесу та відповідно їх порушення. Потре
тє, в сучасних умовах, коли Україна пройшла етап експериментів із 
різноманітними типами виборчих систем — від мажоритарної вибор
чої системи абсолютної більшості до пропорційної виборчої системи, 
політична еліта вже може визначитися з найбільш оптимальним варі
антом виборчої системи з виборів народних депутатів України, депу
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, 
сільських, селищних та міських голів і закріпити його на рівні Вибор
чого кодексу. Почетверте, впровадження в Україні Виборчого ко
дексу є відповіддю на рекомендації міжнародних спостерігачів щодо 
адаптації виборчого законодавства до світових та європейських стан
дартів.

Аргументація проти розробки та впровадження кодифіковано
го виборчого акта як правило зводиться до посилань на його нездат
ність вирішити проблему стабільності та вичерпаності правового ре
гулювання інституту виборів, на незручність застосування об’ємно
го нормативноправового акта з відсильними нормами виборцями 
та тими, хто організовує вибори з погляду на низький рівень їх пра
вової культури. Але, як уявляється, така аргументація не є перекон
ливою.

Останнім часом особливої актуальності набуло питання технологі
зації процесу організації та проведення виборів. Для вітчизняної юри
дичної науки проблема виборчих технологій є маловивченою. Таке 
становище багато в чому детерміновано тим, що формування органів 
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влади в нашій країні здійснювалося раніше за технологією, відмінною 
від тієї, яка застосовується зараз, а саме: шляхом виборів pro forma, 
що лише створювали ілюзію вільного волевиявлення.

Тенденція технологізації виборів представляє собою поділ вибор
чого процесу на раціональнооптимальну сукупність послідовно здій
снюваних дій (прийомів та способів), що розробляються цілеспрямова
но для ефективного досягнення бажаного результату. Технологізація 
виборів викликає стурбованість деяких вчених, які бачать у ній мож
ливість підміни виборів формалізмом, тобто втрати ними реального 
соціальнополітичного змісту1. Джерелом подібної точки зору багато 
в чому послужив зарубіжний електоральний досвід, привнесений у ві
тчизняну виборчу практику без урахування політичної специфіки. Дій
сно спрямованість дій конкуруючих суб’єктів на досягнення бажано
го політичного результату будьяким способом робить організацію та 
проведення виборів та виборчих кампаній неперебірливою в засобах, 
зводить її до набору визначених прийомів та способів, далеких від де
мократичних принципів, норм права і моральних імперативів, а її ха
рактер — інструментальним. Однак, як уявляється, завдання техноло
гізації в іншому: додати організації та здійсненню процесу реалізації 
виборчих прав раціональний, науково обґрунтований характер, оптимі
зувати, спростити виборчі процедури, тобто впровадити в практику 
організації та проведення виборчого процесу зрозумілої для всіх суб’єк
тів та учасників виборів послідовності дій, звільненої від надмірної 
зарегламентованості.

Одним із ключових та найбільш політизованим питанням у зміс
товному реформуванні виборчого законодавства звичайно є питання 
вибору виборчої системи, оскільки залежно від використання тієї чи 
іншої моделі при тих самих суб’єктах виборчого процесу та навіть при 
тому самому результаті голосування, переможці виборів можуть бути 
різними.

Законодавче визначення типу виборчої системи має бути обумов
лене не завданням формування вигідного для певної політичної сили 
складу виборного органу певної каденції, а перш за все — пріоритет
ним напрямом розвитку політичної та партійної системи держави, з 
урахуванням встановлених закономірностей впливу на них того чи ін
шого типу виборчої системи. Також необхідно мати на увазі, що прак
тично кожний з відомих різновидів виборчих систем тією чи іншою 
мірою спотворює волю громадян, висловлену на виборах. Тому вибор
ча система як технологія, що трансформує голоси в представницькі 
мандати, повинна бути максимально політично нейтральною за своїм 

1 Трипольський В. О. Демократія і влада / В. О. Трипольський. — К. : Пар
ламентське видво, 1999. — С. 21.
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характером, не створювати переваг та перешкод партіям і кандидатам 
у виборчих перегонах, бути стабільною, повинна мінімізовувати втрату 
голосів громадян, зміцнювати зв’язки депутатського корпусу з вибор
цями та відповідати менталітету, політичним традиціям і досвіду укра
їнського народу.

Якщо виборча система з президентських виборів — мажоритарна 
абсолютної більшості з перебалотуванням, стабільно використовується 
в Україні та не викликає суттєвих нарікань, то виборча система з пар
ламентських та місцевих виборів неодноразово змінювалася і опти
мальна модель дотепер остаточно не визначена. Щодо парламентських 
виборів тенденційним уявляється застосування виборчої системи, яка, 
з одного боку, забезпечить політичну структурованість парламенту та 
суспільства, буде стимулювати розвиток реальної багатопартійності та 
головне — укрупнення політичних партій з тенденцією до позаблоко
вості суб’єктів виборчого процесу, прискорить зростання політичної 
освіченості населення країни, а з іншого — наблизить депутатів до ви
борців, забезпечить їх поінформованість про особисті якості депутатів. 
Це завдання можуть вирішити декілька типів виборчої системи. По
перше, змішана зрівноважена виборча системи 50/50, яка дає можли
вість поєднати переваги мажоритарної та пропорційної системи і, за 
можливістю, усунути їх недоліки. Модель пропорційної виборчої си
стеми при цьому має містити способи передачі залишків місць після 
розподілу перших мандатів (формула Е. ГогенбахаБишофома, форму
ла Г. Друпа, правило Ф. Iмперіаллі або метод дільників), а мажоритар
на система відносної більшості з метою забезпечення регіонального 
партійного розвитку має передбачати закріплення права висувати кан
дидатів на виборні посади у одномандатних виборчих округах за міс
цевими організаціями політичних партій, а також забезпечити кожно
му виборцю право на самовисування.

Подруге, пропорційна система з поділом загальнодержавного 
списку кандидатів на виборні посади на регіональні списки, що дозво
ляє зробити закриті списки політичних партій більш прозорими для 
виборців, вимагає від партій шляхом професійної селекції визначати 
регіональних партійних лідерів, які відомі та підтримуються виборця
ми на місцях, що сприятиме становленню партійної системи на міс
цевому рівні, вирішить питання закріплення депутатів за певною тери
торією та обізнаності виборців щодо особистісних характеристик кан
дидатів.

Запровадження більш радикальних змін виборчої системи зі склад
нішими характеристиками уявляється передчасним для України і є пи
танням віддаленої еволюційної перспективи.

Основне завдання виборчої системи при проведенні місцевих ви
борів — формування органів місцевого самоврядування в інтересах 
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територіальної громади. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про статус 
депутатів місцевої ради»1 депутат місцевої ради як представник інте
ресів територіальної громади, виборців свого виборчого округу (курсив 
наш. — Авт.) зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної 
територіальної громади та її частини — виборців свого виборчого окру
гу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих зако
ном, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 
Практика обрання депутатів органів місцевого самоврядування Украї
ни за пропорційною виборчою системою висвітлила неспроможність 
обраних таким чином місцевих депутатів ефективно задовольняти по
треби територіальних громад та належним чином представляти і захи
щати їх інтереси. Крім того, виборці повинні мати дієві механізми 
впливу на формування органів місцевого самоврядування та здійснен
ня контролю за результативністю їх роботи, пропорційна система цьо
му не сприяє.

Модель виборчої системи на місцевих виборах має відповідати 
правовій природі місцевого самоврядування та мандату депутата місце
вої ради. У такому контексті при формуванні органів місцевого само
врядування доцільно повернутися до мажоритарної виборчої системи 
відносної більшості з правом місцевих організацій політичних партій 
висувати кандидатів на виборні посади (за виключенням сільських і 
селищних рад) та з дотриманням принципу пропорційного представ
ництва територіальних громад на виборах депутатів обласних та район
них рад.

Останнім часом виявилася тенденція скорочення стадійності ви
борчого процесу за рахунок виокремлення деяких стадій в самостійні 
види діяльності держави з організації та проведення виборів. Йдеться 
про виведення за часові межі виборчого процесу процедури складання 
списків виборців, що стало можливим завдяки досить вдалому впрова
дженню Державного реєстру виборців, та ймовірного відокремлення 
процедури формування виборчих округів та дільниць, які мають існу
вати на постійній основі та формуватися Центральною виборчою комі
сією до початку виборчих перегонів у міжвиборчий період. Зазначена 
тенденція знайшла своє відображення у проекті Закону України «Про 
вибори народних депутатів України»2, розробленого Робочою групою 

1 Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міс
цевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня 
2010 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 35—36. — Ст. 491.

2 Про вибори народних депутатів України : проект Закону України (до
опрацьований) від 27 травня 2011 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб
сайт Міністерства юстиції України. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.
ua/0/35372.
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з питань удосконалення законодавства про вибори, створеною за іні
ціативою Президента України1.

Iснуючий на сьогодні порядок територіальної організації виборів 
кожного разу під час виборчого процесу має ряд недоліків, які пов’я
зані з обмеженими строками утворення відповідних виборчих оди
ниць, внаслідок чого виборчі комісії не мають можливості уважно 
розглянути кожен випадок, що призводить до: помилок при встанов
ленні меж дільниць, коли виявляються пропущеними окремі будинки 
(не включені до жодної дільниці), тоді як інші включаються до складу 
двох і більше дільниць; утворення виборчих дільниць з непридатними 
приміщеннями для голосування чи з кількістю виборців, яка значно 
перевищує встановлену законом верхню межу; неутворення виборчих 
дільниць у стаціонарних лікувальних закладах; віднесення виборців до 
виборчої дільниці не за місцем проживання.

Варіантом вирішення зазначених складнощів може стати терито
ріальна організації виборів на постійній основі, запропонована на
приклад у проекті Закону України «Про територіальну організацію 
виборів і референдумів в Україні» (реєстраційний № 2630 від 11 черв
ня 2008 р.)2. Законопроектом передбачається, що звичайні (для голосу
вання за місцем проживання виборців), а також основна частина спе
ціальних (у стаціонарних лікувальних закладах, в установах криміналь
новиконавчої системи) та закордонних (в офіційних представництвах 
України) виборчих дільниць будуть постійними. На думку авторів за
конопроекту (Ю. Б. Ключковського, С. П. Подгорного), такий підхід 
поперше, дозволить уважно і без поспіху підійти до підготовки про
позицій щодо мережі і меж виборчих дільниць, а також забезпечити 
ці дільниці належними приміщеннями для голосування, подруге, це 
дозволить заздалегідь віднести виборців до відповідних виборчих діль
ниць, що спрощує як складання списків виборців по дільницях (від
повідно до відомостей Державного реєстру виборців), так і ознайом
лення виборців із місцем свого голосування. Потретє, це дозволить 
зважено, без перекосів та проявів джеррімендерінгу сформувати мере
жу територіальних виборчих округів на основі достовірних статистич
них відомостей про кількість виборців та виборчих дільниць на відпо
відній території.

1 Про Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори : 
Указ Президента України від 2 листопада 2010 р. // Офіційний вісник Президен
та України. — 2010. — № 30. — Ст. 964.

2 Про територіальну організацію виборів і референдумів в Україні : проект 
Закону України від 11 червня 2008 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб
сайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32738.
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Підвищення ролі та місця у виборчому процесі інституцій грома
дянського суспільства, зокрема громадського контролю за процесом 
голосування та підрахунку голосів, обумовлює тенденцію розширення 
суб’єктного складу виборчого процесу, зокрема за рахунок надання 
такого статусу офіційним спостерігачам від громадських організацій, 
до статутної діяльності яких належить питання виборчого процесу та 
спостереження за ним. Громадське спостереження за виборами є од
ним із заходів, що сприяє їх відкритості та чесності. Слід надати яко
мога ширші законодавчі можливості як національним, так і міжнарод
ним спостерігачам, не обмежуючи їх лише днем виборів, вони мають 
охоплювати період з реєстрації кандидатів до визначення остаточних 
результатів. Предметом окремого спостереження має також бути дотри
мання органами влади принципу безсторонності та принципу об’єк
тивності з боку ЗМI. Необхідно також встановити процесуальні вимо
ги щодо розгляду виборчими комісіями та іншими уповноваженими 
органами порушень виборчого законодавства, зафіксованих офіційни
ми спостерігачами. Правовий статус офіційних спостерігачів як суб’єк
тів виборчого процесу буде потребувати додаткових законодавчих га
рантій їх діяльності, зокрема встановлення вичерпного переліку під
став позбавлення офіційного спостерігача права бути присутнім на 
засіданнях виборчих комісій, права робити фотозйомку, аудіо та відео
запис, отримувати копії підсумкових протоколів.

Однією з тенденцій сучасних виборчих процесів та кампаній є 
професіоналізація діяльності їх суб’єктів та учасників.

Конкурентні відносини між кандидатами, політичними партіями 
обумовили потребу у формуванні професійних команд, які забезпечу
ють підтримку і просування кандидатів на виборах. У свою чергу, 
ключову роль у проведенні легальних та легітимних виборів грає про
фесійне адміністрування виборчого процесу. Якщо організація прове
дення виборчих кампаній переходить від політичних лідерів до фахів
ців — незалежних консультантів, електоральних менеджерів, політтех
нологів, консалтингових фірм1, то злагоджене та ефективне здійснення 
виборчих процедур мають забезпечувати члени виборчих комісій, що 
мають професійний досвід, знання та навички.

Вітчизняне виборче законодавство не встановлює чітких та одно
значних професійних вимог для осіб, що претендують на посаду члена 
виборчих комісій. Закони про вибори обмежуються вказівками на на
явність у кандидатів відповідної освіти та підготовки, досвіду роботи 

1 Друзяка Е. В. Влияние региональных правящих элит на массовое по
литическое сознание (основные подходы к изучению) / Е. В. Друзяка // Вестник 
Московского университета. — Серия 12. Политические науки. — 2001. — № 4. — 
С. 44.
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у виборчих комісіях, при цьому не вимагаючи жодного підтверджую
чого документа. Недостатня кваліфікація членів виборчих комісій під
риває довіру громадськості до результатів виборчих перегонів, поро
джує підозри у нечесності, створює умови до політичних маніпуляцій 
та фальсифікацій. Європейські стандарти вирішення зазначеної про
блеми передбачають державне забезпечення доступного та загального 
навчання адміністраторів виборчого процесу навичкам управління ви
борами.

Складнощі впровадження системи підвищення освітнього рівня 
членів виборчих комісій в Україні здебільшого пов’язують з браком 
грошей. Політичні партії як суб’єкти формування виборчих комісій, 
не поспішають витрачати на це кошти, а якщо і роблять кроки у цьо
му напрямі, то фрагментарно та скоріш з метою навчання членів ви
борчих комісій протистоянню нелегальним та нелегітимним вибор
чим технологіям. Держава, в свою чергу, майже залишається осторонь, 
не розглядаючи завдання підвищення рівня ефективності реалізації 
безпосередньо демократії як першочергове.

На відміну від національної, європейська практика організації ви
борчого процесу приділяє велику увагу обізнаності суб’єктів та учасни
ків виборів щодо реалізації та захисту виборчих прав. Європейські 
держави виділяють значні ресурси на проведення спеціалізованих тре
нінгів для суддів, адміністраторів виборів на всіх рівнях, а також дер
жавних службовців, залучених до виборчого процесу. Європейська ко
місія за демократію через право у Доповіді про виборче законодавство 
та виборчу адміністрацію в Європі: синтетичне вивчення постійних 
викликів та проблемних питань зазначає, що «…інтенсивне навчання 
для посадових осіб виборчих комісій на всіх рівнях та вичерпні про
грами навчання виборців можуть стати ефективними інструментами 
для проведення демократичних виборів»1. Одностайна думка членів 
Венеціанської комісії, що рання та ґрунтовна підготовка членів вибор
чих комісій суттєво підвищує професіоналізм та довіру до виборчої 
адміністрації. Комісією рекомендується, щоб відвідування навчальних 
тренінгів було визначене обов’язковим за законом, а далекоглядні про
позиції вимагають, щоб членами комісії могли стати лише особи, які 
пройшли підготовку та іспит2.

Схожі пропозиції лунають із вуст українських законодавців та 
практиків. Зокрема співавтор законопроекту «Про попередню підго
товку членів виборчих комісій» (реєстраційний № 2787 від 18 липня 

1 Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права // Матер. 
Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДIПЛ, ПАРЄ / за ред. Ю. Ключковського. — К. : 
ФАДА, ЛТД, 2008. — С. 129.

2 Там само. — С. 91.
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2008 р.)1 та проекту Виборчого кодексу України (реєстраційний № 42341 
від 23 березня 2010 р.)2 Ю. Ключковський пропонує проводити попе
редню курсову підготовку осіб, які претендують на участь у роботі ко
місій, що приймають юридично значущі рішення, характерні, насам
перед, для діяльності окружних виборчих комісій загальнодержавних 
виборів і територіальних виборчих комісій місцевих виборів. Пропону
ється, щоб таку підготовку проводили вищі навчальні заклади I—IV рів
ня акредитації та громадські організації, які отримали ліцензію. Пов
новаження проводити ліцензування такої діяльності, а також здій
снювати контроль за додержанням ліцензійних умов передбачається 
покласти на Центральну виборчу комісію. Претенденти що отрима
ли мінімальний обсяг знань та вмінь, отримають державний серти
фікат.

Погоджуючись у цілому із зазначеною позицією, вважаємо, що 
наявність певного освітньокваліфікаційного рівня має бути обов’язко
вою умовою лише для голів та секретарів постійно діючих виборчих 
комісій, для інших вона має носити преференційний характер при 
призначені. Освітньокваліфікаційні вимоги змістовно мають передба
чати або вищу юридичну освіту, або проходження претендентом атес
тації при Центральній виборчій комісії України з отриманням серти
фікату про кваліфікаційну відповідність. Впровадження зазначеного 
кваліфікаційного критерію як обов’язкового доцільно відстрочити на 
п’ять років, що дасть можливість сформувати резерв з кваліфікованих 
кадрів голів (секретарів) виборчих комісій. Для забезпечення рівності 
можливостей всіх громадян на участь у адмініструванні виборчого про
цесу кандидат на посаду у виборчій комісії повинен на власний розсуд 
обирати спосіб підготовки до атестації: самопідготовка, відвідування 
заходів з професійної підготовки членів виборчих комісій організова
них зусиллями Центральної виборчої комісії України, політичних пар
тій, навчальних закладів або громадських організацій. Гарантією якості 
надаваних зазначеними суб’єктами теоретичних знань та практичних 
навичок має стати затверджена державою типова програма навчан
ня та перелік питань для самоконтролю. Перші кроки у цьому на
прямі зроблені: Президентом України схвалена «Концепція підвищен
ня правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в 

1 Про попередню підготовку членів виборчих комісій : проект Закону Украї
ни від 18 липня 2008 р., реєстр. № 2787 [Електронний ресурс] // Офіційний 
вебсайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33072.

2 Виборчий кодекс України : проект Закону України від 23 березня 2010 р. 
№ 42341 [Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт Верховної Ради Украї
ни. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf 
3511=35014.
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Україні»1, на виконання якої Центральна виборча комісія затвердила 
«Типову програму навчання членів виборчих комісій, комісій з рефе
рендуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях»2.

При впровадженні та реалізації професійної підготовки членів ви
борчих комісій доцільним уявляється вивчення досвіду діяльності 
Російського центру навчання виборчим технологіям при Централь
ній виборчий комісії Російської Федерації, який функціонує з 1994 р. 
Основними напрямами діяльності Центру є надання правових кон
сультацій, організація і проведення навчальних семінарів і конферен
цій, рольових тренінгів і ділових ігор, розробка спільно з фахівцями 
академічних наукових установ і практиками навчальних програм, про
ведення курсів з основних положень чинного виборчого законодавства 
та практики його застосування із врученням свідоцтва про присвоєння 
кваліфікації менеджера виборчої кампанії.

