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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розбудови демократичної, 

правової, соціальної держави в Україні в межах європейського напряму її 

розвитку першочергового та стратегічного значення набуває рівність прав і 

свобод людини і громадянина, яка закріплюється в національному 

законодавстві на рівні основоположного конституційного принципу 

правового статусу особи. Згідно з Основним Законом України громадяни 

мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Це 

положення ґрунтується на сучасних міжнародних стандартах у галузі прав 

людини. Визнання та закріплення даного принципу на рівні Конституції 

України свідчить, по-перше, про те, що ідея рівноправності нині є 

стратегічним соціальним концептом, нормативним імперативом, основою 

побудови національної правової системи, визначаючи демократичну 

спрямованість процесів державотворення, що відбуваються в межах 

універсальної концепції демократичної, правової, соціальної держави; по-

друге, про демократичність конституційно-правового статусу особи, його 

відповідність виробленим світовою спільнотою міжнародним правовим 

стандартам у галузі прав людини, а ступінь його реалізації на практиці 

визначає фактичний і реальний рівень забезпеченості прав і свобод людини в 

суспільстві та державі, а також є соціально-діяльнісним індикатором 

функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування у галузі 

прав людини. 

Значущість даного питання на нинішньому етапі суспільного та 

державного розвитку об’єктивно зумовлює актуальність дослідження змісту й 

особливостей принципу рівності прав і свобод людини і громадянина з 

використанням сучасної методології, що враховувала б сучасний стан його 

конституційно-правового закріплення і практики реалізації в Україні, а також 

відповідність вітчизняного конституційно-нормативного регулювання 

принципу рівноправності виробленим міжнародною спільнотою правовим 
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стандартам у галузі прав людини. Крім того, слід зазначити, що зміни, які 

відбуваються сьогодні у соціально-політичній, економічній та культурній 

сферах життя українського суспільства, розпочата конституційна реформа 

вимагають не тільки комплексного теоретичного дослідження змісту принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, а й постійного 

перегляду реального стану його нормативного закріплення та реалізації 

окремих елементів на сучасному етапі розвитку вітчизняного державотворення. 

Практична значущість та теоретична неопрацьованість і зумовили вибір 

теми, об’єкта і предмета дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження за своїм змістом і спрямованістю відповідає 

Пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 року, 

визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» від 11.07.2001 р., а також Пріоритетним напрямам розвитку правової 

науки на 2011–2015 рр., затвердженим 24 вересня 2010 р. загальними зборами 

Національної академії правових наук України. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах теми комплексних наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є 

складовою загальної наукової теми «Доктрина права і правової системи 

України: теоретичний і практичний аспекти» (тема № 11 БФ 042-01, державний 

реєстраційний № 0111U008337), роль автора у виконанні якої полягала у 

розробці теоретико-методологічних підходів щодо змісту конституційного 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні та визначення 

основних напрямів удосконалення конституційно-правового механізму 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина в 

Україні. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від 29 жовтня 

2012 року № 2). Уточнену редакцію теми дисертаційного дослідження 

затверджено на засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від 22 грудня 

2014 року № 4). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 

тому, щоб на основі вивчення та систематизації існуючих доктринальних 

підходів, а також аналізу чинного законодавства України і міжнародно-

правових актів у галузі прав людини, здійснити комплексний аналіз 

становлення, розвитку і втілення конституційного принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в Україні, виробити на цій основі відповідну 

концепцію, а також пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

конституційно-правового закріплення та практики реалізації основних аспектів 

принципу правової рівності в Україні. 

Для досягнення поставленої в дисертації мети були вирішені такі основні 

задачі: 

 здійснити теоретико-методологічне обґрунтування питання рівності 

прав і свобод людини та громадянина з визначенням його онтологічної, 

гносеологічної й аксіологічної наповненості; 

 проаналізувати процес трансформації ідеї рівності у принцип рівності 

прав і свобод людини і громадянина в історичній ретроспективі та його 

еволюцію в Україні; 

 розглянути питання співвідношення категорій рівності, свободи та 

справедливості в історії наукової філософської та юридичної думки і в 

сучасному конституційному праві; 

 проаналізувати ціннісний і сутнісний виміри, аксіологічний і 

праксеологічний потенціал фактичної та юридичної рівності; 

 з’ясувати соціальне призначення та місце принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права 

України; 

 визначити зміст, архітектоніку та значення структурних елементів 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
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 охарактеризувати сучасний функціональний і якісний стан 

конституційно-правового регулювання принципу рівності прав і свобод людини 

і громадянина в Україні, з’ясувати особливості реалізації його окремих 

складових елементів; 

 проаналізувати телеологічну роль і праксеологічне значення правових 

пільг, імунітетів та обмежень як винятків з принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

 визначити й охарактеризувати наявний конституційно-правовий 

механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

в Україні; 

 розглянути особливості забезпечення принципу рівності прав і свобод 

іноземців й осіб без громадянства та прав національних меншин в Україні; 

 розкрити зміст і специфіку конституційно-правової відповідальності 

за порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

 виробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 

конституційно-правового регулювання і практики реалізації принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають з приводу 

нормативного закріплення та праксеологічного здійснення конституційно-

правового статусу людини і громадянина. 