Слід погодитися з думкою Венеціанської комісії, що «…добре за
конодавство, звісно, не може замінити ефективне виконання. Україн
ським органам влади необхідно буде виділити значні ресурси для на
вчання … та проведення спеціалізованих тренінгів…»3, якщо ми стави
мо за мету проведення демократичних, технологічних та легітимних 
виборів.

Останнім часом звертає на себе увагу тенденція персоналізації чи 
«депрограмування» виборчих кампаній, пов’язана з тим, що не полі
тичні ідеї та програми, а імідж (образи) кандидатів, партій (блоків), 
їхнє створення та поширення стають однією з головних складових ви
борчої кампанії, необхідною умовою перемоги у боротьбі за владу. 
Виборець, переважно із засобів масової інформації, одержує певну кіль
кість стереотипних повідомлень, які у подальшому мотивують його 
політичну поведінку4. Цій тенденції сприяє нівелювання на законо
давчому рівні значення передвиборних програм, зокрема виключення 

1 Про Концепцію підвищення правової культури учасників виборчого про
цесу та референдумів в Україні : Указ Президента України вiд 8 грудня 2000 р. // 
Урядовий кур’єр. — 2001. — № 3. — 10 січня.

2 Про Типову програму навчання членів виборчих комісій, комісій з рефе
рендуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях : постанова Центральної 
виборчої комісії вiд 21 листопада 2008 р. [Електронний ресурс] // Офіційний 
вебсайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
cgibin/laws/main.cgi.

3 Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права // Матер. 
Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДIПЛ, ПАРЄ / за ред. Ю. Ключковського. — К. : 
ФАДА, ЛТД, 2008. — С. 140.

4 Горчева А. Ю. Основы манипулирования людьми в избирательном про
цессе / А. Ю. Горчева // Вестник Московского университета. — Серия 10. Жур
налистика. — 2002. — № 1. — С. 99—100.
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вимоги щодо їх наявності на місцевих виборах та їх беззмістовність під 
час обрання народних депутатів.

Таке зневажливе ставлення виборчого законодавства до наявності 
та змісту передвиборних програм, помножене на низький рівень полі
тикоправової культури виборців і загальну політичну апатію, перетво
рює програмні документи політичних партій і кандидатів на виборні 
посади на набір досить загальних політикоекономічних і морально
ціннісних положень, які відображають загальновідомі очікування на
селення щодо позитивних перетворень у країні, тобто, по суті, на де
магогічний продукт.

Розмитість політичних передвиборних програм дезорієнтує вибор
ця під час голосування і, таким чином, ставить перед ним вимогу оби
рати ту чи іншу політичну силу за іншими, другорядним ознакам, що 
не сприяє ні вдосконаленню демократичних процедур, ні розвиткові 
партійної та політичної системи в Україні.

Показовою, хоча безперспективною, виявилася спроба громадяни
на України подати адміністративний позов проти чинного Президента 
до Вищого адміністративного суду України за невиконання передви
борних обіцянок, викладених у передвиборній програмі глави держави. 
Такий крок свідчить про значимість програмного агітаційного доку
мента для виборців та їх прагнення викликати відповідальне ставлен
ня політиків до своїх передвиборних заяв1. Вищий адміністративний 
суд України не підтримав виборців, визнавши передвиборну програму 
кандидата на пост Президента України засобом агітації, яка не є зако
нодавчим актом, і тому не обов’язкова до виконання2.

На боротьбу з популізмом та нехтуванням власною політичною 
програмою, а фактично інтересами виборців, що їх підтримали, також 
був спрямований проект Закону України «Про внесення змін до Зако
ну України «Про політичні партії в Україні» (щодо звітності партій за 
політичні та передвиборні програми) (реєстраційний № 1467 від 31 січ
ня 2008 р.)3. Проектом пропонувалося внести зміни до ст. 7 Закону 

1 На Януковича подали в суд за невыполненные предвыборные обещания 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://news.mail.ru/inworld/ukraina/
politics/6437127/. 

2 Янукович перед выборами мог обещать что угодно — это «средство аги
тации», — Высший админсуд [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
censor.net.ua/ru/news/view/177216/yanukovich_pered_vyborami_mog_obeschat_chto_
ugodno__eto_sredstvo_agitatsii__vysshiyi_adminsud.

3 Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» 
(щодо звітності партій за політичні та передвиборні програми) : проект Закону 
України від 31 січня 2008 р., реєстр. № 1467 [Електронний ресурс] // Офіційний 
вебсайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31548.
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України «Про політичні партії в Україні», встановивши що парламент
ські партії (блоки) щорічно звітують за виконання партійної та перед
виборної програми, а відповідні звіти публікуються в газетах «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр».

У цілому підтримуючи ідею вдосконалення чинного законодавства 
України щодо відповідальності політичних партій за свою діяльність, 
у тому числі за виконання програмних положень, услід за Головним 
науковоекспертним управлінням апарату Верховної Ради України за
значимо, що ефективність запропонованої форми звітності політич
них партій та її адекватність інтересам суспільства викликає сумніви. 
У зв’язку з тим, що програма виражає політичну платформу ідейного 
напряму, яку поділяють партія та її члени, тому публікація звітності 
політичних партій щодо реалізації своїх програм на шпальтах централь
них газет — друкованих видань органів законодавчої та виконавчої 
влади є недоречною. Цілком ймовірним є перетворення цієї звітності 
на рекламу партії за рахунок бюджетних коштів1. При цьому доречним 
було б зобов’язати політичні партії розміщувати такі звіти на своїх 
офіційних вебсайтах, а за наявності, і в партійних друкованих засобах 
масової інформації.

Доцільною також уявляється уніфікація і законодавче закріплення 
елементів структури передвиборних програм політичних партій, кан
дидатів на виборну посаду. Зокрема необхідно, щоб передвиборні про
грами містили: відображення актуальних проблем і потреб держави й 
суспільства; визначення шляхів і інструментарію їх вирішення та задо
волення; план розвитку держави та суспільства, який передбачає стадії 
й етапи його реалізації, а також джерела наповнення відповідних бю
джетів і шляхи ефективного витрачання бюджетних коштів.

Традиційною, з точки зору частоти внесення змін до виборчого за
конодавства, можна назвати тенденцію вдосконалення законодавчого 
регулювання стадії передвиборної агітації, зокрема актуальним є на
прям інформаційної підтримки виборчого процесу. За своїм функціо
нальним призначенням у ході виборів інформація може бути поділена 
на: агітаційну, інформаційну та роз’яснювальну (просвітительську). 
Відсутність у правовому полі критеріїв такого розмежування, особливо 
стосовно інформації агітаційного та інформаційного змісту, призводить 
до правопорушень та зловживань, у зв’язку з чим доцільно законодав
чо закріпити таку диференціацію. Законодавство про вибори має піти 

1 Висновок Головного науковоекспертного управління щодо проекту За
кону України «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в 
Україні» (щодо звітності партій за політичні та передвиборні програми) [Елек
тронний ресурс] // Офіційний вебсайт Верховної Ради України. — Режим досту
пу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31548.
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шляхом спеціальної регламентації інформаційного забезпечення ви
борчого процесу зі встановленням понятійного апарату, загальних за
сад, змістовного навантаження та формального прояву цієї діяльності.

Під інформаційним забезпеченням виборів слід розуміти доведен
ня до відома виборців об’єктивної, всебічної, неупередженої, потріб
ної для здійснення усвідомленого та вільного вибору інформації про 
перебіг виборчого процесу, про факти та події, пов’язані з ним та про 
діяльність суб’єктів виборчого процесу. Iнформування про вибори за
собами масової інформації має відбуватися на засадах достовірності, 
повноти та збалансованості інформації, з дотриманням однакового, 
безстороннього ставлення до всіх партій — суб’єктів виборчого проце
су, кандидатів у депутати.

Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії 
мають забезпечити поширення роз’яснювальної (просвітительської) 
інформації про виборчий процес з метою належної поінформованості 
суб’єктів виборчого процесу про виборчі права, способи їх здійснення 
та захисту, процедуру перевірки включення себе та інших виборців до 
Державного реєстру виборців, адресу приміщення для голосування, 
дату, час, процедуру голосування та відповідальності за порушення 
законодавства про вибори.

Одним із напрямів подальшого розвитку виборчого законодавства 
ймовірно стане регламентація інноваційних засобів розповсюдження 
передвиборної агітації. Традиційно передвиборна агітація здійснюєть
ся в трьох основних формах: публічні заходи, агітація через друковані 
матеріали й агітація в ЗМI, що знаходить підтвердження в законодав
чих актах, присвячених регулюванню виборчого процесу. Однак техно
логічний прогрес породжує нові інформаційні простори, що активно 
включають населення в нові інформаційні відносини. Iнтернет, прос
тір мобільного зв’язку, інші інноваційні комунікації загальноінформа
ційного обміну обумовили появу нових форм реалізації права на перед
виборну агітацію, а разом із тим детермінували проблему адекватної 
реакції законодавця на виникнення інноваційної (нетрадиційної) пе
редвиборної агітації.

Iнтернет — сукупність телекомунікаційних мереж, об’єднаних єди
ною технологією виробництва й поширення інформації, глобальний 
електронний засіб комунікації. Вільний доступ до Iнтернету ООН прого
лосила базовим правом людини, а забезпечення такого доступу для всіх 
осіб — одним із пріоритетних напрямів діяльності будьякої держави1.

1 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right 
to freedom of opinion and expression, Frank La Rue (16 May 2011) / United Nations 
General Assembly (A/HRC/17/27) Human Rights Council Seventeenth session Agenda 
item 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.
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У вітчизняному законодавстві не спостерігається комплексного 
системного підходу до регулювання відносин «Iнтернет — вибори — 
агітація», очевидно виходячи з того, що суспільні відносини у вибор
чій сфері, пов’язані із глобальною мережею, з одного боку, недостат
ньо розвинені, щоб приділяти їм особливу нормативну увагу, з іншого 
боку — охоплюються дією законодавчих положень загального характе
ру. З такими доводами навряд чи можна погодитися, оскільки, попер
ше, поширеність і розвиненість відносин у сфері електронної агітації 
всього лише справа часу, з урахуванням зростаючої з кожним днем 
чисельності Iнтернетаудиторії; подруге, застосування загальних поло
жень виборчого законодавства до електронної агітації, звичайно ж, 
можливе, але, з урахуванням специфічних особливостей останньої, таке 
регулювання може бути ефективним тільки в системній єдності з адрес
ними нормами1.

Спеціального правового регулювання агітаційних відносин у сфері 
Iнтернету вимагають питання: критеріїв віднесення матеріалів, розмі
щених в Iнтернеті до передвиборної агітації; необхідності поширення 
вимог законів про вибори в частині вказівки вихідних даних друкова
них і аудіовізуальних матеріалів на електронну інформацію; заборона 
на поширення комерційної реклами одночасно з агітаційними матері
алами; питання контролю з боку виборчих комісій за дотриманням 
правил і обмежень використання глобальної мережі та відповідальності 
за їхнє порушення тощо.

Вектор законодавчої регламентації відносин «Iнтернет — вибо
ри — агітація» повинен бути спрямований на такі відправні орієнтири:

— агітаційні матеріали в мережі Iнтернет повинні розміщуватися 
й оплачуватися зареєстрованими кандидатами або політичними пар
тіями на тих самих умовах, що й будьякий інший вид передвиборної 
агітації;

— за встановлену законом кількість днів до дня голосування має 
бути заборонене розміщення в Iнтернеті результатів опитувань суспіль
ної думки, прогнозів результатів виборів;

— в день голосування до моменту закінчення роботи виборчих діль
ниць має бути заборонена публікація (оприлюднення) даних про ре
зультати виборів, у тому числі шляхом розміщення таких даних в ін
формаційнотелекомунікаційних мережах загального користування.

Відносини, що входять до складу інноваційної (нетрадиційної) пе
редвиборної агітації, не обмежуються використанням у передвиборних 
цілях глобальної мережі, більше того, уявляється складним їх повний 
перелік. Кожна з форм передачі інформації, що дозволяє задіяти прин

1 Бондарь Н. С. Конституционная ценность избирательных прав граждан 
России / Н. Бондарь, А. Джагарян. — М. : Формула права, 2005. — С. 160—161.
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цип масовості поширення, має свої відмінні риси й вимагає, якщо не 
окремого законодавчого регулювання, то, принаймні, їх урахування 
при формулюванні тих або інших нормативних положень. Щодо зако
нодавчого регулювання використання в агітаційних цілях мобільного 
простору зазначимо, що у перелік надаваних послуг за допомогою мо
більного зв’язку входять, наприклад, організація розсилки повідом
лень від кандидата, політичної партії, організація інтерактивного спіл
кування з виборцями, одержування від користувачів питань, комен
тарів, побажань. При цьому законодавчо має бути закріплено, що 
підписка на канал спілкування з кандидатом, політичною партією по
винне бути правом абонента, а не неминучою дією. Таке право може 
бути реалізоване, наприклад, шляхом відправлення відповідного пові
домлення мобільному операторові зі згодою на отримання інформації 
агітаційного характеру, тобто, по суті, виборець має право ухилиться 
від агітаційного впливу, розглядаючи його для себе як небажаний. Та
кий підхід дасть змогу мінімізувати мобільну спамрозсилку агітаційно
го матеріалу, яка за відсутності згоди виборця фактично є проявом 
зловживання правом на передвиборну агітацію.

Технологічний прогрес і суспільні відносини, що вибудовуються 
на його основі, у сфері передвиборної агітації завжди будуть деякою 
мірою випереджати законодавче регулювання. У зв’язку із чим регу
лювання останньої повинне бути засноване не на принципі крайньої 
формалізації, а на поєднанні універсального й адресного впливу, що 
дозволить збалансувати суперечності, викликані нормативним відста
ванням1.

Як позитивну слід відмітити тенденцію самофінансування та само
організації передвиборної агітації конкуруючими суб’єктами виборчо
го процесу. Самофінансування передбачає, що проведення передвибор
ної агітації в друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації 
будьякої форми власності, як і виготовлення друкованих агітаційних 
матеріалів має здійснюватися політичними партіями та кандидатами на 
виборні посади виключно за рахунок коштів виборчих фондів. Держав
не фінансування агітаційних заходів має обмежуватися друкуванням 
інформаційних матеріалів про політичні партії — суб’єктів виборчого 
процесу та кандидатів на виборну посаду, їх передвиборчих програм 
для розміщення в приміщенні виборчих дільниць та оприлюднення на 
офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії щодо загальнодер
жавних виборів.

У свою чергу, виборчі комісії мають бути звільнені від необхід
ності сприяти партіям — суб’єктам виборчого процесу, кандидатам у 

1 Бондарь Н. С. Конституционная ценность избирательных прав граждан 
России / Н. Бондарь, А. Джагарян. — М. : Формула права, 2005. — С. 164.
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депутати в організації та проведені публічних заходів передвиборної 
агітації шляхом надання придатних приміщень, також як і від збиран
ня примірників всіх друкованих агітаційних матеріалів, що ними виго
товляються, як це, наприклад, передбачено ч. 8 ст. 66 та ч. 6 ст. 67 
Закону України «Про вибори народних депутатів України»1. Зазначені 
обов’язки не відповідають функціональному призначенню адміністра
торів виборчого процесу, крім того, потенційно є джерелом зловжи
вань.

Аналіз перспективного виборчого законодавства дає підстави ви
окремити тенденцію зміни процедури голосування в частині форми 
виборчого бюлетеня, зокрема проект Закону України «Про вибори на
родних депутатів України»2 передбачає виключення з бюлетеня рядка 
«Проти всіх».

Голосування «проти всіх» є специфічним елементом законодав
ства країн колишнього Радянського Союзу, на міжнародноправовому 
рівні воно зустрічається лише в ч. 1 ст. 4 Конвенції про стандарти де
мократичних виборів, виборчих прав і свобод у державахучасниках 
Співдружності Незалежних держав3, якою встановлено, що дотриман
ня принципу прямого виборчого права означає, що громадяни голосу
ють на виборах відповідно за кандидата та (або) список кандидатів або 
проти кандидата, кандидатів та (або) списку кандидатів безпосеред
ньо, або проти всіх кандидатів та (або) списків кандидатів.

Діючий у радянський період порядок голосування не передбачав 
наявності графи «Проти всіх», хоча сама можливість проголосувати 
проти всіх включених до виборчого бюлетеня кандидатів існувала. Ви
борець при заповненні бюлетеня залишає в ньому прізвище того кан
дидата, за якого він голосує, викреслюючи прізвища інших. Отже, ви
борець мав у своєму розпорядженні можливість викреслити з вибор
чого бюлетеня прізвища всіх кандидатів і, таким чином, відмовити 
кожному з них (і всім разом) у довірі на представлення його громадян
ської позиції у сформованому органі4.

1 Про вибори народних депутатів України : Закон України від 25 березня 
2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 27—28. — Ст. 366.

2 Про вибори народних депутатів України : проект Закону України (до
опрацьований) від 27 травня 2011 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб
сайт Міністерства юстиції України. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.
ua/0/35372.

3 Про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у держа
вахучасниках Співдружності Незалежних держав : Конвенція [Електронний ре
сурс] // Офіційний вебсайт Верховної ради України — Режим доступу : http://
zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi.

4 Бондарь Н. С. Конституционная ценность избирательных прав граждан 
России / Н. Бондарь, А. Джагарян. — М. : Формула права, 2005. — С. 167—168.
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Голосування «проти всіх» являє собою самостійну юридичну фор
му вираження певної електоральної позиції, що дозволяє розглядати 
його як самостійне періодично повторюване соціальнополітичне яви
ще, про що свідчить статистика Центральної виборчої комісії України 
з результатів голосувань за період 1998—2010 рр.1: по виборах народ
них депутатів України кількість виборців, які не підтримали кандида
тів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від 
жодної партії (блоку) дорівнювала: 5,25% (чергові вибори 1998 р.), 
2,45% (чергові вибори 2002 р.), 1,77% (чергові вибори 2006 р.), 2,73% 
(позачергові вибори 2007 р.); кількість голосів виборців, які не під
тримали жодного кандидата в народні депутати в одномандатних ви
борчих округах склала: 7,16% (чергові вибори 1998 р.); 7,43% (черго
ві вибори 2002 р.); по виборах Президента України — 3,44% (чергові 
вибори 1999 р.), 2,34% (чергові вибори 2004 р.), 4,36% (чергові вибо
ри 2010 р.). В абсолютних цифрах йдеться про кількість виборців від 
900 тис. до майже 2 млн осіб.

Конституційні принципи демократії, народовладдя, свободи вибо
ру представників до органів державної влади та місцевого самовряду
вання визначають, що народ як єдине джерело влади вправі на свій 
вільний розсуд відмовляти в підтримці як деяким, так і всім кандида
там на виборні посади. Голосування «проти всіх» засноване на власно
му переконанні й бажанні відмовити в підтримці всім кандидатам 
(спискам кандидатів) означає в умовах вільних виборів не байдужне, 
а негативне ставлення виборців до всіх зареєстрованих і внесених до 
виборчого бюлетеня по даному виборчому округу кандидатів. Зміст 
такого волевиявлення у тому, що кандидатам відмовляється в пред
ставництві народу у виборних органах публічної влади. Законодавче 
закріплення норми про голосування «проти всіх» — це відповідна реак
ція законодавця на бажання виборців під час голосування відмови в 
довірі кожному, а отже і всім висунутим кандидатам. Нормативне за
перечення допустимості формулювання волі виборців зазначеним об
разом ставить виборця з негативною громадською позицією в ситуа
цію вибору варіанта поведінки між неявкою на виборчу дільницю та 
приведенням бюлетеня в стан недійсності. Ні перший, ні другий ва
ріант електоральної поведінки не буде відображати щиру волю ви
борця, при цьому обидва варіанти об’єктивно розцінюються як прояв 
неповаги до порядку виборів і свідчення нерозвиненості політикопра
вової культури, що навряд чи може бути сприйняте як позитивний 
фактор розвитку громадянського суспільства. Сам по собі інститут го

1 Результати голосування по виборах народних депутатів України та Пре
зидента України за період 1998—2010 рр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт 
Центральної виборчої комісії України. — Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua.
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лосування «проти всіх» має право на існування, що, однак, не тотожно 
долі рядка «Проти всіх» у виборчому бюлетені. При цьому не слід за
бувати, що завдання законодавця — забезпечити адекватне відбиття 
соціальної дійсності й запропонувати громадянам ефективну правову 
регламентацію процесам реалізації їхнього вільного волевиявлення1.

Окремо розглянемо тенденції та перспективи вдосконалення інсти
туту адміністративної відповідальності за порушення виборчого зако
нодавства як найбільш поширеного виду відповідальності в цій сфері. 
Iснуюча на сьогодні практика притягнення до відповідальності за де
лікти, скоєні під час виборчого процесу, характеризується фрагментар
ністю та неефективністю. За даними Міністерства внутрішніх справ 
України під час останнього виборчого процесу з місцевих виборів 
2010 р. до правоохоронних органів надійшло 1334 повідомлення про 
події, пов’язані з виборчим процесом, за якими складено лише 39 адмі
ністративних матеріалів2. Передбачені адміністративним законодав
ством незначні розміри штрафів за порушення норм виборчих законів 
фактично можна назвати «індульгенцією на делікт». Вони нівелюють 
принцип пропорційності покарання здійсненому правопорушенню, 
оскільки ефект, отриманий суб’єктом від протиправного діяння в межах 
виборчих кампаній, найчастіше значно перевищує передбачені нормою 
права негативні наслідки, що застосовуються до правопорушника.

У зв’язку з цим доцільними уявляються такі законодавчі кроки: 
поперше, збільшення розміру штрафів, встановлених за здійснення 
правопорушень, що передбачені главою 15А Кодексу про адміністра
тивні правопорушення України «Адміністративні правопорушення, що 
посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений 
порядок його забезпечення»3, закріпивши мінімальний розмір за кож
не правопорушення в цій сфері на рівні 150—200 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (2550—3400 грн);

подруге, розширення переліку адміністративних деліктів стосов
но яких мають право складати протоколи про правопорушення голо
ви, заступники голів, секретарі виборчих комісій, комісій з референду
му, зокрема до вже передбачених ст. 255 Кодексу про адміністративні 

1 Бондарь Н. С. Конституционная ценность избирательных прав граждан 
России / Н. Бондарь, А. Джагарян. — М. : Формула права, 2005. — С. 191.

2 Анатолій Могильов: «Міжнародні спостерігачі визнали, що міліція вико
нала свою роботу по охороні громадського порядку професійно» [Електронний 
ресурс] // Офіційний вебсайт Міністерства внутрішніх справ України. — Режим 
доступу : http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/mvs/control/main/uk/publish/article/
437722;jsessionid=4A0264C72338D0D68226868E3112D3C4.

3 Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ре
сурс] // Офіційний вебсайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://
zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi.
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правопорушення України складів правопорушень, закріплених у стат
тях 21211, 21215, 21220, слід додати також статті 2129 «Порушення поряд
ку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і про
ведення референдуму з використанням засобів масової інформації», 
21210 «Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агі
тація в день проведення референдуму», 21212 «Порушення права на 
користування приміщеннями під час виборчої кампанії», 21213 «Виго
товлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної 
агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх 
тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск», 21214 «Пору
шення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної рек
лами або розміщення їх у заборонених законом місцях», 21218 «Неви
конання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму»;

потретє, з метою зменшення кількості зобов’язуючих виборчих 
норм, виконання яких не забезпечено санкціями, необхідно встанови
ти адміністративну відповідальність, зокрема, за: ненадання розпоряд
ником коштів виборчого фонду, банківською установою фінансового 
звіту про використання коштів відповідного поточного рахунку вибор
чого фонду; ненадання телерадіоорганізаціями аудіо, відеозаписів 
усіх передач, що містять передвиборну агітацію за письмовими запита
ми Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення тощо.

Проведений аналіз напрямів реформування виборчого законодав
ства не претендує на повноту та вичерпність, але може слугувати осно
вою у пошуку доктринальних та нормативноправових рішень удоско
налення виборчого права, сприяти вирішенню завдань змістовного та 
формального реформування виборчого законодавства, спрямованого 
на підвищення рівня легальності та легітимності проведення вибо
рів в Україні, рівня політикоправової культури суб’єктів (учасників) 
виборчого процесу, відкритості виборчих кампаній для міжнародної 
спільноти.

5.6. Iнноваційна реконструкція  
конституційної моделі  
адміністративно-територіального устрою
Конституційні перетворення неможливі без істотних змін дер

жавного устрою України1 у напрямі реконструкції адміністративноте

1 Див.: Орзіх М. Державний устрій України : конституційна модель / 
М. Орзіх // Вісник Академії правових наук України. — 1993. — № 1; Орзіх М. 
Конституційні засади реорганізації державного устрою України в умовах адмі
ністративної реформи / М. Орзіх // Актуальні проблеми держави і права : зб. 
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риторіального устрою з перспективою створення у рамках статей 2, 132 
чинної Конституції регіоналістської держави або шляхом федераліза
ції країни, що, на відміну від заперечень навіть на рівні докторських 
дисертацій1, має історичні передумови для країни2 та викликає у те
перішній час інтерес громадськості, політиків, має значну публіцис
тичну літературу3, одержала характеристику «федералістського ажіо
тажу» (В. Литвин), хоча не має достатньо фундаментальної наукової 
розробки.

Взагалі уявлення про державнотериторіальну організацію, що 
циркулюють серед політиків, законодавців та й в науковому середови
щі, навряд чи можна назвати досить обґрунтованими. Вже у ст. 1 За
кону України «Про адміністративнотериторіальний устрій України» 
(прийнятий у 1998 р., але не набрав чинності) територіальна організа
ція країни ототожнюється з адміністративнотериторіальним устроєм, 
хоча у дійсності це лише частина державного устрою, який, поперше, 
обумовлює оптимальну макро, мезо та мікросхему управління, по
друге, є матеріальною основою реалізації управлінських моделей та но
вовведень на всіх етапах адміністративнотериторіальної реформи4.

Територія, як вірно наголошується в літературі, «є не тільки просто
 ровою межею держави, але становить матеріальну основу її діяльності», 
форму прояву державного суверенітету5, а територіальний устрій — од
на з генезисних, структурних і функціональних ознак держави6. Тому 
державний устрій не можна ототожнювати ні з територією, її організа

наук. праць. — Вип. 12. — О., 2001; Воронов М. М. Політикоправові проблеми 
реформування територіального устрою України / М. М. Воронов // Вісник Хар
ківського національного університету. Серія. Право. — Вип. 1 (5). — 2009. — С. 32.

1 Телешун С. О. Державний устрій України : проблеми теорії і практики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук. — К., 2000. — С. 15.

2 Колесніченко В. Федеративна Україна: безальтернативна альтернатива 
розвитку української держави / В. Колесніченко, Р. Бортнік // Голос України. — 
2009. — 15 жов.

3 Див. напр.: Литвин В. Федерализм: идея, политическая практика, приме
нимость в Украине / В. Литвин // Голос Украины. — 2010. — 24 июня; Корни
лов В. «Федералисты» против «унитастов» / В. Корнилов // 2000. — 5 нояб.; 
Западная Украина хочет отделиться? // Итоги недели. — 2011. — 26 янв.

4 Орзих М. Ф. Рационализация территориального устройства Украины — 
основа оптимального управления территориями / М. Ф. Орзих // Актуальні проб
леми управління територіями в Україні. — К., 1993. Див. також: Концепція 
адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 
1998 р. № 810/98. — К., 1998. — С. 38.

5 Шафир М. А. Административнотерриториальное устройство Советского 
государства / М. А. Шафир. — М., 1983. — С. 120.

6 Чиркин В. Е. Формы социалистического государства / В. Е. Чиркин. — 
М., 1973. — С. 56—57.
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цією, ні з адміністративнотериторіальним устроєм. Це складне си
стемне державноправове утворення, що має (повинно мати) соціаль
ноекономічні, політичні, національноетнічні, культурологічні та еко
логічні основи.

Спроби зведення державного устрою до територіального устрою 
або адміністративнотериторіального поділу, які мають доктринальні 
(у літературі), легальні — в законодавстві і законопроектних роботах1 
підстави, або інтерпретація конституційних положень про територіаль
ний устрій за допомогою використання уявлень про державний устрій2 
є спрощенням, не забезпечують вирішення ключових проблем держа
вотворення — територіальної організації та територіальної дії держав
ної влади (у всіх її видах), її структурної організації, співвідношення з 
недержавними публічними структурами (органами місцевого самовря
дування та органами самоорганізації населення), населенням. У цьому 
випадку полісемантичною виявляється правова лексика3, ущербною — 
законодавча логіка і техніка. Характерно, що у Верховній Раді України 
в 1997—1998 рр. обговорювався проект Закону про адміністративноте
риторіальний устрій, який до цього (січень 1997 р.) іменувався проек
том Закону «Про територіальний устрій України»4.

На відміну від чинної Конституції України, в її проекті відповідна 
стаття (ст. 104) була сконструйована взагалі еклектично: «Україна є 
унітарною державою (державний устрій. — Авт.). Територіальний устрій 
України ґрунтується на принципах єдності, неподільності, недоторкан
ності і цілісності державної території, комплексності економічного 
розвитку та керованості окремих її частин з урахуванням загальнодер
жавних і регіональних інтересів, національних і культурних традицій, 
географічних і демографічних особливостей, природних і кліматич
них умов». У процесі підготовки Конституції ці правоположения були 
«розведені». Чинна Конституція України в ст. 2 визначила державний 
устрій: «Україна є унітарною державою. Територія України в межах 

1 Закон України «Про адміністративнотериторіальний устрій України» 
(прийнятий у 1998 р., але не набув чинності) [Електронний ресурс] // Офіційний 
вебпортал Верховної Ради України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=2111.

2 Конституційне право України : підручник. — К., 1999. — С. 609—610.
3 Порівн.: Барахтян В. А. Создание и развитие советского административ

нотерриториального устройства / В. А. Барахтян, Р. С. Павловский // Уче
ные записки Харьковского юридического института. — Т. XI. — Вып. 1. — Х., 
1957; Ржевский В. А. Территориальная организация Советского государства / 
В. А. Ржевский. — Саратов, 1965; Шафир М. А. Административнотерриториаль
ное устройство Советского государства / М. А. Шафир. — М., 1983. — С. 26, 
30—31.

4 Голос України. — 1997. — 8 черв.
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існуючого кордону є цілісною і недоторканною», в ст. 132 — територі
альний устрій, а в ст. 133 — адміністративнотериторіальний устрій.

Однак, поперше, ст. 132 частково дублює ст. 2, не сприяючи чіт
кості правових дефініцій, подруге, правоположения цієї статті при
свячені тільки принципам територіального устрою, а не самому фено
мену; потретє, ряд цих принципів безумовно належить не до терито
ріального, а до державного устрою, зокрема поєднання централізації і 
децентралізації державної влади, історична, екологічна, економічна, 
географічна, демографічна, етнічна і культурна обумовленість регіона
лізму. При цьому в Конституції України термін «регіон» фактично за
лишається лише словосполученням, а при систематичному тлумаченні 
статей 132, 133 Конституції та проекту Закону «Про територіальний 
устрій України» регіон ототожнюється з областю як «основною скла
довою частиною території України» (ст. 17 проекту Закону). Це супе
речить характеристиці, що наведена в ст. 132 Конституції, не тільки 
стосовно статусу нині встановлених областей, а й при характеристиці 
умов (ознак) їх формування в історичній ретроспективі.

Конституційний законодавець, не пропонуючи дефініцію адміні
стративнотериторіального устрою, встановлює його систему, яка, з 
одного боку, досить збіднена і зводиться до населених пунктів та їх 
об’єднань, з іншого — є формалізацією «складу» системи адміністра
тивнотериторіального устрою», обмежує можливість поточного зако
нодавства реагувати не тільки на перспективи розвитку системи, а й 
на сформовану систему адміністративнотериторіального устрою, що 
вимагає нормативноправового регулювання. Досить нагадати про те, 
що на території третини міських рад діють інші ради, на території 
40% міських і понад 60% сільських і селищних рад функціонують інші 
населені пункти.

Створюється враження, що винятковим завданням при підготовці 
відповідних конституційних положень було відкинути будьякі спроби 
федералізації країни, розцінюючи це як прояви сепаратизму, «ракову 
пухлину», «безумовне зло», що «не пішло на користь глибокому осмис
ленню цього складного суспільного феномену»1.

У зв’язку з цим звертає увагу те, що історично Україна тяжіє до 
федералізму: Київська Русь була фактично федерацією князівств, те 
саме можна сказати про литовськоукраїнську федерацію в епоху 
Великого Князівства Литовського. Спочатку українські землі входи
ли до складу Росії на федеративних засадах, УРСР була, принайм
ні формально, суб’єктом федерації — Союзу РСР. Політикоправова 
ідеологія федералізму приваблювала видатних учених і політичних дія

1 Литвин В. Федерализм: идея, политическая практика, применимость в 
Украине / В. Литвин // Голос Украины. — 2010. — 24 июня.
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чів України1. При підготовці проекту Конституції також пропонувався 
федеративний варіант державного устрою, який оцінювався, напри
клад, німецькими експертами як універсальний та ідеальний для демо
кратичної правової держави, що в цілому відповідає позиції досить 
впливових політичних і правових наукових шкіл на Заході, представни
ки яких навіть прогнозують настання ери федералізму, коли публічна 
влада буде поділена між «комунами, регіонами, національними і євро
пейськими державами»2. На початку 1990х років ідейно і політично 
Україна близько підійшла до створення умов для конституційного за
кріплення федерації. Якщо, наприклад, у кінці 1991 р. на Заході Украї
ни активно обговорювалися не тільки на зборах, мітингах, а й на сесі
ях Рад, питання, пов’язані з Закарпатською та Угорською автономіями 
у складі України, то вже у середині 1992 р. Підкарпатська республікан
ська партія вимагає виходу Закарпаття зі складу України. Таке саме 
політичне рішення в цей період пропонував щодо Криму Республікан
ський рух Криму.

Деякі політичні течії Народного Руху слідом за одним зі своїх лі
дерів, В. М. Чорноволом, а також Рух за відродження Донбасу обсто
ювали федеративноземельний устрій країни, а Всеукраїнське товари
ство «Просвіта» добивалося проведення перепису населення, особли
во в південних областях, для встановлення реального національного 
складу населення3. Українське козацтво прагнуло в різних формах 
автономізувати території компактного поселення козаків, відчуваючи 
при цьому вплив сусідньої з Україною Ростовської області, де козаки 
запропонували обласній Раді відновити як самостійну державу «Всеве
лике Військо Донське», або Донську радянську республіку (проголоше
ну в березні 1918 р.) або перетворити Ростовську область на Донську 
автономну область у складі Росії4.

Не можна було ігнорувати й «федералістську революцію, що охо
пила весь світ» (D. Elazar) при сучасній переоцінці федералістських 
цінностей і уявлень про реальний зміст унітаризму — федералізму — 
конфедералізму — конституційної децентралізації, світовий досвід 
унітарного устрою держави з адміністративною автономією територій 

1 Орзіх М. Науковоприкладне значення спадку М. Драгоманова для перс
пектив державного устрою сучасної України / М. Орзіх // Драгоманівський збір
ник «Вільна спілка». Сучасний український конституціоналізм. — Л., 1996.

2 Ellenstein I. L. Europe et I’avenir de la nation // Cosmopolities. — Paris. — 
1990. — № 17. — P. 8—9. Див. також: Веуmе К. America a Model: The impact of 
American democracy in the World. — Abershot: Yover, 1987. — P. 71—73.

3 Див. : Известия. — 1991. — 30 окт.; Вечерняя Одесса. — 1991. —25 окт., 
1 ноября; Голос України. — 1992. — 25 липня, 1 серпня.

4 Одесский вестник. — 1992. — 24 окт.
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(з 13 сучасних держав, побудованих на цьому принципі, лише одна — 
федеративна), реальні тенденції в Україні до різного ступеня федералі
зації і прагнення до їх законодавчого закріплення (проекти законів 
«Про угорський автономний округ», «Про спеціальну самокеровану 
адміністративну територію Закарпаття» та ін.), конституювання у скла
ді України Автономної Республіки Крим.

Однак федералізація державного устрою України (у будьяких 
формах: класичного або кооперативного федералізму, федеративного 
дуалізму, федеральноматричної моделі тощо) виявилася в конкрет
них історичних умовах 1990х років не верифікованою досвідом су
часних федерацій, політичною ситуацією в країні, прогнозом на її 
історично найближче майбутнє, її соціальнодемографічною картою і 
небезпечною1 з позицій прояву ефектів «балканізації» (ланцюгової 
реакції територіального дроблення) або «ливанізації» (національної 
паспортизації населення з метою забезпечення представництва в дер
жавних органах), особливо в умовах, коли настав «якісно новий етап 
розвитку української нації — триває практичний процес і теоретичне 
обґрунтування становлення власної державності, по суті формування 
нової державної нації в широкому (загальногромадянському. — Авт.) 
розумінні цього слова», «громадянської держави»2. Ця проблема вва
жалася однією з найскладніших у процесі конституційнопроектних 
робіт і знайшла конституційне вирішення у Преамбулі чинної Кон
ституції України, яка визначає Український народ як громадян всіх 
національностей, а також у статтях 5, 13, 14, 16, 17, 73, 104, 124 Кон
ституції.

За цих умов оптимальна конституційна модель державного устрою 
України — унітарна конституційно децентралізована держава з терито
ріальною автономією — Автономною Республікою Крим, що надає 
ґрунтовні підстави для подальшого реформування. Таке рішення ви
магає:

— реконструкцію державного устрою і територіального поділу;
— відмову від двох з половиною десятків областей, що механічно 

сприйняли в результаті дії Закону від 26 березня 1992 р. «Про місце
ві Ради народних депутатів і регіональне самоврядування» принципи 
регіональної політики, «конституційнополітичний», «державний ре
гіоналізм»3;

1 Орзіх М. Не допустити ефекту «балканізації» / М. Орзіх // Голос Украї
ни. —1993. — 6 липня.

2 Голос України. — 1992. — 22 серпня.
3 Regionalism in European politics. — London — Oxford, 1987. — P. 8 ; Див. 

також: Orzikh M. Regionalism as a means to promote democracy stability and 
development // 17th. Conference Europe of Regions. Abstracts. — Copenhagen, 1996.
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— конституювання реально сформованих (економічно, демогра
фічно, культурологічно тощо) 4—6 регіонів (наприклад, Центрально
Українського, Донецького та ін., незалежно від пропонованих у літе
ратурі найменувань і номенклатури регіонів1);

— обрання як державноправового засобу вдосконалення міжнаці
ональних відносин не національні адміністративнотериторіальні утво
рення, а національнокультурну автономію, змістовно визначену За
коном від 25 червня 1992 р. «Про національні меншини в Україні»2: 
«користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в 
державних навчальних закладах або через національні культурні това
риства, розвиток національних культурних традицій, використання на
ціональної символіки, відзначення національних свят, сповідування 
своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової 
інформації, створення національних культурних і навчальних закладів 
та будьяку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодав
ству» (ст. 6). Цікаво зазначити, що цей Закон був використаний як 
міжнародний засіб вирішення національних питань на міжурядовому 
рівні вперше в Європі між Україною та Угорщиною3.

Одночасно законодавець відмовився від конституційнопроектної 
норми (ст. 13 проекту Конституції), що надає кожній людині право на 
«збереження і захист своєї національної приналежності», але при цьо
му лише «приналежність до національних меншин є справою вільно
го вибору особистості». Таким чином, законодавчо фіксованим зали
шається положення Закону України від 25 червня 1992 р. про те, що 
належать до національних меншин групи громадян, які «виявляють 
почуття національної самосвідомості та спільності між собою» (ст. 3 
Закону), що за змістовим аналогічно конституційному Закону Україн
ської Народної Республіки від 24 січня 1918 р. «Про національнопер
сональну автономію»4.

Реалізація цих припущень мінімізує (оптимізує) вертикальні зв’яз
ки публічної влади, в її системі конституюються відповідно до зі ст. 140 
Конституції України та Закону України від 21 травня 1997 р. «Про міс
цеве самоврядування в Україні»5 місцеві самоврядні органи як само

1 Каспрук В. Новий територіальний устрій — нова якість управління / 
В. Каспрук // Урядовий кур’єр. — 1998. — 3 вер.

2 Про національні меншини в Україні : Закон України від 25 червня 1992 р. 
№ 2494XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36. — Ст. 329.

3 Голос України. — 1992. — 30 червня.
4 Закон «Про національноперсональну автономію» 1918 р. [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : https://sites.google.com/site/igroupteamsite/istoriaderzavi 
tapravaukraieni/zakonpronacionalnopersonalnuavtonomiu1918.

5 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. 
№ 280/97ВР // Офіційний вісник України. — 1997. — № 25. — Ст. 20.
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стійна підсистема, які вирішують усі питання, що стосуються місцевих 
інтересів і потреб населення, а підсистема органів місцевої державної 
адміністрації буде діяти на території через місцеві державні органи 
(синтез відомих світовому державознавству «громадської» і «держав
ної» теорій місцевого самоврядування), вона отримає можливість «вхо
дити у ворота», а не «ламати огорожі», що небезуспішно споруджують 
на місцях під впливом «революційної» психології і «суверенного буй
ства» місцевих рад, які в інших формах і структурах проявляються в 
інших країнах, отримавши характеристику «оргії самоврядування»1.

Подібна соціальноправова ситуація припускає пошук власної кон
ституційної моделі адміністративнотериторіального устрою України. 
Врахування вітчизняного та світового історичного досвіду України і 
світового досвіду, зарубіжних експертних рекомендацій не може вести 
до відтворення старих державних форм України, зарубіжних моделей 
устрою держави, навіть у тому випадку, якщо вони історично виправ
дані. Iсторичні форми устрою суспільства і держави, як правило, ефек
тивно діють у конкретноісторичних умовах. Що ж до рекомендацій 
закордонних фахівців, то «взагалі треба бути обережнішими», помі
чав В. М. Чорновіл, бо вони не розуміють нашої системи, у них ін
ша ментальність. Вони розробляють для нас чудові схеми, які не пра
цюють2.

Щоправда, проблема державного устрою та державнотериторіаль
ної організації привертала увагу з перших днів незалежності України. 
Безпосередньо займалися реформою відомі українські вчені, високі 
посадові особи3, створювалися спеціальні міжвідомчі комісії, розробля
лися концептуальні положення (розділ у Концепції адміністративної 
реформи в Україні, 1998 р., затвердженої Указом Президента, проект 
Кабінету Міністрів України «Концепція удосконалення адміністратив
нотериторіального устрою», 2003 р.), законопроекти «Про територі
альний устрій України» (Комісія з питань правової політики і судово
правової реформи Верховної Ради України, 1997 р.), «Про адміністра
тивнотериторіальний устрій» (1998 р.).

Але практичні заходи спрямовувалися на удосконалення адміні
стративнотериторіальної системи, що Україна одержала як спадщи
ну від Радянського Союзу, у напрямі централізації влади, контролю 
центра над регіонами, нарешті, партійного будівництва. Це фактично 

1 La Palombora L. Democracy: Italian Style. — New Haven. — London, 1987. — 
P. 38.

2 Голос України. — 1992. — 30 червня.
3 Концептуальні основи регіональної політики в Україні (Доповіді Л. М. Крав

чука, I. С. Плюща, М. П. Орзіха, I. I. Лукінова, I. П. Бутки) // Актуальні пробле
ми управління територіями в Україні. — К., 1993.
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консервувало старі територіальні підрозділи та відповідні управлінські 
структури, не сприяло підвищенню ефективності управління, особли
во щодо забезпечення управлінських послуг населенню, оновлення 
систем і мети управління, не припускало, як вказувала Верховна Рада 
України, «використання науковосистемних поглядів та принципів»1.

Задля подолання цієї ситуації в теперішніх умовах організаційно
правового забезпечення адміністративнотериторіальних перетворень 
необхідне таке.

Поперше, виокремити за метою та змістом адміністративну ре
форму від адміністративнотериторіальної, що не завадить їх систем
ному провадженню.

Подруге, визначити співвідношення держави і місцевого самовря
дування, щодо якого держава є гарантом та захисником його прав 
(статті 7, 145 Конституції України) і має бути «нейтральною ареною» 
(S. Elkin) комунікації суб’єктів публічносамоврядних прав, а не інстру
ментом їх обмеження. Одночасно треба законодавчо визначити роль і 
місце територіальної громади, яка безпосередньо здійснює місцеве са
моврядування (ст. 140 Конституції України), потребує змістовного ві
докремлення її від населення, визначення її правосуб’єктності та спе
цифікації правового статусу членів громади, що має сприяти вирішен
ню фундаментальної проблеми створення демократичної, соціальної, 
правової держави (ст. 1 Конституції України), тобто громадянської 
держави — мінімізації відчуження держави від особистості.

Потретє, необхідно, враховуючи Рішення Конституційного Суду 
від 13 липня 2001 р. № 11рп/20012, застосувати систематичне та роз
ширене тлумачення статтей 132, 133 Конституції України, що зна
ходяться у розділі «Територіальний устрій України», хоча за змістом 
регламентують адміністративнотериторіальний устрій, тобто вказують 
не лише на просторові межі держави. Тому зведення територіального 
устрою до розподілу території є спрощенням і не забезпечує вирішен
ня ключових проблем реформування територіальної організації країни 
і територіальної дії державної влади, її структурної організації, співвід
ношення з недержавними публічними структурами, з населенням.

У територіальному устрої потребує визначення місце регіону. 
Цей центральний суб’єкт територіального устрою (ст. 132 Конституції 
України) практично не отримав визначення у Конституції та поточно

1 Про стан реалізації адміністративної реформи по удосконаленню діяль
ності органів виконавчої влади : постанова Верховної Ради України від 3 листо
пада 2000 р. // Голос України. — 2000. — 21 листоп.

2 Рішення Конституційного Суду від 13 липня 2001 р. № 11рп/2001 (спра
ва про адміністративнотериторіальний устрій) // Офіційний вісник України. — 
2001. — № 29. — Ст. 1327.
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му законодавстві. Це пояснюється декларативністю у сучасній Україні 
регіональної політики, але не виправдовує ігнорування регіону, вико
ристання його як словосполучення, що не має інструментальнопри
кладного значення1. У цьому зв’язку треба відмовитися від традицій
ного уявлення про області як основні складові державного устрою, які 
виконують регіональні функції. Область — це лише адміністративно
територіальна одиниця, яка утворилася та має ознаки, не відповідні 
сучасному регіону.

Нарешті, в умовах законопроектних робіт щодо територіального 
устрою потребує оформлення статус регіону та області, територіальних 
(адміністративнотериторіальних) одиниць та самоврядних територій, 
спеціальних (особливих) адміністративнотериторіальних утворень, по
даних у виключному переліку.

Але перші практичні кроки (2005 р.) у напрямі адміністративно
територіальних перетворень, хоча й призвели до концептуалізації «но
вого наукового напряму — історичної регіоналістики, у фокусі уваги 
якої з’явилась еволюція територіальної організації»2, саме на практиці 
засвідчували недостатню послідовність у реалізації навіть задекларова
них політикометодологічних засад та загальної мети реформи — забез
печення реальної можливості для людини отримати максимальну кіль
кість послуг від органів влади» на всіх рівнях її територіальної органі
зації3. Це, перш за все, повинно було відобразитися у законопроектній 
роботі, що почалася з обнародування проекту Закону України «Про 
територіальний устрій України»4.

«Першочергова мета новацій», вказували розробники законо
проекту — «збільшити обсяг послуг для людей»5. Ці новації у територі
альному устрої неможливо розглядати поза адмініструванням (діяль
ність публічної влади) території. Тобто реформування територіального 
устрою матиме управлінську природу та спрямованість.

Тому, поперше, будьякі законопроектні роботи у сфері територі
ального устрою мають виходити з того, що в юридичному (не геогра

1 Див.: Regionalizm in European politics. — London — Oxford, 1987. — P. 8; 
Orzikh M. Rgionalism as a means to promote democracy stability and development // 
17th Conference Europe of Regions: Abstracts. — Copenhagen, 1996.

2 Литвин В. М. Адміністративнотериторіальний устрій України : проблеми, 
шляхи реформування / В. М. Литвин // Голос України. — 2010. — 9 вересня.

3 Безсмертний Р. П. Основні засади адміністративнотериторіальної рефор
ми в Україні / Р. П. Безсмертний // Проблеми трансформації територіальної 
організації влади : зб. матер. та док. — К. : Атіка, 2005. — С. 222.

4 Урядовий кур’єр. — 2005. — 22 квітня.
5 Безсмертний Р. Держава, як і будівля, починається з фундаменту / 

Р. Безсмертний // Урядовий кур’єр. — 2005. — 22 квітня.
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фічному) сенсі територія (територіальний устрій) — це не тільки «внут
рішня організація держави з поділом її території на складові частини» 
(ст. 2). Територія — це матеріальна основа та просторові межі публіч
ної влади (державної та самоврядної), форма виявлення народного 
суверенітету та самоорганізації громадянського суспільства. Подруге, 
йдеться не про територіальний, а про адміністративнотериторіальний 
устрій — системне явище, що не витримує «розпорошування» та відпо
відатиме вимогам системних утворень. Це підтверджується виокрем
ленням «територіальної основи» публічної влади — адміністративно
територіальної одиниці (Преамбула і ст. 7 згадуваного законопроекту). 
Виходячи з цього, предмет обговорювання — адміністративнотерито
ріальний устрій. Тут виникла потреба в уточненні назви проекту та 
мети новацій з урахуванням більш універсальної мети адміністратив
ної реформи, що була сформульована у програмній заяві Кабінету 
Міністрів України — створення системи управління, «яка б відповіда
ла стандартам демократичної правової держави, проблемам та запитам 
кожного громадянина», подолала надмірну централізацію влади, неви
значеність ролі регіонів, слабкість місцевого самоврядування1.

Потретє, викладені принципові зауваження доповнюються окре
мими, що органічно пов’язані з першими. Зокрема:

— проект в значній частині не відповідав чинній Конституції Украї
ни (порівняйте, наприклад, статті 132, 133 Конституції України та стат
ті 1, 2, 4, 5, 13 та ін. проекту);

— принцип децентралізації влади, що було проголошено в проек
ті, не має відношення до місцевого самоврядування (пopівняйте ст. 2 
проекту). Тут може виникнути проблема деконцентрації влади або 
трансформації владних повноважень;

— не можна було роль державної влади на території держави обме
жувати контрольною функцією, на що орієнтує ст. 2 проекту;

— мета територіальної організації — забезпечення населення «рів
нем (!) послуг» (статті 1, 9), проголошується в проекті. Але соціальні 
стандарти (що включають послуги?) орієнтовані на громадянина та 
громаду. Крім того, вряд чи можливо було, принаймні у найближчий 
час, стверджувати про загальні соціальні стандарти для громадянина 
«незалежно від місця його проживання» (ст. 2);

— недостатньо враховано етнонаціональний фактор адміністратив
нотериторіального устрою (пoрівняйте статті 2, 12.2, 15 та статті 4, 7);

— громада аж ніяк не може бути адміністративнотериторіальною 
одиницею (ст. 9), як стверджують автори проекту, тому що громада — 
це жителі села, селища та міста (ст. 140 Конституції України), «жителі, 
що об’єднані постійним проживанням в межах села, селища, міста» 

1 Урядовий кур’єр. — 2005. — 22 квітня.
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(ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування»), а адміністра
тивнотериторіальна одиниця — це «частина території держави» (ст. 7 
проекту);

— ототожнення регіону з Автономною Республікою Крим, облас
тю, містом — регіоном (ст. 13.2) не тільки суперечить систематичному 
тлумаченню норм у статтях 132, 133, більше того, це виключає зміс
товний сенс програмноурядової вимоги про «роль регіонів» (врахо
вуючи радянський принцип створення та функціонування областей).

З метою подолання принципових та окремих зауважень щодо за
конопроекту необхідно було перш за все з’ясувати колізійну ситуацію 
з конституційними положеннями, критично проаналізувати Концеп
цію державної регіональної політики (2001 р.), звернутися до Європей
ської хартії про місцеве самоврядування (ратифікованої Україною у 
1997 p.), до Хартії регіоналізму (прийнята Європарламентом у 1988 p.), 
Рекомендацій 34 (1997 р.) Конгресу місцевих та регіональних влад 
Європи про територіальне самоврядування та національні меншини, 
Рішення Єврокомісії № 2001/0046 про класифікацію адміністративно
територіальних одиниць за стандартами NUTS 14.

Наведені, досить ґрунтовні критичні зауваження щодо проекту 
2005 р. пояснюються саме тим, що це була перша спроба практично 
реалізувати реформаторські ідеї щодо адміністративнотериторіаль
ного устрою держави. Це призвело до сплеску «громадського інтересу, 
що спостерігався до проблем адміністративнотериторіального рефор
мування в 2005 р., суттєво проштовхнув уперед наукове осмислення 
проблеми в її історичному, політикоправовому, соціальнокультур
ному аспектах»1. Також критичний аналіз перших законопроектних 
спроб, що були орієнтовані на практичне втілення і не принесли прак
тичного результату, тому що не були підтримані ані громадськістю, ані 
політичними та науковими колами країни, дає підстави для спроби за
пропонувати «модернізаційний проект», «прогнозну модель» (В. Литвин) 
інноваційної реконструкції адміністративнотериторіального устрою 
країни, яка може бути використана у конституційному процесі при 
будьякому варіанті конституційних перетворень.

З цією метою пропонується структурована модель адміністратив
нотериторіального устрою України.

1. Основні адміністративнотериторіальні одиниці (за умови роз
межування адміністративнотериторіальної одиниці і територіальної 
громади).

1.1. Регіон (край) — основна складова частина територіальної орга
нізації державного устрою визначена єдиною політикою державного 

1 Литвин В. М. Адміністративнотериторіальний устрій України : проблеми, 
шляхи реформування / В. М. Литвин // Голос України. — 2010. — 9 вересня.
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регіоналізму, що має ознаки відносної організаційної відокремленості, 
цілісності, економічної і демографічної самодостатності, етнонаціо
нальної специфіки, системи державних органів, що є елементами (під
системою) державної структури (влади і управління) країни.

1.2. Територіальні округи — функціональні територіальні одиниці, 
що створені з метою рішення державних, економічних, побутових, 
освітньокультурологічних завдань:

— національні округи (що формуються за умов компактного етно
розселення, достатнього рівня етнонаціональної ідентифікації, са
моорганізації та етнокультурної мобільності і міжетнічної толерант
ності);

— виборчі округи;
— освітні округи з університетським центром науки, освіти і куль

тури;
— судові округи, що поєднують території, які обслуговуються між

районними судами;
— митні округи;
— поштові округи;
— податкові округи;
— транспортні (залізничні, басейнові) округи;
— округи електрозв’язку, електричних мереж та газового господар

ства;
— військові округи (територіальне оперативне командування та 

військові комісаріати), створювані і функціонуючі на основі військо
вої доктрини держави.

2. Факультативні адміністративнотериторіальні одиниці.
2.1. Екологічні зони — територіальні одиниці, що характеризують

ся спеціальними умовами функціонування та охорони навколишнього 
(природного) середовища життя населення:

— природнозаповідні зони — ділянки суші і водного простору, 
природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохорон
ну, наукову, естетичну, рекреаційну і іншу цінність, і прилегла до них 
охоронна територія;

— курортні зони;
— зони санітарної охорони джерел водопостачання і курортів;
— екологічно небезпечні зони, що включають зони відчуження та 

обов’язкового відселення населення, гарантованого добровільного від
селення населення, посиленого екологічного контролю;

— зони екологічного лиха — простір, у межах якого відбулися стій
кі негативні зміни природного середовища, несумісні з нормальною 
життєдіяльністю людини;

— зони спеціального екологічного захисту, що прилягають безпо
середньо до зон екологічного лиха.
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2.2. Прикордонна зона — прикордонна смуга, що встановлюється 
безпосередньо уздовж державного кордону на сухопутних ділянках 
чи уздовж берегів прикордонних рік, озер і інших водойм, і така, що 
не включає населені пункти і місця масового відпочинку населення.

2.3. Зона територіальної оборони — територія, що встановлена з 
метою прикриття, оборони і захисту державного кордону, морського 
узбережжя, острівних зон, важливих об’єктів і комунікацій від нападу 
агресора, боротьби з його десантами і диверсійними групами, підтрим
ки режиму воєнного стану.

2.4. Режимні територіальні одиниці.
3. Основні самоврядні адміністративнотериторіальні одиниці (з по

доланням обмеження юрисдикції органів місцевого самоврядування 
територіальних громад межами адміністративнотериторіальних оди
ниць).

3.1. Місто з районним розподілом самоврядних територій: столи
ця Київ, найбільші промислові і культурні центри з населенням більш 
мільйона постійних жителів (територіальних громад) — Дніпропет
ровськ, Донецьк, Одеса, Харків.

3.2. Місто з районним розподілом територій, які є частинами са
моврядної території міста, що являє собою економічний і культурний 
центр з розвинутою промисловістю і місцевим господарством, з чи
сельністю населення понад 500 тисяч чоловік.

В окремих випадках до цієї категорії міст можуть бути віднесені 
міста з чисельністю населення менше 500 тис. чоловік, якщо вони ма
ють важливе промислове, соціальнокультурне та історичне значення, 
близьку перспективу подальшого економічного і соціального розвит
ку, росту чисельності населення.

3.3. Місто (без районного розподілу), як правило, має промислові 
підприємства, самостійне місцеве господарство (засноване не тільки 
на комунальній власності), достатню для обслуговування населення 
соціальну і культурну інфраструктуру, з чисельністю постійного насе
лення (територіальна громада) понад 50 тис. чоловік, з яких не менше 
половини — промислові робітники та інтелігенція і члени їхніх родин.

3.4. Селище — населений пункт, розташований при промислових 
підприємствах, будівництвах, залізничних вузлах, гідротехнічних спо
рудженнях, підприємствах з виробництва і переробки сільськогоспо
дарської продукції, а також населений пункт, на території якого розта
шовані вищі і середні спеціальні навчальні заклади, науководослідні 
установи, санаторії та інші стаціонарні лікувальні і оздоровчі установи 
з чисельністю населення понад 10 тис. чоловік, з яких не менше по
ловини — промислові робітники та інтелігенція і члени їхніх родин. 
В окремих випадках до категорії селищ можуть бути віднесені населені 
пункти з чисельністю населення менше 10 тис. чоловік, але більше 
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1000 чоловік, якщо вони мають близьку перспективу економічного і 
соціального розвитку, росту чисельності населення.

3.5. Район (сільський) — самоврядна і виконуюча функцію політи
кокоординуючого публічного центру територія з гранично припусти
мим економічним (насамперед аграрний сектор і переробні виробниц
тва) потенціалом і визначеною господарською спеціалізацією, транс
портною і інформаційною інфраструктурою, що забезпечує зв’язок 
між сільськими населеними пунктами, між ними і містами, а також 
регіональними центрами.

3.6. Село — самоврядна територія населеного пункту чи декількох 
населених пунктів з єдиним органом місцевого самоврядування і пе
ревагою сільськогосподарської виробничої орієнтації, що не нале
жить до інших видів територій, а також прилегла до населеного пунк
ту (пунктам) територія хутірської забудови, земель і вод сільськогоспо
дарського призначення і землекористування.

4. Факультативні самоврядні адміністративнотериторіальні оди
ниці.

4.1. Область — частина регіону, що склалася історично, у терито
ріальному колективі якої переважає багатонаціональне населення зі 
сталими загальними (інтернаціональними, позанаціональними) тра
диціями, багатолінгвістичним складом і менталітетом чи компактно 
представлені нації, етноси чи ефективно діюча господарська специфі
кація.

4.2. Містокурорт.
4.3. Гірські населені пункти — міста, селища міського типу, сели

ща, сільські населені пункти, які розташовані у гірській місцевості, 
мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему со
ціальнопобутового обслуговування, обмежену транспортну доступ
ність.

4.4. Селище (дачне) — компактно забудований населений пункт 
тимчасового (сезонного) проживання людей з необхідною мережею 
комунальнопобутових підприємств і установ.

4.5. Зони зі спеціальним економічним режимом — відкрита на 
пільгових умовах економічної діяльності і зовнішньоекономічних зв’яз
ків для світового ринку територія, територія економічного пріоритет
ного розвитку.

5. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у скла
ді України, що має повноваження прийняття Конституції Автономної 
Республіки Крим, яка не може суперечити Конституції та законам 
України.

Запропонована модель є достатньо універсальною для будьякого 
політичного рішення щодо державного устрою України, придатна для 
безпосереднього втілення, а також локальнотериторіального експери
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ментування або конструювання змістовної (за соціальними, економіч
ними, демографічними та іншими елементами) імітаційної моделі з 
метою: перевірки на реалізуємість; перекладу концептуальних поло
жень на нормативну мову закону; встановлення порядку (юридичної 
процедури) реконструкції адміністративнотериторіального устрою; до
сягнення оптимальної керованості територіями; топонімічної раціона
лізації в країні.

5.7. Сучасний стан та перспективи розвитку  
вітчизняного конституційно- 
процесуального законодавства
У теорії права справедливо зазначається, що процесуальне 

право є показником ступеня цивілізованості суспільства1.
Однією із найбільш яскравих тенденцій розвитку конституційного 

права України на сучасному етапі є його процесуалізація, тобто си
стемне збільшення кількості конституційноправових норм процесу
ального характеру, що характерно для всіх інститутів провідної галу
зі вітчизняного права.

Така тенденція потребує ґрунтовного наукового осмислення та 
аналізу з метою вироблення такого розуміння цього процесу, яке у 
майбутньому, у першу чергу, могло би стати основою для вдосконален
ня та систематизації конституційнопроцесуального законодавства.

Не останню роль у процесі такого осмислення відіграє і необхід
ність розуміння місця конституційнопроцесуального права у системі 
навчальних дисциплін, що викладаються студентам юридичних вищих 
навчальних закладів. Оскільки очевидно, що залежно від того, наскіль
ки студент володітиме знаннями та навичками із процедур застосуван
ня конституційних норм значною мірою залежить те, наскільки ці 
норми будуть «дієздатними» у майбутньому, коли нинішній студент
юрист працюватиме за обраною професією.

Питання щодо доцільності викладання конституційнопроцесуаль
ного блоку конституційного права (в якості самостійної навчальної 
дисципліни або як частини конституційного права) навряд чи викличе 
заперечення.

А от питання щодо доцільності існування конституційнопроцесу
ального права як галузі права є дискусійним2.

1 Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права / Е. Г. Лукьянова. — М. : 
НОРМА, 2003. — С. 42.

2 Детально про зміст такої дискусії див.: Совгиря О. В. Конституційно
процесуальне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря. — К. : Юрінком 
Iнтер, 2010. — С. 10—24.
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З огляду на це, вивчення проблем розвитку процесуального зако
нодавства за інститутами, що мають входити до конституційнопроце
суального права, з метою формування позиції щодо того, чи досягло 
вітчизняне процесуальне законодавство того рівня розвитку, дає мож
ливість ставити питання про формування конституційнопроцесуаль
ного права як галузі права.

Слід виходити з того, що предмет конституційнопроцесуального 
права утворюють конституційнопроцесуальні відносини, врегульовані 
конституційнопроцесуальними нормами. Зазначені відносини можна 
поділити на такі блоки.

1. Процес прийняття Конституції та внесення до неї змін. Так, 
чинна Конституція України передбачає можливість зміни її змісту. По
рядок внесення змін опосередковується низкою процесуальних норм, 
що містяться як у Конституції України (розділ ХIII) та поточному за
конодавстві (наприклад, у Законі України «Про Конституційний Суд 
України», Законі України «Про Регламент Верховної Ради України»), 
так і в рішеннях Конституційного Суду України (наприклад, Рішення 
Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 р. № 6рп (справа 
про прийняття Конституції та законів України на референдумі)).

2. Конституційнопроцесуальні основи правового положення осо
би. Практично всі нормативноправові акти, що існують у зазначе
ній сфері, прийняті в недалекому минулому і містять значну кількість 
чисто процесуальних норм, що стосуються механізму вирішення справ 
про набуття і припинення громадянства, статусу біженця, порядку 
в’їзду, перебування в Україні, транзитного проїзду через територію 
країни та виїзду з неї іноземних громадян та осіб без громадянства 
тощо. Особливий інтерес у даному блоці представляють відносини, що 
виникають у процесі реалізації основних прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина в Україні.

3. Адміністративнотериторіальний процес. Це конституційнопро
цесуальні відносини, що опосередковують стадії адміністративноте
риторіального процесу, а саме: реалізацію ініціативи проведення адмі
ністративнотериторіального перетворення, підготовку необхідних ма
теріалів і проекту правового акта по адміністративнотериторіальному 
перетворенню, оформлення документів, і, нарешті, саме адміністратив
нотериторіальне перетворення.

4. Виборчий і референдний процеси. Виборчий процес відповідно 
до законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про 
вибори Президента України» — це здійснення його (тобто виборчого 
процесу) суб’єктами виборчих процедур, передбачених цими закона
ми. Законодавче визначення референдного процесу в Україні відсут
нє. У літературі ж пропонується розуміти це поняття в об’єктивному 
та суб’єктивному значеннях. В об’єктивному значенні референдний 
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процес — це інститут конституційного права, що об’єднує конститу
ційноправові й інші галузеві норми права, які регулюють суспільні 
відносини, пов’язані з ініціюванням, організацією та проведенням все
українського і місцевих референдумів, а також реалізацією їх рішень. 
У суб’єктивному значенні референдний процес слід розуміти як сукуп
ність ряду нормативно визначених послідовних дій, спрямованих на 
реалізацію права громадян України на участь у референдумі1.

5. Конституційні процедури здійснення державної влади та місце
вого самоврядування. Зазначений блок правовідносин пов’язаний з 
процесуальними питаннями формування та організації діяльності зако
нодавчих, виконавчих та судових органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Сюди ж входять процесуальні відносини, 
що опосередковують статус парламентарів та депутатів місцевих рад.

6. Конституційносудовий процес. Зміст даного процесу утворю
ють відносини, що виникають у процесі здійснення процесуальних 
дій, що у сукупності утворюють конституційне провадження.

Охарактеризуємо розвиток конституційнопроцесуального законо
давства за кожним із зазначених блоків відносин.

1. Процес прийняття Конституції та внесення до неї змін.
Як відомо, порядок внесення змін до Конституції України визна

чений розділом ХIII Основного Закону. Крім того, враховуючи те, що 
порядок внесення змін до Конституції України є самостійною парла
ментською процедурою, порядку її здійснення присвячено окрему, 
26, Главу Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» 
від 10 лютого 2010 р., зі змінами. Повноваження інших суб’єктів, що 
беруть участь у цьому процесі, та порядок їх реалізації визначені й ін
шими нормативними актами (наприклад, Законом України «Про ста
тус народного депутата України», Законом України «Про Конститу
ційний Суд України»). Аналіз змісту положень зазначених актів дає 
підстави стверджувати про належну процесуальну «забезпеченість» 
процедури внесення змін до Конституції України.

Однак проблемною у цьому блоці конституційнопроцесуальних 
відносин є правова регламентація процедури прийняття нової Консти
туції України.

Так, ні чинною Конституцією України, ні іншими нормативно
правовими актами не передбачена процедура повного оновлення Основ
ного Закону. На сьогодні маємо лише «уривки» щодо такого законодав
чого регулювання, до числа яких можна віднеси положення Закону 
України «Про Всеукраїнський та місцеві референдуми», відповідно до 
якого предметом всеукраїнського референдуму може бути затверджен

1 Погорілко В. Ф. Референдне право України : навч. посіб. / В. Ф. Погоріл
ко, В. Л. Федоренко. — К. : ЛіраК, 2006. — С. 235, 236.
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ня Конституції України, а також Рішення Конституційного Суду Украї
ни від 16 квітня 2008 р. № 6рп/2008, відповідно до якого народ як 
носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні може реалізува
ти на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою своє ви
ключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 
шляхом прийняття Конституції України у порядку, який має бути ви
значений Конституцією і законами України.

Процедура ж розроблення та внесення на всеукраїнський референ
дум нового Основного Закону чинним законодавством прямо не перед
бачена. Однак потреба у такій регламентації існує. Про це свідчить те, 
що у ситуаціях, коли постає питання про необхідність розробки ново
го тексту Основного Закону, зазначене питання стає сферою підзакон
ного регулювання указами глави держави1. З нашої точки зору, зазна
чене питання не повинно бути сферою «указного» регулювання, а має 
визначатися законом. Більше того, глава держави за чинним Основ
ним Законом не наділяється повноваженням щодо регулювання зазна
чених питань.

Якщо виходити із розуміння процесу прийняття нової Конституції 
як внесення змін до тексту (повного оновлення) попередньої, ініціатор 
таких змін (глава держави або 2/32 від складу Верховної Ради України) 
має керуватися положеннями Закону України «Про Регламент Верхов
ної Ради України», відповідно до ч. 6 ст. 143 якого у разі виникнення 
необхідності одночасного комплексного внесення змін як до розділів 
Конституції України, зазначених у ст. 155, так і до розділів, зазначе
них у ч. 1 ст. 156 Конституції України, ініціатор подання таких змін 
до Конституції України подає до Верховної Ради одночасно два окре
мих законопроекти (пов’язані законопроекти). При цьому, як відомо, 
для внесення змін за процедурою ст. 155 Основного Закону достатньо 
рішення парламенту, тоді як за процедурою, передбаченою ст. 156, 
потрібне рішення всеукраїнською референдуму. Тобто застосування 
описаної процедури до прийняття нової Конституції теоретично є мож
ливим, однак практично, поперше, є надто незручним через відмін
ність у процедурах, а подруге, ставить під сумнів принцип верховен
ства народу та визнання його єдиним джерелом влади.

Як відомо, саме на референдумі прийнято або переглянуто основ
ні закони в більшості пострадянських країн (Азербайджан, Білорусь, 

1 Наприклад, див.: Указ Президента України від 27 грудня 2007 р. № 1294/ 
2007; Указ Президента України від 21 лютого 2011 р. № 224/2011.

2 Iніціатором внесення змін до Конституції України у цьому разі мають 
бути саме 2/3 складу парламенту, оскільки у разі повного оновлення тексту Кон
ституції зміни мають стосуватися і розділів I, III, ХIII. А вони можуть пропо
нуватися саме такою кількістю народних депутатів України.
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Вірменія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Литва, Росія, Таджикистан 
і Узбекистан). Референдум послугував способом прийняття конститу
ції в таких європейських країнах, як: Албанія, Андорра, Iрландія, Ту
реччина, Франція і Швейцарія. В Iспанії, Польщі і Сербії на референ
думі затверджена конституція попередньо схвалена парламентом, а в 
Румунії — попередньо схвалена установчими зборами1.

Цікаво, що Президент України В. Ющенко, вносячи на розгляд 
парламенту проект нового Основного Закону2, обрав формулу: «Вне
сення змін до Конституції України, виклавши її в такій редакції». Та
кий спосіб прийняття нової Конституції не був передбачений законо
давством, чинним на момент її внесення, а також не передбачений 
законодавством, чинним на сьогодні. Однак слід звернути увагу на те, 
що, всупереч положенням чинного Основного Закону, поняття «нова 
редакція Конституції України» використовується і в останньому із за
реєстрованих у парламенті законопроектів щодо всеукраїнських рефе
рендумів — «Про всеукраїнський референдум» від 1 лютого 2011 р. 
№ 2951VI3.

Отже, очевидно, що процес прийняття нової Конституції потребує 
відповідного законодавчого впорядкування. Зважаючи на те, що таке 
прийняття має здійснюватися на всеукраїнському референдумі, цілком 
логічно, щоб процедура прийняття Основного Закону врегульовувала
ся у законі про всеукраїнський референдум.

2. Конституційнопроцесуальні основи правового положення особи.
Характеризуючи конституційнопроцесуальне законодавство у ре

гулюванні цього блоку відносин, слід, у першу чергу, зазначити, що 
детальна регламентація низки основних прав і свобод (порядок реалі
зації права на володіння, користування і розпорядження землею та 
іншими природними ресурсами або права на соціальне забезпечення 
тощо) шляхом конституційнопроцесуальних норм навряд чи доціль
на. Є небезпека того, що відбудеться «узурпація» правовідносин, що 
складають предмети інших галузей права (земельного, трудового, адмі
ністративного тощо). У даному випадку необхідно залишатися в руслі 
предмета матеріального конституційного права, оскільки щодо ньо
го конституційнопроцесуальне право виступає прикладною галуззю. 

1 Шаповал В. Феномен конституції у контексті вітчизняної політикопра
вової «міфології» В. Шаповал // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2008. — 
№ 3 (13). — С. 17.

2 Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua/content/
const_proekt.html. 

3 Проект Закону про всеукраїнський референдум від 1 лютого 2011 р. 
№ 2951VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37415.
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Якщо матеріальне конституційне право регламентує, наприклад, осно
ви правового положення особи (без зайвого вторгнення в предмет ін
ших галузей права), то і конституційнопроцесуальне право у зазначе
них межах повинно регулювати конституційнопроцесуальні основи 
реалізації прав та свобод, не деформуючи кардинально предмети ци
вільного процесуального, кримінальнопроцесуального, адміністратив
нопроцесуального та інших процесуальних галузей права.

Слід зазначити, що вітчизняне законодавство у частині регулюван
ня правового статусу особи також підпало під тенденцію процесуаліза
ції, особливо на підзаконному рівні. Однак, якщо для діяльності орга
нів влади така тенденція має вітатися, то для процесу реалізації прав 
та свобод має існувати чітка межа між процесуалізацією та бюрократи
зацією цього процесу. Останній однозначно не може сприйматися як 
позитивне явище.

Аналіз нормативної бази України в галузі гарантій прав та свобод 
людини і громадянина, на думку окремих авторів, наштовхує на висно
вок про необхідність прийняття Кодексу прав та свобод людини і гро
мадянина в Україні та видання систематизованого законодавчого збір
ника чинних законів з цієї проблеми1.

Але на сьогодні у цій сфері найбільше занепокоєння викликає по
стійна зміна системи, статусу та повноважень тих органів державної 
влади, що покликані сприяти у реалізації відповідних прав та свобод, 
що негативно позначається на процесі такої реалізації.

3. Адміністративнотериторіальний процес. Цей блок конституцій
нопроцесуальних відносин є мало розвинутим щодо його законодав
чого забезпечення. У першу чергу, це обумовлено відсутністю базового 
закону, на основі якого мало б розвиватися відповідне регулювання — 
закону про адміністративнотериторіальний устрій. З огляду на це ма
ємо уривчасте регулювання цього питання у низці нормативних актів, 
зокрема таких, як: Закон України «Про державний кордон України» 
від 4 листопада 1991 р.2, зі змінами, Закон України «Про основи місто
будування» від 16 листопада 1992 р.3, зі змінами, Закон України «Про 
статус гірських населених пунктів в Україні» від 15 лютого 1995 р.4, зі 

1 Заворотченко Т. М. Конституційноправові гарантії прав і свобод людини 
і громадянина в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : 12.00.02 «Конституційне право» / Т. М. Заворотченко. — К., 2002. — С. 9.

2 Про державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1991 р. 
№ 1777XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 2. — Ст. 5.

3 Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 р. 
№ 2780XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. — Ст. 683.

4 Про статус гірських населених пунктів в Україні : Закон України від 
15 лютого 1995 р. № 56/95ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — 
№ 9. — Ст. 58.
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змінами, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
від 17 лютого 2011 р.1, Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.2, 
зі змінами, Закон України «Про державну експертизу землевпорядної 
документації» від 17 червня 2004 р.3, зі змінами тощо.

Звичайно, що така уривчастість у регулюванні питання адміністра
тивнотериторіального процесу породжує колізії між нормативнопра
вовими актами та не сприяє належній реалізації відповідних правових 
норм.

4. Виборчий і референдний процеси. З усіх різновидів конституцій
них процедур виборчий процес в Україні є чи не найбільш динаміч
ним, оскільки виборче законодавство є найбільш чутливим до зміни 
та розстановки політичних сил, що беруть участь у здійсненні публіч
ної влади.

Перспективи розвитку виборчого законодавства в Україні є такими.
Поперше, великою є ймовірність збереження моделі правового 

регулювання проведення виборів у вигляді існування законів, що ґрун
тується на суб’єктному підході (тобто закони продовжуватимуть роз
межовуватися залежно від суб’єкта, вибори якого цим актом регулю
ються).

Другим можливим шляхом розвитку виборчого законодавства мо
жна вважати збереження зазначеного суб’єктного підходу, що поєдну
ватиметься із прийняттям окремих законів, які регулюватимуть проце
дури здійснення окремих етапів виборчого процесу. Частково зазначе
ний шлях вже почав втілюватися у вітчизняному законодавстві через 
ухвалення Закону України «Про Державний реєстр виборців» в редак
ції від 21 вересня 2010 р.4 А на розгляді у Верховній Раді України пе
ребуває проект Закону України «Про територіальну організацію вибо
рів і референдумів в Україні»5.

У зв’язку із спільністю принципів, стадій та інших основних засад 
різних видів виборів, а також процесу референдуму висловлюються 

1 Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 
2011 р. № 3038VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 34. — 
Ст. 343.

2 Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768III // Відомості 
Верховної Ради України. —2002. — № 3—4 — Ст. 27.

3 Про державну експертизу землевпорядної документації : Закон України 
від 17 червня 2004 р. № 1808IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — 
№ 38 — Ст. 471.

4 Про Державний реєстр виборців : Закон України від 22 лютого 2007 р. 
№ 698V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 20. — Ст. 282.

5 Проект Закону про територіальну організацію виборів і референдумів в 
Україні (реєстр. № 2630 від 11 червня 2008 р.) [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32738.
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пропозиції про прийняття єдиного Виборчого кодексу з метою уніфі
кації законодавства у цій сфері.

Виборчі (електоральні) кодекси діють із середини 60х років мину
лого століття у Франції, Алжирі, Тунісі та інших країнах, що раніше 
були французькими колоніями. Виборчі кодекси були прийняті у бага
тьох пострадянських країнах: Молдові (1997 р.), Вірменії та Киргизста
ні (1999 р.), Білорусі (2000 р.), Грузії (2001 р.), Азербайджані (2003 р.). 
Також виборчі кодекси діють у понад 15 суб’єктах Російської Феде
рації (м. Москва, Тюменській, Псковській, Свердловській, Тверській 
областях тощо)1.

При цьому, наприклад, виборче законодавство країнчленів ЄС 
загалом залишається некодифікованим. В основному це пояснюється 
особливостями правової системи, законодавчого процесу і нормотвор
чої техніки, постійним ускладненням суспільних відносин, які потре
бують правового регулювання; в окремих країнах — також загальною 
нестабільністю правової системи (більшість нових країнчленів ЄС). 
Проте у тих державах, де кодифікація виборчого законодавства з пев
них причин не відбулася, принципових розбіжностей у регулюванні 
підготовки як загальнодержавних, так і місцевих виборів немає — пра
вове регулювання є уніфікованим і його особливості зумовлюються 
виключно специфікою відповідних виборів2.

На сьогодні на розгляді парламенту перебувають два проекти Ви
борчого кодексу3. На необхідності прийняття єдиного зведеного ко
дексу всіх законів, що стосуються виборів, наголошує і Європейська 
комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія)4.

У більшості випадків основною причиною оновлення вітчизняно
го виборчого законодавства є бажання правлячої більшості змінити 
виборчу систему на відповідних виборах. При цьому слід звернути ува
гу на те, що в зарубіжних країнах питання щодо такої зміни стає пред

1 Барський В. Р. Конституційне процесуальне право / В. Р. Барський // 
Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / за ред. М. П. Орзіха. —
К. : Юрінком Iнтер, 2011. — С. 213.

2 Безпя’тчук Ж. Вибори в Європейському Союзі / Ж. Безпя’тчук, А. Єв
геньєва, Д. Ковриженко [та ін.] ; Лабораторія законодавчих ініціатив ; Д. С. Ков
риженко (ред.). — К. : ФАДА ЛТД, 2006. — С. 18—19.

3 Проект Виборчого кодексу України (реєстр. № 4234 від 19 березня 2009 р.) 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/web 
proc4_1?id=&pf3511=34793; Проект Виборчого кодексу України (реєстр. № 42341 
від 23 березня 2010 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=35014.

4 Попередній висновок Венеціанської комісії щодо проекту Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» від 12 вересня 2011 р. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/36634. 
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метом загальнонаціонального референдуму (Iталія, 1993 р., Нова Зе
ландія)1. Вважаємо, що такий механізм (через всеукраїнський референ
дум) реформування виборчої системи (принаймні на парламентських 
виборах) має бути застосований і в Україні.

Основу правового регулювання референдного процесу в Україні 
складає Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» 
від 3 липня 1991 р.2, зі змінами. Відомим є те, що цей Закон містить 
низку положень, що суперечать як чинному Основному Закону, так 
і багатьом іншим законам. Водночас спроби оновлення цього Закону 
не увінчалися позитивним результатом.

Очевидно, що така ситуація значною мірою зумовлена політич
ними чинниками, оскільки оновлений закон, що регулюватиме ре
ферендний процес, може стати поштовхом до активізації вирішення 
загальнодержавних та місцевих питань шляхом використання зазначе
ної форми безпосереднього народовладдя.

На розгляді Верховної Ради України VI скликання перебувають 
шість законопроектів про всеукраїнський референдум3. Це свідчить 
про нагальну необхідність прийняття такого закону, підвищену увагу 
до нього, а також про доцільність законодавчого відокремлення ре
гулювання порядку проведення всеукраїнського та місцевого референ
думів.

5. Конституційні процедури здійснення державної влади та місцевого 
самоврядування є блоком конституційнопроцесуальних відносин, що 
мають досить детальне правове регулювання.

Аналіз цього регулювання слід розпочати із проблем регулювання 
діяльності єдиного органу законодавчої влади України — Верховної 
Ради України.

Відповідно до ч. 5 ст. 82 Конституції України порядок роботи Вер
ховної Ради України встановлюється Конституцією України та зако
ном про регламент Верховної Ради України, а відповідно до п. 21 ч. 1 
ст. 92 Конституції України, організація і порядок діяльності Верховної 
Ради України мають визначатися виключно законами України.

За Конституцією України (зі змінами 2004 р.) визначалося, що 
порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конститу

1 Маклаков В. В. Народные голосования (выборы, отзыв, референдум) /
В. В. Маклаков // Конституционное (государственное) право зарубежных стран ; 
отв. ред. Б. А. Страшун. — М. : БЕК, 2000. — Т. 1—2. Часть общая. — С. 402.

2 Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України від 3 липня 
1992 р. № 1286XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 33. — Ст. 443.

3 Офіційний вебсайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Ре
жим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2_5_1_J?ses=10007&num_ 
s=2&num=&date1=&date2=&name_zp=%F0%E5%F4%E5%F0%E5%ED%E4%F3%
EC&out_type=&id=&page=2&zp_cnt=20.
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цією України та Регламентом Верховної Ради України (ч. 5 ст. 83 Кон
ституції України). Iснування цієї норми породжувало суперечки у се
редовищі науковців та політиків з приводу того, яким нормативним 
актом (законом або постановою Верховної Ради) має затверджуватися 
Регламент.

Iсторія становлення правового регулювання процедур діяльності 
парламенту після внесення змін до Конституції України 2004 р. вигля
дала таким чином.

Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2006 р. 
№ 3547IV1 було затверджено Регламент Верховної Ради України, який 
Рішенням Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 р. № 4рп/ 
20082 був визнаний неконституційним, оскільки, згідно із правовою 
позицією Конституційного Суду України, Регламент Верховної Ра
ди України, який унормовує організацію і діяльність Верховної Ради 
України, має прийматися виключно як закон України і за встановле
ною статтями 84, 93, 94 Конституції України процедурою його розгля
ду, ухвалення і набрання чинності.

Після цього чинним на період до законодавчого врегулювання пи
тань організації та порядку діяльності Верховної Ради України мав бути 
Тимчасовий регламент Верховної Ради України, затверджений постано
вою Верховної Ради України від 8 квітня 2008 р. № 247VI3. Рішенням 
Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 р. № 16рп/20084 
Тимчасовий регламент також було визнано неконституційним через 
невідповідність його форми (він затверджений постановою Верховної 
Ради України, а не законом) вимогам Конституції України.

19 вересня 2008 р. Верховна Рада України прийняла новий Регла
мент5, відповідно до ч. 2 ст. 46 якого Регламент Верховної Ради був 
визначений як самостійний вид актів Верховної Ради. При цьому 4 ве

1 Про Регламент Верховної Ради України : постанова Верховної Ради Украї
ни від 16 березня 2006 р. № 3547IV // Відомості Верховної Ради України. — 
2006. — № 23, № 24—25. — Ст. 202.

2 Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 р. № 4рп/2008 
(справа про Регламент Верховної Ради України) // Вісник Конституційного Суду 
України. — 2008. — № 2.

3 Про деякі питання нормативноправового забезпечення порядку роботи 
Верховної Ради України : постанова Верховної Ради України 8 квітня 2008 р. 
№ 247VI // Відомості Верховної Ради України. — 2008. — № 19—20, 21—22. — 
Ст. 211.

4 Рішення Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 р. № 16рп/ 
2008 (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України) // 
Офіційний вісник України. — 2008. — № 72. — Ст. 2432.

5 Регламент Верховної Ради України від 19 вересня 2008 р. № 547VI // 
Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 1—2, 3—4. — Ст. 1. 
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ресня 2008 р. Верховна Рада прийняла Закон України «Про організа
цію і порядок діяльності Верховної Ради України» (набув чинності 
17 лютого 2009 р.)1, яким формально було виконано вимогу Конститу
ційного Суду України про необхідність існування закону, яким би 
унормовувалася діяльність Верховної Ради. Формальність виконання 
зазначеної вимоги полягала у тому, що цей Закон містив дві статті: 
у першій було зазначено, що організація і порядок діяльності Верхов
ної Ради України встановлюються Конституцією України, законами 
України про статус народних депутатів України, про комітети Верхов
ної Ради України, про тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії 
Верховної Ради України, іншими законами України та Регламентом 
Верховної Ради України, а друга визначала порядок набуття зазначе
ним Законом чинності — з дня опублікування. Цей Закон втратив 
чинність, коли 1 грудня 2009 р. Верховна Рада прийняла новий Закон 
України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради Украї
ни»2, відповідно до якого організація і порядок діяльності Верховної Ра
ди України встановлюються Конституцією України, законами України 
про статус народних депутатів України, про комітети Верховної Ради 
України, про тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної 
Ради України, іншими законами України та Регламентом Верховної 
Ради України, а порядок роботи Верховної Ради України встановлю
ється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Верховна Рада України відповідно до Конституції України приймає 
Регламент Верховної Ради України — спеціальний акт, яким встанов
люються парламентські правила та процедури здійснення Верховною 
Радою України конституційних повноважень на виконання відповід
но законодавчої, установчої, контрольної чи іншої функції. Законом 
України від 7 липня 2010 р.3 він був визнаний таким, що втратив чин
ність.

Рішенням Конституційного Суду України від 26 листопада 2009 р. 
№ 30рп/20094 Регламент від 19 вересня 2008 р. був визнаний некон

1 Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України : Закон 
України від 4 вересня 2008 р. № 374VI // Відомості Верховної Ради України. — 
2009. — № 12. — Ст. 147.

2 Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України : Закон 
України від 1 грудня 2009 р. № 1667VI // Відомості Верховної Ради України. — 
2010. — № 4. — Ст. 24.

3 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про орга
нізацію і порядок діяльності Верховної Ради України» : Закон України від 7 лип
ня 2010 р. № 2448VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 46. — 
Ст. 546.

4 Рішення Конституційного Суду України від 26 листопада 2009 р. № 30рп/ 
2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відпо
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ституційним через невідповідність його форми вимогам Конституції 
України (тобто через те, що він прийнятий не у формі закону). Цим 
же Рішенням Конституційного Суду України був визнаний неконсти
туційним Закон України «Про організацію і порядок діяльності Вер
ховної Ради України» від 4 вересня 2008 р. через порушення конститу
ційної процедури набрання ним чинності.

А 10 лютого 2010 р. Верховна Рада прийняла законом Регламент 
Верховної Ради України1 у чинній редакції станом на 19 вересня 
2008 р. Однак Законом України від 8 жовтня 2010 р. до нього були 
внесені суттєві зміни2, пов’язані із прийняттям Рішення Конституцій
ного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20рп/2010, яким було 
визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконститу
ційним), Закон України «Про внесення змін до Конституції України» 
від 8 грудня 2004 р. № 2222IV.

Аналізуючи правову природу регламентів, слід зазначити, що за 
своєю суттю регламент є внутрішнім актом, що регулює діяльність 
певного органу. Однак затвердження регламенту законом здійсню
ється у випадку, коли регламент регулює відносини позапарламент
ських органів і посадових осіб, яких не можна зобов’язувати до чого
небудь внутрішнім актом парламенту. З іншого боку, законодавча 
форма регламенту порушує парламентську автономію, бо вступ у си
лу закону залежить у цьому випадку певною мірою від глави держа
ви (через існування процедури підписання закону главою держави). 
Крім того, позапарламентські суб’єкти, що мають право законодавчої 
ініціативи, можуть звертати її і на положення регламенту. Тому у сві
товій практиці законодавча форма регламенту — явище досить рід
кісне3.

Деяким видам діяльності Верховної Ради України та її органів при
свячено окремі закони та підзаконні нормативноправові акти. Зокре
ма, серед найважливіших: Закон України «Про визначення порядку 

відності Конституції України (конституційності) Закону України «Про орга
нізацію і порядок діяльності Верховної Ради України» та Регламенту Верхов
ної Ради України // Вісник Конституційного Суду України. — 2010. — № 1. — 
Ст. 11.

1 Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лютого 
2010 р. № 1861VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14—15, 
16—17. — Ст. 133.

2 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України : Закон Украї
ни від 8 жовтня 2010 р. № 2600VI // Відомості Верховної Ради України. — 
2011. — № 10. — Ст. 64. 

3 Рыжов В. А. Законодательная власть: парламент : в 4 т. / В. А. Рыжов, 
Б. А. Страшун // Конституционное (государственное) право зарубежных стран ; 
отв. ред. Б. А. Страшун. — М. : БЕК, 2000. — Т. 1—2. Часть общая. — С. 481.
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обчислення скликань Верховної Ради України» від 1 лютого 2000 р.1; 
Закон України «Про статус народного депутата України» в редакції від 
22 березня 2001 р.2, зі змінами; Закон України «Про комітети Верхов
ної Ради України» в редакції від 25 грудня 2005 р.; Положення про 
помічникаконсультанта народного депутата України, затверджене по
становою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 р. № 379/95ВР3, 
зі змінами; Положення про апарат Верховної Ради України, затвердже
не Розпорядженням Голови Верховної Ради України в редакції від 
14 березня 2006 р. № 2174, тощо.

Однак, незважаючи на досить значну кількість нормативних актів, 
присвячених регулюванню статусу парламенту, назвати процес врегу
лювання завершеним не можна. Так, наприклад, висловлюється про
позиція про необхідність прийняття закону, присвяченого регулюван
ню здійснення лобіювання у парламенті5. Хоча, слід зазначити, що 
світова практика законодавчого регулювання лобіювання, незважаючи 
на його значне поширення, є дуже обмеженою і неоднозначною. Де
які держави прямо забороняють лобістську діяльність. Так, в Iндії ло
бістська діяльність прирівняна до однієї з форм корупції. В інших 
державах, наприклад в Iталії, не визнається її наявність або вважаєть
ся недоцільним приймати із цього приводу спеціальні закони. Закони 
про лобіювання існують лише у Австралії, Бразилії, Канаді, Литві, 
США6.

Що стосується правового регулювання процедур діяльності глави 
держави, то слід відмітити існування окремих підзаконних норматив

1 Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України : 
Закон України від 1 лютого 2000 р. № 1420XIV // Відомості Верховної Ради 
України. — 2000. — № 8. — Ст. 52.

2 Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 
1992 р. № 2790XII // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — Ст. 17.

3 Про затвердження Положення про помічникаконсультанта народного де
путата : постанова Верховної Ради України від України від 13 жовтня 1995 р. 
№ 379/95ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 37. — Ст. 283.

4 Про затвердження Положення про апарат Верховної Ради України : роз
порядження Голови Верховної Ради України в редакції від 14 березня 2006 р. 
№ 217 [Електронний ресурс] // Офіційний вебпортал Верховної Ради Украї
ни. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/459/00%D1%80%D0%B3.

5 Нестерович В. Ф. Конституційноправові аспекти лобіювання у правотвор
чому процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : 12.00.02 «Конституційне право» / В. Ф. Нестерович. — Л., 2008. — С. 9.

6 Одінцова О. О. Правове регулювання лобізму в сучасній Україні (загаль
нотеоретичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 
вчень» / О. О. Одінцова. — О., 2008. — С. 10.
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них актів, що стосуються реалізації ним відповідних повноважень. 
Наприклад, Положення про порядок здійснення помилування, затвер
джене Указом Президента України від 16 вересня 2010 р. № 902/20101, 
Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства 
України та виконання прийнятих рішень, затверджений Указом Пре
зидента України від 27 березня 2001 р. № 215 (в редакції Указу Прези
дента України від 27 червня 2006 р. № 588/2006)2, Положення про 
порядок підготовки та внесення проектів актів Президента Украї
ни, затверджене Указом Президента України від 15 листопада 2006 р. 
№ 970/20063, зі змінами тощо.

Разом із тим, такі питання, як процедура накладання вето главою 
держави на прийняті парламентом закони, правова природа послань 
та доручень Президента України, процедура здійснення контрасигну
вання актів глави держави є законодавчо неврегульованими.

Так, процедурні аспекти контрасигнування схематично визначені 
Законом України «Про Кабінет Міністрів України», відповідно до ч. 3 
ст. 25 якого Прем’єрміністр та міністр зобов’язані скріпити своїми 
підписами відповідний акт Президента у п’ятиденний строк з дня над
ходження акта для скріплення.

Вважаємо, що існуюче формулювання Закону через обов’язок 
контрасигнування акта не відповідає ст. 106 Основного Закону, де 
контрасигнування визначене як повноваження, а не як обов’язок. 
Крім того, формулювання даного повноваження як виключно обов’яз
ку ставить під сумнів значення та доцільність здійснення контрасигну
вання.

Отже, нинішній стан правового регулювання інституту контрасиг
нування залишає неврегульованими багато питань, серед яких можна 
назвати:

— питання форми, у якій відбувається скріплення;
— питання щодо того, які правові наслідки відмови Прем’єрмі

ністра України або міністра, відповідального за акт та його виконан
ня, скріпити підписами відповідні акти Президента України. Вважає
мо, що у такому випадку питання щодо скріплення акта глави дер

1 Про Положення про порядок здійснення помилування : Указ Президента 
України від 16 вересня 2010 р. № 902/2010 // Офіційний вісник України. — 
2010. — № 71. — Ст. 2554.

2 Питання організації виконання Закону України «Про громадянство Украї
ни» : Указ Президента України від 27 березня 2001 р. № 215 // Офіційний вісник 
України. — 2001. — № 13. — Ст. 533.

3 Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Прези
дента України : Указ Президента України від 15 листопада 2006 р. № 970/2006 // 
Урядовий кур’єр. — 2006. — № 220. — 22 листопада.
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жави має ставати предметом розгляду на засіданні Уряду, який має 
приймати колегіальне рішення з приводу контрасигнування відповід
ного акта;

— врегульованою є і ситуація існування можливої розбіжності у 
поглядах міністрів та Прем’єрміністра з приводу контрасигнування 
відповідного акта. Очевидно, що у законодавстві має міститися пого
джувальний механізм долання такої розбіжності, наприклад, шляхом, 
зновтаки, винесення цього питання на засідання Уряду та прийняття 
рішення щодо нього;

— необхідність передбачення процедури скріплення не тільки са
мих актів глави держави, що потребують такого скріплення відповідно 
до Конституції України, а й актів про внесення змін до них1.

Потребує з’ясування і правова природа такого поняття, як дору
чення глави держави.

Так, за ч. 5 ст. 115 Конституції, Кабінет Міністрів України, відстав
ку якого прийнято Президентом України, за його дорученням продов
жує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформова
ного Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів.

Таким чином, Основний Закон містить згадку лише про один ви
падок надання доручення главою держави. Більше того, за логікою, 
таке доручення має міститися в Указі Президента про відставку відпо
відного Уряду і не може носити усний характер. Отже, доручення, за 
змістом Основного Закону, не є самостійною формою реалізації пов
новажень глави держави на рівні із його актами (указами та розпоря
дженнями) і може використовуватися лише у внутрішньоорганізацій
ній роботі глави держави, зокрема у процесі його взаємодії із Адміні
страцією Президента України.

Натомість аналіз змісту чинного законодавства дає підстави ствер
джувати про розповсюдження доручень на значно ширше коло суб’єк
тів, із якими взаємодіє глава держави у процесі своєї діяльності. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про Кабінет Міністрів Украї
ни» від 7 жовтня 2010 р.2, зі змінами, Кабінет Міністрів України забез
печує виконання наданих Президентом України доручень.

Вважаємо, що така форма взаємодії Президента України та Уряду 
є неприйнятною, оскільки її існування свідчить про безпосередню під
порядкованість вищого органу виконавчої влади главі держави, що 

1 Детальніше див.: Совгиря О. Iнститут контрасигнування актів глави дер
жави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання / 
О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шев
ченка. Юридичні науки. — Вип. 85. — 2010. — С. 66—69.

2 Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 р. 
№ 2591VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 9. — Ст. 58.
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суперечить моделі організації державної влади, передбаченій Основ
ним Законом, відповідно до якого Кабінет Міністрів України відпові
дальний (а не безпосередньо підпорядкований) перед Президентом 
України (ч. 2 ст. 113).

Основною проблемою конституційного законодавства у частині 
регулювання статусу виконавчої влади слід вважати несинхронність 
його розвитку, що призводить до розбалансованості системи зазначе
них органів та проблем в організації їх діяльності. Так, Закон України 
«Про місцеві державні адміністрації» був прийнятий 9 квітня 1999 р., 
тоді як перший Закон України «Про Кабінет Міністрів України» був 
прийнятий 21 грудня 2006 р. (наступний — 16 травня 2008 р., а нині 
чинний — 7 жовтня 2010 р.), а перший в історії незалежної України 
закон, присвячений регулюванню статусу центральних органів вико
навчої влади, — тільки у 2011 р. При цьому процесуальні підзаконні 
акти, присвячені регулюванню діяльності зазначених органів (тобто від
повідні регламенти), «відстають» від відповідних статусних законів.

Так, чинний Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 18 липня 2009 р. 
№ 7121, зі змінами, мав діяти «у зв’язці» із Законом України «Про Ка
бінет Міністрів України» від 16 травня 2008 р. Однак діє разом із За
коном від 7 жовтня 2010 р. У результаті має місце явний «дисонанс» 
між положеннями чинного Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» та Регламентом Кабінету Міністрів України.

Що стосується правового регулювання порядку діяльності суб’єк
тів місцевого самоврядування, то у п. 15 ч. 1 ст. 92 Конституції Украї
ни встановлено, що засади місцевого самоврядування визначаються 
виключно законами України. На сьогодні базовими законами, які ви
значають засади місцевого самоврядування в Україні, є: Закон Украї
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.2, зі 
змінами; Закон України «Про службу в органах місцевого самовряду
вання» від 7 червня 2001 року3, зі змінами; Закон України «Про орга
ни самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р.4; Закон України 

1 Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : постанова Ка
бінету Міністрів України від 18 липня 2009 р. № 950 // Офіційний вісник Украї
ни. — 2009. — № 54. — Ст. 2180.

2 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. 
№ 280/97ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170. 

3 Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 
7 червня 2001 р. № 2493III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — 
№ 33. — Ст. 175.

4 Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 р. // 
Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 254.



основнi	нАПРЯми	конститУЦiЙноЇ	модеРнiЗАЦiЇ	 401

«Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р.1, зі змінами; 
Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рес
публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 
10 липня 2010 р.2, зі змінами. Особливості здійснення місцевого само
врядування у місті Києві, відповідно до Конституції України та зако
нів України, визначає Закон України «Про столицю України — місто
герой Київ» від 15 січня 1999 р.3, зі змінами.

Стаття 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї
ні» встановлює, що з метою врахування історичних, національнокуль
турних, соціальноекономічних та інших особливостей здійснення міс
цевого самоврядування представницький орган місцевого самовряду
вання на основі Конституції України та в межах цього Закону може 
прийняти статут територіальної громади села, селища, міста, що підля
гає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України. Від
повідно до ч. 4 ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» порядок формування та організація діяльності рад визнача
ються Конституцією України, законами, а також статутами територі
альних громад.

Згідно із п. 13 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні» не пізніш як на другій сесії затверджується регламент 
роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

Взагалі в Україні нараховується понад три тисячі нормативнопра
вових актів, у яких використовується термін «місцеве самоврядуван
ня». Майже сімсот чинних законів так чи інакше пов’язані зі сферою 
місцевого самоврядування. I все ж таки у його правовому забезпеченні 
залишається ще багато пробілів. З метою уніфікації концептуальних 
підходів до інституту місцевого самоврядування, а також запобігання 
хитань від однієї концепції організації місцевої влади до діаметрально 
протилежної, доцільним було б прийняття спеціального законодавчого 
акта — Української Хартії місцевого самоврядування, основним пред
метом регулювання якої має стати наукова концепція розвитку місце
вого самоврядування. А підсумком вдосконалення законодавства про 
місцеве самоврядування в Україні має стати Муніципальний кодекс 
України. На локальному рівні кодифікація має охопити муніципаль

1 Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002 р. 
№ 93IV // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 40. — Ст. 290.

2 Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міс
цевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 10 липня 
2010 р. № 2487VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 35—36. — 
Ст. 491.

3 Про столицю України — містогерой Київ : Закон України від 15 січня 
1999 р. № 401XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.
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ний нормативноправовий масив у рамках певних територіальних гро
мад або регіонів1.

6. Конституційносудовий процес. Окрім Конституції України, кон
ституційноправовий статус Конституційного Суду України визнача
ється Законом України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовт
ня 1996 р.2, зі змінами, в розвиток положень якого Рішенням Кон
ституційного Суду України від 5 березня 1997 р. було затверджено 
Регламент Конституційного Суду України3. Хоча відповідно до п. 7 
розділу III Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандар
тів, затвердженої Указом Президента України від 10 травня 2006 р. 
№ 361/20064, процедуру конституційного судочинства слід визначити 
законом.

Позицію, відображену в зазначеній Концепції, не можна вважати 
безспірною, оскільки регламент будьякого органу є внутрішнім доку
ментом, що регулює процедуру його діяльності, а тому повинен прий
матися ним самим. Крім того, наявність права вето Президента Украї
ни щодо законів може розглядатися як форма втручання у внутрішню 
процедуру діяльності Конституційного Суду України, який має бути 
незалежним у своїй діяльності від впливу будького.

Очевидно, що з процесуальної точки зору конституційне судочин
ство знаходиться на порозі реформування. Процесуальні відносини, 
які забезпечують реалізацію норм матеріального конституційного пра
ва щодо предмета розгляду в Конституційному Суді України питань, 
віднесених до його компетенції, повинні мати кодифіковану законо
давчу форму, що означає необхідність розробки окремого процесуаль
ного закону (кодексу). Підтвердженням цього слід вважати створення 
у січні 2009 р. робочої групи народних депутатів України та залучених 

1 Батанов О. В. Конституційноправовий статус територіальних громад в 
Україні : монографія / О. В. Батанов ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К. : Iн 
Юре, 2003. — С. 413—414. Окрім Батанова О. В., на необхідності прийняття 
Муніципального кодексу України наголошують у свої працях такі дослідники 
проблем місцевого самоврядування, як: Делія Ю. В, Прієшкіна О. В., Тарасюк В., 
Дробуш I. В. та ін.

2 Про Конституційний Суд України : Закон України від від 16 жовтня 1996 р. 
№ 422/96ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

3 Регламент Конституційного Суду України : Рішення Конституційного Суду 
України від 5 березня 1997 р. // Офіційний вісник України. — 1997. — № 20. — 
Ст. 87.

4 Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедли
вого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Президен
та України від 10 травня 2006 р. № 361/2006 // Урядовий кур’єр. — 2006. — 
24 травня.
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фахівців у галузі конституційного права України з метою розробки за
конопроекту «Кодекс конституційного судочинства України»1.

Отже, аналіз конституційнопроцесуального законодавства дає під
стави зробити висновок про тенденцію до його накопичення з біль
шою або меншою інтенсивністю для конкретного блоку конституцій
нопроцесуальних відносин. Однак, на жаль, таке накопичення від
бувається переважно хаотично та не носить системного характеру. 
У зв’язку із цим, слід стверджувати про активний розвиток передумов 
до формування конституційнопроцесуального права як галузі права, 
яке, втім, поки, в силу описаних вище причин, не може претендувати 
на таку роль у вітчизняній правовій системі.

1 Портнов А. В. Становлення і розвиток конституційного судочинства в 
Україні: теоретичні та практичні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня докт. юрид. наук : 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / 
А. В. Портнов. — К., 2009. — С. 4, 20.



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  
СПЕЦIАЛЬНОГО КУРСУ 

«КОНСТИТУЦIЙНI ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНI»

Загальнi методичнi рекомендацiї

В Україні тривають конституційні перетворення. Відповідно до 
цілей перетворень визначаються їх підстави, пов’язані зі зміною Кон
ституції України, конституційних законів, що передбачають єдність 
джерела влади і носія суверенітету — народу і здійснення влади безпо
середньо народом і «через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування» (ст. 5 Конституції України).

Вибір шляхів і засобів здійснення конституційних перетворень за
лежить насамперед від передбачуваної моделі конституційного ладу, 
форми української держави, нарешті, від змісту кінцевої мети консти
туційних перетворень — створення системи українського конституціо
налізму.

Напрацювання в цій сфері політичної діяльності повинні носити 
системний і легітимний характер, сприйматися суспільством, підтри
муватися парламентом і спиратися на досвід конституційного рефор
мування в незалежній Україні. Тому вивчення конституційних пере
творень, їх сучасного етапу повинне бути засноване на історичному 
досвіді, починаючи від Декларації про державний суверенітет України 
від 16 липня 1990 р., яка «… є основою для нової Конституції, законів 
України», Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 
1991 р., який оголосив про «створення самостійної української дер
жави — України», Концепції нової Конституції України, схваленої 
19 червня 1991 р. в якості основи майбутньої Конституції. Також до 
сфери вивчення входить безпосередньо розроблення і прийняття Кон
ституції України (1996 р.) та політикоправових актів, орієнтованих на 
впровадження конституційних норм у життя держави і суспільства, 
сучасного конституційного ладу України. Природним є також звернен
ня до історичних витоків конституційних ідей і інститутів, починаючи 
з XVII ст., що представляє теоретичний інтерес і має практичне зна
чення для політичної реформи.
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Наведені судження, думки політичних діячів, сучасні законопроект
ні та законодавчі акти підтверджують високу значимість конституцій
них перетворень, їх правового забезпечення для ефективного систем
ного реформування політичної системи країни, а, отже, для юридичної 
діяльності і підготовки фахівцівюристів, яким доведеться працювати 
в умовах конституційноправового реформування державного і суспіль
ного життя, реалізації конституційних правоположень в правотворчій, 
правозастосовній, правоохоронній діяльності.

Загальним завданням спеціальної дисципліни є професійна юри
дична підготовка, що задовольняє відповідним кваліфікаційнонорма
тивним вимогам.

Знання: сучасного змісту конституціоналізму і генези конституцій
них ідей та інститутів в Україні, елементного складу конституційного 
ладу і способів, засобів, методів його нормативноправового констру
ювання, основних етапів і сучасного стану конституційних перетво
рень, їх значення для забезпечення процесів модернізації та реформу
вання політичної системи України.

Уміння: здійснювати збір, систематизацію, обробку, використання 
інформації про конституційне державотворення в Україні та за кордо
ном в умовах поліваріантності напрямів, меж, масштабів конституцій
ної модернізації та конституційного реформування.

Навички: правотворчої техніки при аналізі конституційнопроект
них моделей, правозастосовної діяльності в умовах значного правового 
простору дії колізійних норм і наявності прогалин у правовій системі 
України.

Навчальна частина посібника не має на меті представити форма
лізовані відповіді за програмним змістом спеціальної навчальної дис
ципліни, але відображає методологічні та гносеологічні підстави зміс
товної частини спецкурсу, а також основні етапи конституційної ре
форми в Україні — від передумов формування нормативноправової 
моделі конституційного ладу України (1989—1995 рр.), підготовки, 
прийняття Конституції України (1992—1996 рр.) до новелізації консти
туційного поля України, підготовки та прийняття змін до Конституції 
України (2004, 2011 рр.), процесів формування політикоправової си
стеми вітчизняного конституціоналізму (сучасний етап).

Зміст навчальної частини посібника викладається в органічному 
зв’язку з його проміжною і кінцевою метою — формуванням політи
коправової системи українського конституціоналізму. При цьому ха
рактеристика політичної боротьби, пов’язана з конституюванням неза
лежної України, представлена лише в тому обсязі, який необхідний 
для юридичного аналізу перетворень. Аналітика виконана з викорис
танням авторських публікацій разом із публічно доступними джерела
ми інформації про конституційні перетворення.
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Поряд із змістом та цілями перетворень звернено увагу на вибір 
засобів конституційної модернізації та конституційного реформуван
ня, особливо на сучасному етапі.

Навчальнометодична частина посібника містить програмні теми 
спеціальної навчальної дисципліни, орієнтує викладачів і студентів на 
використання традиційних дидактичних прийомів вивчення матеріалу, 
а також враховує особливості змісту курсу, його прикладний характер 
і можливість використання в навчальному процесі нормативних і спе
ціальних навчальних дисциплін публічноправового профілю.

Успішне вивчення навчальної дисципліни передбачає освоєння 
студентами лекційного матеріалу, його закріплення та поглиблення на 
семінарських і практичних заняттях, самостійне вивчення норматив
ного матеріалу, навчальної та наукової літератури1.

1 Зміст форм та видів навчальної роботи студентів викладено у випуску 1 
серії «Проблеми сучасної конституціоналістики» (К. : Юрінком Iнтер, 2011. — 
С. 226—235) і не містить суттєвих особливостей стосовно тематичного напряму 
випуску 2.



Тематичний план

№  ТЕМА Лекції
Семінарські 
заняття

Самостійна 
робота

1

Гносеологічні витоки 
і теоретикометодологічні 
основи конституційних 
перетворень в Україні

6 4 4

2
Формування нормативно
правової моделі конститу
ційного ладу України

4 2 4

3
Сучасний етап конституцій
них перетворень

4 2 4

4
Функціонування публічної 
влади в умовах конституцій
них перетворень

6 4 4

5
Основні напрями конститу
ційної модернізації

4 2 2

Загалом: 56 24 14 18



Змiст навчальної програми  
за темами лекцiй

темА	1.	ГносеолоГічні	витоки	і	теоРетико-методолоГічні	основи	
конститУЦіЙниХ	ПеРетвоРенЬ	в	УкРАЇні

лекція	1.	Генезис	конституційних	ідей	та	інститутів	в	Україні
Основні етапи становлення та розвитку вітчизняного конституціо

налізму.
Конституції прав і вільностей Війська запорозького (Конституція 

Пилипа Орлика) 1710 р. Конституційні ідеї та конституційнопроектні 
роботи в Україні дореволюційного періоду (XVIII—початок XX сто
літь).

Формування науковопрактичної парадигми українського кон
ституціоналізму в новітній історії : загальна характеристика. Розвиток 
політикоправової думки та вітчизняне конституційне будівництво в 
1917—1918 рр.

Державноправовий розвиток Української РСР.

лекція	2.	теоретико-методологічні	основи	конституційних		
перетворень	в	Україні

Методологічні підстави визначення конституційної реформи і мо
дернізації. Поняття конституційної реформи і модернізації.

Зв’язок юридичної науки і практики: зміст і мета.
Поняття конституційної доктрини.
Співвідношення наукової теорії та доктрини. Поняття доктриналь

ного супроводу юридичної практики.
Процес (основні етапи) доктринального супроводу конституцій

ноправової практики.

лекція	3.	iнституційно-правове	забезпечення	сучасних		
конституційних	перетворень

Зміст і технологія застосування порівняльноправового аналізу 
конституційних правоположень (нормпринципів, нормцілей та ін. 
видів).

Стиль, мова, термінологія конституційного законодавства.
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Конфліктологічна експертиза актів конституційного законодав
ства в контексті конституційних перетворень.

Європейський вибір України і цілі конституційної модернізації і 
реформування в країні.

темА	2.	ФоРмУвАннЯ	ноРмАтивно-ПРАвовоЇ	моделі		
конститУЦіЙноГо	лАдУ	УкРАЇни

лекція	1.	конституційно-проектні	роботи	в	умовах	державного	
суверенітету

Політикоправові передумови прийняття нової Конституції України.
Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) і Акт 

проголошення незалежності України (1991 р.) — нормативноправова 
основа конституційних перетворень.

Концепція нової Конституції України (1991 р.)
Зміни і доповнення Конституції України (1989—1995 рр.).
Конституційнопроектні акти (1992—1996 рр.).

лекція	2.	Підготовка	і	прийняття	конституції	України	1996	р.
Укладання Конституційного Договору (1995 р.) та його роль у кон

ституційному процесі та політичному житті країни.
Розгляд проекту Конституції України у лютомутравні 1996 р.
Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. та введення її 

у дію.
Характеристика Конституції України 1996 р.
Практика застосування Конституції та ініціативи конституційних 

змін у 1996—1999 рр.
Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 2000 року: 

політичні передумови, правова процедура, юридичні наслідки.

темА	3.	сУчАсниЙ	етАП		
конститУЦіЙниХ	ПеРетвоРенЬ

лекція	1.	конституційна	реформа	2004	р.:	передумови,		
процедури,	реалізація

Політична реформа і конституційна реформа: співвідношення по
нять. Декларація проведення політичної реформи в Україні та її ідео
логічне та процесуальне наповнення.

Конкуренція законопроектів про внесення змін до Конституції 
України (2003—2004 рр.). Прийняття змін до Конституції України 
8 грудня 2004 р.
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Практика діяльності державних інститутів відповідно до конститу
ційних змін 2004 р. (2006—2010 рр.).

Науковоприкладні підстави для скасування конституційної ре
форми 2004 р.

лекція	2.	конституційно-правові	перетворення	на	сучасному	етапі		
(з	30.06.2010	р.)

Конституційноправові наслідки скасування конституційної ре
форми 2004 р. та Рішення Конституційного Суду України від 30 верес
ня 2010 р. № 20рп/2010. Приведення законодавства України у відпо
відність до Конституції України у редакції 1996 р.

Конституційнопроектні пропозиції 2009 р.
Зміни до Конституції України у 2011 р.
Iніціатива щодо створення Конституційної Асамблеї, порядок її 

формування та організація діяльності.
Європеїзація конституційного права України: проблеми і перспек

тиви. Конституційне законодавство України та європейські стандарти 
правового розвитку.

темА	4.	ФУнкЦіонУвАннЯ	ПУБлічноЇ	влАди		
в	УмовАХ	конститУЦіЙниХ	ПеРетвоРенЬ

лекція	1.	Публічна	влада	в	Україні.	еволюція	форми	правління		
в	Україні

Поняття та система публічної влади. Еволюція моделі публічної 
влади в Україні.

Тенденції конституційного розвитку системи публічної влади.
Сучасний парламентаризм в Україні.
Еволюція конституційних статусів Президента України і Кабінету 

Міністрів України.

лекція	2.	модель	місцевої	державної	влади.	місцеве		
самоврядування

Перспективи реформування регіональної системи публічної влади.
Особливості організації публічної влади в Автономній Республіці 

Крим.
Конституційне забезпечення місцевого самоврядування.

лекція	3.	Реформа	судових	та	правоохоронних	органів
Передумови сучасної судовоправової реформи в Україні.
«Мала» судова реформа 2001 р.
Судовоправова реформа 2010 р.
Конституційноправове забезпечення реформування прокуратури 

та органів досудового слідства в Україні.
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темА	5.	основні	нАПРЯми		
конститУЦіЙноЇ	модеРніЗАЦіЇ

лекція	1.	Права	людини	та	громадянське	суспільство:	динаміка		
конституційно-правового	регулювання

Конституційні перспективи розвитку інститутів громадянського 
суспільства.

Тенденції конституційноправового регулювання у сфері прав лю
дини.

Динаміка розвитку конституційноправового інституту громадян
ства в Україні.

лекція	2.	конституційне	регулювання	безпосередньої	демократії,		
адміністративно-територіального	устрою	та	в	інших		
сферах	суспільного	життя

Перспективи розвитку виборчого законодавства.
Реконструкція конституційної моделі адміністративнотериторіаль

ного устрою.
Сучасний стан і перспективи розвитку конституційнопроцесуаль

ного законодавства.



Плани  
семiнарських занять

темА	1.	ГносеолоГічні	витоки	і	теоРетико-методолоГічні	основи	
конститУЦіЙниХ	ПеРетвоРенЬ	в	УкРАЇні

Заняття	1.1.	 Генезис	конституційних	ідей	та	інститутів	в	Україні
План заняття

1. Основні етапи становлення та розвитку вітчизняного конституціо
налізму.

2. Конституції прав і вільностей Війська запорозького (Конституція 
Пилипа Орлика) 1710 р.

3. Конституційні ідеї та конституційнопроектні роботи в Україні 
дореволюційного періоду (XVIII—початок XX століть).

4. Формування науковопрактичної парадигми українського консти
туціоналізму в новітній історії : загальна характеристика.

5. Розвиток політикоправової думки та вітчизняне конституційне 
будівництво в 1917—1918 рр.

6. Конституційний розвиток Української РСР.
7. Сучасний етап конституційного розвитку України: загальна харак

теристика.
Навчальні завдання

Експрес-опитування (запитання для самоконтролю)
1. Назвати основні етапи вітчизняного конституційного будівництва.
2. Надати коротку характеристику Універсалам Української Цент

ральної Ради (1917—1918 рр.).
3. Охарактеризувати систему вищих органів державної влади, вста

новлену відповідно до Конституції УРСР 1937 р.
4. Назвати основні історичні українські конституційні акти.

Практикум
1. Провести правовий аналіз: Декларації про державний суверенітет 

України (від 16 липня 1990 р.), постанови Верховної Ради Україн
ської РСР від 24 серпня 1991 р. «Про проголошення незалежності 
України», Закону Української РСР від 12 вересня 1991 р. «Про 
правонаступництво України».

2. Зробити порівняльноправовий аналіз Концепції нової Конститу
ції України (1991 р.) і чинної Конституції України.
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3. Визначити політикоправову природу Конституційного договору 
між Верховною Радою і Президентом України «Про основні заса
ди організації та функціонування державної влади і місцевого са
моврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 
України» (від 8 червня 1995 р.).

Тестові завдання
1. Після встановлення Радянської влади в Україні були прийняті 

Конституції:
а) Конституція УРСР 1918 р.
б) Конституція УРСР 1919 р.
в) Конституція УРСР 1925 р.
г) Конституція УРСР 1929 р.
ґ) Конституція УРСР 1937 р.
д) Конституція УРСР 1978 р.

2. В якому році була прийнята перша Конституція СРСР?
а) у 1918 р.;
б) у 1922 р.;
в) у 1924 р.;
г) у 1936 р.

3. В якій з українських конституцій вперше з’явилася глава, присвя
чена правам і обов’язкам громадян?
а) у Конституції УРСР 1919 р.
б) у Конституції УРСР 1929 р.
в) у Конституції УРСР 1937 р.
г) у Конституції УРСР 1978 р.

Теми рефератів
1. Конституційні ідеї М. Драгоманова.
2. Конституційні ідеї М. Грушевського.
3. С. Дністрянський — видатний український конституціоналіст.

Заняття	1.2.	 теоретико-методологічні	основи	конституційних	
перетворень	в	Україні

План заняття
1. Методологічні підстави визначення конституційної реформи і мо

дернізації. Поняття конституційної реформи і модернізації.
2. Зв’язок юридичної науки і практики: зміст і мета.
3. Поняття конституційної доктрини. Співвідношення наукової тео

рії та доктрини.
4. Поняття доктринального супроводу юридичної практики. Процес 

(основні етапи) доктринального супроводу конституційноправо
вої практики.
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5. Конфліктологічна експертиза актів конституційного законодавства.
6. Європейський вимір Конституції України конституційних пере

творень в Україні. Європейський вибір України і цілі конституцій
ної модернізації і реформування в країні.

Навчальні завдання
Експрес-опитування (запитання для самоконтролю)

1. Методологічні підстави визначення конституційної реформи і мо
дернізації.

2. Поняття конституційної реформи і модернізації.
3. Iсторичні періоди конституційної реформи і модернізації в Україні.
4. Поняття конституційної доктрини.
5. Поняття доктринального супроводу юридичної практики.
6. Витоки і передумови уявлень (знань) про сучасний конституціо

налізм.

Практикум
1. На основі Рішення Комісії РЄ «За демократію через право» 

№ 618/2011 від 3 березня 2011 р. «Концептуальний документ для 
створення і функціонування Конституційної Асамблеї України» 
подати пропозиції щодо нормативноправового і організаційного 
забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї України.

2. Використовуючи рішення ПАРЄ і Комісії РЄ «За демократію че
рез право» представити розгорнутий аналіз і оцінку Конституції 
України (1996 р.) в європейському конституційному вимірі.

Iмітаційно-ігрове моделювання
1. За матеріалами журналу «Вісник Конституційного Суду України» 

визначити фабулу справи за конституційним поданням, предста
вити доктринальний висновок у справі. На цій основі провести 
засідання Конституційного Суду в режимі імітаційноігрового мо
делювання (див.: Проблеми сучасної конституціоналістики. — К. : 
Юрінком Iнтер, 2011. — Вип. 1. — С. 233—234).

Тестові завдання
1. Конституційна модернізація — це:

а) прийняття нової редакції Конституції;
б) зміна системи конституціоналізму;
в) системні зміни конституційних норм;
г) новелізація окремих норм Конституції.

Теми рефератів
1. Стиль, мова, термінологія конституційного законодавства.
2. Конституційне прогнозування та моделювання соціальних процесів.
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3. Конституційна безпека як феномен конституційного права.
4. Зміст і технологія застосування порівняльноправового аналізу кон

ституційних правоположень (нормпринципів, нормцілей та ін. 
видів).

темА	2.	ФоРмУвАннЯ	ноРмАтивно-ПРАвовоЇ	моделі		
конститУЦіЙноГо	лАдУ	УкРАЇни

План заняття
1. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) і Акт про

голошення незалежності України (1991 р.) — нормативноправова 
основа конституційних перетворень. Концепція нової Конституції 
України (1991 р.)

2. Зміни і доповнення Конституції України (1989—1995 рр.). Консти
туційнопроектні акти (1992—1996 рр.).

3. Конституційний Договір (1995 р.) та його роль у конституційному 
процесі та політичному житті країни.

4. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. та введення її в 
дію.

5. Практика застосування Конституції та ініціативи конституційних 
змін у 1996—1999 рр.

6. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 2000 р.: по
літичні передумови, правова процедура, юридичні наслідки.

Навчальні завдання
Експрес-опитування (запитання для самоконтролю)

1. Назвати ознаки нормативноправового договору.
2. Навести класифікації нормативноправових договорів.
3. Назвати причини й передумови укладання Конституційного Дого

вору 1995 р.
4. Охарактеризувати структуру й зміст Конституційного Договору 

1995 р.
5. Охарактеризувати суб’єктний склад Конституційного Договору 

1995 р.

Практикум
1. Представити порівняльноправовий аналіз Концепції нової Кон

ституції України і чинної Конституції України.
2. Визначити нові терміни конституційного законодавства, які не ви

користовувалися до початку конституційної реформи в Україні.
3. Використовуючи експозицію спеціалізованої аудиторії публічного 

права, представити аналіз стадій правотворчого процесу з підготов
ки проекту нової Конституції України.
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4. З посиланням на відповідні положення Конституційного Догово
ру 1995 р. визначити його юридичну силу та ієрархічне місце у 
системі джерел конституційного права України на час його дії. 
Наскільки обґрунтованими є твердження про надконституційну 
природу Конституційного Договору 1995 р.?

5. На підставі порівняльного аналізу Конституції України та Консти
туційного Договору 1995 р. визначити відмінності у врегулюванні 
інституту місцевого самоврядування.

6. Провести дискусію про порядок розробки та прийняття нової Кон
ституції України, спираючись на нормативні положення, досвід 
зарубіжних країн та пропозиції науковців та юристівпрактиків.

7. Визначити суб’єктів, які брали участь у роботі над проектом Кон
ституції України і охарактеризувати їх роль у процесі її прийняття.

Iмітаційно-ігрове моделювання
1. Взяти участь в імітаційноігровому моделюванні засідань Консти

туційної комісії України 14 лютого і 29 березня 1991 р. з викорис
танням матеріалів стенограми засідань (Конституція незалежної 
України : 3 кн. — К., 1998. — Третя Книга. Частина перша. Доку
менти. Стенограми).

Тестові завдання
1. За Конституційним Договором 1995 р. Президент України визна

вався:
а) главою держави;
б) главою державної виконавчої влади України;
в) главою держави і главою державної виконавчої влади України;
г) главою держави і гарантом державного суверенітету, територіаль

ної цілісності України.
2. Конституційний Договір 1995 р. втратив чинність:

а) 8 червня 1996 р.;
б) 28 червня 1996 р.;
в) 8 грудня 2004 р.;
г) 30 вересня 2010 р.

3. Конституційний Договір 1995 р. визначав Конституційний Суд 
України як:
а) єдиний орган конституційної юрисдикції;
б) незалежний орган судової влади;
в) орган судового конституційного контролю;
г) орган конституційної юстиції.

4. Коли Конституційна комісія прийняла рішення схвалити та пере
дати на розгляд до Верховної Ради України проект Конституції 
України?
a) 24 листопада 1995 р.;
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б) 11 березня 1996 р.;
в) 20 березня1996 р.;
г) 2 квітня 1996 р.

Теми рефератів
1. Характеристика Конституції України 1996 р.
2. Юридичні властивості конституції.

темА	3.	сУчАсниЙ	етАП		
конститУЦіЙниХ	ПеРетвоРенЬ

План заняття
1. Підготовка та прийняття змін до Конституції України у 2004 р.
2. Практика діяльності державних інститутів відповідно до конститу

ційних змін 2004 р. (2006—2010 рр.).
3. Науковоприкладні підстави для скасування конституційної ре

форми 2004 р. Конституційноправові наслідки скасування кон
ституційної реформи 2004 р. та Рішення Конституційного Суду 
України від 30 вересня 2010 р. № 20рп/2010. Приведення законо
давства України у відповідність до Конституції України у редакції 
1996 р.

4. Конституційнопроектні пропозиції 2009 р.
5. Зміни до Конституції України у 2011 р.
6. Iніціатива щодо створення Конституційної Асамблеї, порядок її 

формування та організація діяльності.
7. Європеїзація конституційного права України: проблеми і перспек

тиви. Конституційне законодавство України та європейські стан
дарти правового розвитку.

Навчальні завдання
Експрес-опитування (запитання для самоконтролю)

1. Назвати, які проекти законів були ухвалені одночасно із Законом 
№ 2222IV 8 грудня 2004 р.

2. Назвати, скільки редакцій текстів Конституції України 1996 р. існу
вало за час її чинності.

3. Назвати, які юридичні причини зумовили внесення змін до Кон
ституції у 2011 р.

4. Назвати, у складі скількох членів було створено Конституційну 
Асамблею у 2012 р.

Практикум
1. Охарактеризувати та оцінити нововведення, передбачені Законом 

України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 
2004 р.
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2. За матеріалами Рішення Конституційного Суду України від 30 ве
ресня 2010 р. № 20рп/2010, статей М. Орзіха і С. Лозунько (газе
та «2000» від 26 листопада 2010 р.) і статті М. Орзіха «Рестарт по
літичної реформи: науково прикладні підстави та конституційно
правові наслідки» (Юридичний вісник. — 2010. — № 4) взяти участь 
у засіданні Студентського дискусійного клубу публічного права 
НУ «ОЮА».

Організаційне і нормативно-правове проектування
1. Студент самостійно готує проект Закону України «Про внесення 

змін до Конституції України» з пояснювальною запискою, у яко
му регламентуються повноваження, склад, порядок формування 
та взаємодії двох палат парламенту.

Тестові завдання
1. Зміни і доповнення до Конституції України 1996 р. вносилися:

а) 2000 та 2004 р.;
б) 2004 р.;
в) 2004 та 2010 р.;
г) 2004 та 2011 р.;
ґ) не вносилися.

2. Який новий суб’єкт конституційного права існував за конституцій
ними змінами 2004 р.:
а) Секретаріат Президента України;
б) коаліція депутатських фракцій;
в) Вища рада юстиції;
г) Вищий адміністративний суд України;
ґ) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Теми рефератів
1. Політична реформа і конституційна реформа: співвідношення по

нять.
2. Процедура внесення змін до Конституції України.

темА	4.	ФУнкЦіонУвАннЯ	ПУБлічноЇ	влАди		
в	УмовАХ	конститУЦіЙниХ	ПеРетвоРенЬ

Заняття	4.1.	конституційний	розвиток	вищих	органів	державної	
влади	в	умовах	дії	принципу	поділу	влади

План заняття
1. Еволюція моделі публічної влади в Україні.
2. Сучасний парламентаризм в Україні.
3. Еволюція конституційного статусу Президента України.
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4. Становлення та розвиток виконавчої влади в Україні.
5. Становлення конституційної юстиції в Україні. Роль Конституцій

ного Суду України у конституційних перетвореннях.
6. Передумови сучасної судовоправової реформи в Україні. «Мала» 

судова реформа 2001 р. Судовоправова реформа 2010 р.
7. Конституційноправове забезпечення реформування прокуратури 

та органів досудового слідства в Україні.

Навчальні завдання
Експрес-опитування (запитання для самоконтролю)

1. Визначити джерело, суб’єкт та об’єкт публічносамоврядної влади.
2. Назвати основоположників теорії розподілу влад.
3. Визначити, які ознаки відрізняють правову категорію державної 

влади від аналогічної політичної категорії. Чим відрізняються під
ходи до вивчення явища державної влади у конституційному пра
ві, теорії держави та права і політології?

4. Співставити поняття «орган державної влади», «державний орган», 
«орган держави».

5. Визначити конституційні принципи організації державних органів.

Практикум
1. Проаналізувавши Конституцію України, виділити норми, що вхо

дять до правового інституту державної влади.
2. Порівняти принципи державної організації радянської та сучасної 

України.
3. Визначити місце Президента України у системі органів державної 

влади, дати перелік його повноважень у сфері законодавчої, вико
навчої і судової влад.

Тестові завдання
1. Верховна Рада України є:

a) вищим органом державної влади, що представляє Український 
народ;

б) єдиним органом законодавчої влади;
в) вищим органом законодавчої влади.

2. Нe є підставою дострокового припинення повноважень Президен
та України:
a) відставка Президента;
б) висловлення недовіри Президенту парламентом;
в) неможливість виконувати свої повноваженні за станом здоров’я.

3. До відання Вищої ради юстиції не належить:
a) внесення подання на призначення суддів;
б) внесення подання на призначення прокурорів;
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в) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурора
ми вимог щодо несумісності;

г) розгляд скарг про притягнення до дисциплінарної відповідаль
ності прокурорів.

4. До функцій прокуратури не належить:
a) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних справах;
б) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина;
в) нагляд за здійсненням правосуддя.

5. За Конституцією України система судів загальної юрисдикції в 
Україні будується:
а) за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності;
б) за принципами спеціалізації та інстанційності;
в) за принципами територіальності та інстанційності;
г) за принципами територіальності та спеціалізації.

6. Розділ Конституції України, присвячений судовій гілці влади, має 
назву:
а) Судова влада;
б) Правосуддя;
в) Судочинство;
г) Судова юрисдикція.

Теми рефератів
1. Розподіл влад: історична довідка.
2. Сучасні види республіканських форм правління.

Заняття	4.2.	місцеве	управління	та	місцеве	самоврядування		
в	умовах	конституційних	перетворень

План заняття
1. Централізація та децентралізація державної влади.
2. Особливості організації публічної влади в Автономній Республіці 

Крим.
3. Перспективи реформування регіональної системи публічної влади.
4. Конституційне забезпечення місцевого самоврядування.

Навчальні завдання
Експрес-опитування (запитання для самоконтролю)

1. Порівняти визначення місцевого самоврядування, встановлені Кон
ституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні», Європейською Хартією місцевого самоврядування.

2. На основі системного аналізу статей Конституції України (стат
ті 38, 69, 71, 76, 88, 102, 118, 127 тощо) і законодавства про дер
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жавні органи сформулювати конституційноправові принципи 
формування органів публічної влади та розкрити їх зміст.

Практикум
1. Розробити структуру Виборчого кодексу України, або Муніци

пального кодексу України, або Кодексу конституційного судочин
ства України (на вибір).

Тестові завдання
1. До системи місцевого самоврядування не входить:

a) районна в місті рада;
б) обласна рада;
в) місцева адміністрація.

Теми рефератів
1. Правове регулювання здійснення публічної влади у столиці України.
2. Європейські стандарти місцевого самоврядування.

темА	5.	основні	нАПРЯми		
конститУЦіЙноЇ	модеРніЗАЦіЇ

План заняття
1. Конституційні перспективи розвитку інститутів громадянського 

суспільства.
2. Тенденції конституційноправового регулювання у сфері прав лю

дини.
3. Динаміка розвитку конституційноправового інституту громадян

ства в Україні.
4. Напрями розвитку виборчого законодавства.
5. Iнноваційна реконструкція конституційної моделі адміністратив

нотериторіального устрою.
6. Сучасний стан і перспективи розвитку конституційнопроцесуаль

ного законодавства

Навчальні завдання
Експрес-опитування (запитання для самоконтролю)

1. Назвати приклади законів України, присвячених регламентуван
ню одного з конституційних прав особи.

2. Вказати, скільки разів з 1990го року в Україні проводилися вибо
ри народних депутатів України.

3. Назвати види громадянських станів особи.
4. Пояснити, як співвідносяться поняття «державний устрій» та «ад

міністративнотериторіальний устрій»?
5. Назвати, якого виду автономія існує у складі України.
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Практикум
1. На підставі чинного конституційного законодавства, законопроект

них робіт, вітчизняного досвіду та практики зарубіжних країн про
аналізувати та скласти експертний висновок щодо доцільності 
впровадження юридичної відповідальності політичних партій за 
нереалізацію положень передвиборних програм.

2. Використовуючи Рішення Конституційного Суду України у справі 
за конституційними поданнями народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) Закону Украї
ни «Про вибори народних депутатів України» (справа про вибори 
народних депутатів України) 26 лютого 1998 р. № 1рп/98 (Вісник 
Конституційного Суду України. — 1998. — № 2) проаналізувати 
механізм розподілу мандатів народних депутатів України між полі
тичними партіями за рахунок голосів, набраних списками політич
них партій, які не отримали прохідного відсотка голосів. Викла
діть письмово вашу точку зору щодо спотворення результатів го
лосування і волевиявлення виборців при зазначеному порядку 
підрахунку голосів. Проаналізуйте різні варіанти передачі залиш
ків місць після розподілу перших мандатів (формула Е. Гогенбаха
Бишофома, формула Г. Р. Друпа, правило Ф. Iмперіаллі, або ме
тод дільників).

3. Навести основні існуючі у науці вітчизняного конституційного 
права позиції вчених стосовно місця конституційнопроцесуально
го права у правовій системі. На основі критичного аналізу таких 
позицій викласти власну точку зору щодо предмета конституцій
нопроцесуального права України та його місця у зазначеній си
стемі.

4. Розробити та обґрунтувати пропозиції щодо доцільності кодифіка
ції норм конституційнопроцесуального права. Відповідне обґрун
тування провести із урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Теми рефератів
1. Джеррімендерінг: історія питання та сучасні прояви.
2. Проблема множинного громадянства в Україні.
3. Конституційноправові засади функціонування адвокатури в Україні.
4. Поняття «автономія» і «регіон» у конституційноправовій практи

ці України та світу.
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