Предметом дослідження є доктринальні та прикладні аспекти принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження виконано з 

урахуванням доктринальних напрацювань фахівців із загальної теорії держави і 

права, конституційного, трудового, адміністративного, цивільного, 

господарського, кримінального та міжнародного права, інших галузевих 

правових наук, а також з філософії, соціології, політології, культурології, 

релігієзнавства та низки інших галузей знань, що стосуються характеристики 
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сутності й особливостей принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина. 

Методологічну основу дисертації становить сукупність сучасних 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Застосування цих 

методів детерміновано системним підходом, що дало можливість здійснити 

аналіз змісту й особливостей принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в єдності їх соціального змісту та юридичної форми. У роботі 

також використовувалися окремі методи наукового пізнання. Так, зокрема, за 

допомогою логіко-семантичного методу було поглиблено загальний понятійно-

дефініційний апарат (розділи 1, 2), завдяки історичному методу було 

досліджено в ретроспективному та перспективному аспектах еволюцію ідеї 

рівності в суспільній і науковій думці та її трансформацію у правовий принцип 

(підрозділи 1.2, 1.3). Для аналізу взаємозв’язку категорій рівності, свободи та 

справедливості (підрозділ 1.4), а також визначення співвідношення фактичної 

та юридичної рівності (підрозділ 1.5), визначення окремих видів правової 

рівності (підрозділи 3.1–3.6) було застосовано формально-логічний метод. За 

допомогою системно-структурного методу визначено місце та значення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів 

конституційного права (підрозділи 2.1, 2.2). Компаративний метод було 

використано для аналізу норм конституційного права України, норм 

конституцій сучасних зарубіжних країн і міжнародно-правових норм у галузі 

прав людини та конституційно-правового регулювання принципу рівності прав 

і свобод людини і громадянина (розділи 2, 3). За допомогою методів 

класифікації, групування та статистичного методів визначено соціальний, 

нормативний і антропогенний зміст принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина, уточнено його структуру та встановлено можливі винятки 

(підрозділи 2.3, 2.4), а також проведено класифікацію й здійснено 

характеристику окремих елементів принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні (підрозділи 2.3, 3.1–3.6). Структурно-логічний метод 

використовувався для дослідження особливостей сучасного стану реалізації 
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конституційного принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні (розділ 3) та аналізу конституційно-правових гарантій принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні (розділ 4). 

Загальнотеоретичну основу дослідження становлять фундаментальні праці 

українських і зарубіжних вчених, пов’язані з розглядом питань закріплення та 

забезпечення прав і свобод особи (М. О. Баймуратов, А. Б. Венгеров, 

Т. М. Заворотченко, О. А. Костюченко, В. О. Котюк, В. В. Кравченко, 

О. В. Малько, О. В. Марцеляк, М. І. Матузов, А. А. Нечитайленко, В. О. Нікітюк, 

М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, Ю. М. Тодика, В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко 

та ін.), аналізом правового статусу людини і громадянина в сучасній 

демократичній правовій державі (М. В. Вітрук, Ю.О. Волошин, Г. А. Гаджиєв, 

О. В. Зайчук, Б. М. Лазарєв, Н. А. Мяловицька, В. С. Нерсесянц, Н. М. Оніщенко, 

Г. І. Петров, І. М. Погрібний, С. П. Рабінович, О. Ф. Скакун, В. О. Серьогін,          

О. В. Скрипнюк, Ю. О. Тіхоміров, О. Ф. Фрицький, В. Є. Чиркін та ін.). 

Важливе значення для розробки проблеми дисертаційного дослідження 

мали праці видатних мислителів і політичних діячів минулого, в яких 

досліджувалася ідея рівності та її зв’язок з ідеями свободи й справедливості – 

Платона, Аристотеля, Цицерона, Августина, Фоми Аквінського, Н. Макіавеллі, 

Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка, Вольтера, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, 

І. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, П. Новгородського, М. Бердяєва, а також 

представників української правової та політичної думки – І. Гізеля, 

Г. Андрузького, М. Драгоманова, М. Грушевського, Б. Кістяківського та ін. У 

дослідженні були також використані праці сучасних зарубіжних авторів – 

Ф. Люшера, Ф. Хайєка, Дж. Ролза, Р. Нозіка, К. Поппера, С. Л. Франка, 

М. Фрідмана, Ф. Фукуями та інших, які справили значний вплив на сучасне 

наукове розуміння співвідношення категорій свободи, справедливості та 

рівноправ’я. 

Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження є також численні 

праці відомих українських і зарубіжних вчених, присвячені аналізу сутності 

правових принципів, їх змісту та особливостям у сучасному конституційному 
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праві, зокрема – В. Б. Авер’янова, С. С. Алєксєєва, Є. М. Бирдіна, С. Б. Боднара, 

В. І. Євінтова, М. І. Козюбри, А. М. Колодія, В. В. Копєйчикова, 

С. П. Погребняка, П. М. Рабіновича, Є. В. Тилежинського, О. О. Уварової, 

Т. І. Фулей, М. В. Цвіка та ін. 

Окремі аспекти забезпечення принципу рівності прав і свобод особистості 

розглядалися у працях К. Б. Айріян, В. П. Гробової, О. В. Журби, 

О. Е. Лукашевої, Л. В. Мединської, В. М. Панькевича, О. М. Руднєва, 

І. С. Семенової, О. В. Ткалі, Є. В. Ткаченка, К. І. Чижмарь, Н. Г. Шукліної, 

Г. В. Янковської та ін. Безпосередньо питанням конституційно-правового 

регулювання рівності людини і громадянина були присвячені дослідження 

Ц. Б. Жамсуєва, В. Ю. Зубакіна, Г. М. Комкової, В. С. Крилова, 

І. К. Полховської, В. Г. Федорової, К. О. Чернова та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

дисертації вперше у вітчизняній конституційно-правовій науці комплексно, з 

використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки 

конституційного права досліджено конституційний принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина та вироблено цілісну теоретичну концепцію, 

обґрунтовано низку нових теоретичних положень і висновків, а також 

сформульовано низку пропозицій і рекомендацій з досліджуваної проблематики. 

Науковими результатами, що є новими, або характеризуються певною 

долею новизни і виносяться на захист, є такі: 

вперше: 

– встановлено онтологічну сутність і статутарно-функціональні 

особливості конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина як універсального правового принципу, що ґрунтується на ідеях 

свободи й справедливості, знаходить своє визнання та нормативне закріплення 

на рівні міжнародного співтовариства держав у міжнародному праві та на 

національному рівні, є основоположним принципом формування й 

функціонування правового статусу особи, визначає правовий режим її 

взаємовідносин з державою та суспільством, встановлює фактичну рівність 
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прав і свобод людини та громадянина та їх рівність перед законом, виключає 

будь-які привілеї, обмеження в правах і преференції для будь-яких осіб чи 

соціальних груп; 

– здійснено системний аналіз еволюції загальної концепції рівності в 

історії цивілізації та визначено її органічний взаємозв’язок із 

фундаментальними аксіологічними постулатами свободи й справедливості; 

– виділено основні етапи процесу еволюції принципу рівності в історії 

української суспільно-політичної та правової думки: 1) ХVIII ст.: перше 

інституціональне оформлення принципу рівності в Україні; 2) XIX – початок 

XX ст.: період інтенсивного розвитку ідеї правової рівності в політичній та 

правовій думці, спроби її інституційного оформлення; 3) 1917–1920 рр.: часи 

національно-державного відродження України; 4) 1918–1991 рр.: період 

радянської України; 5) з 1991 р. – донині, період незалежної України, якій 

можна поділити на два етапи (1991 р. – 28 червня 1996 р. та 1996 р. – донині); 

– визначено й охарактеризовано особливості сучасного стану 

законодавчого закріплення і практики реалізації критеріально-складових 

елементів конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина: 1) незалежно від раси, національності, етнічного походження, 

кольору шкіри; 2) незалежно від політичних, релігійних та інших переконань; 

3) незалежно від соціального походження і майнового стану; 4) гендерної 

рівності; 5) незалежно від місця проживання, мовних та інших ознак; 6) перед 

законом і судом. У зв’язку із чим запропоновано при закріплені принципу 

рівності прав та свобод людини і громадянина у нормативно-правових актах 

дотримуватися саме цих елементів; 

– проаналізовано зміст і структуру конституційно-правового механізму 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, 

визначеного як встановлену Конституцією та законами України, взяту в 

єдності, внутрішньо врегульовану сукупність правових гарантій нормативного 

й інституційного характеру, які реалізуються уповноваженими та 

зобов’язаними суб’єктами, у відповідних організаційних, організаційно-
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правових формах і здійснюють телеологічно детермінований правовий вплив на 

суспільні відносини щодо правомірної реалізації, охорони й захисту 

рівноправ’я в Україні; 

– визначено конституційно-правову відповідальність за порушення 

принципу рiвностi прав і свобод людини і громадянина в Українi як 

передбачений нормами права вид правової вiдповiдальностi, який існує у сфері 

конституційно-правових відносин, відзначається концептуальним характером, 

створює загальні засади для інших видів юридичної відповідальності, 

характеризується наявністю специфічних суб’єктів і санкцій та зміст якого 

полягає у чиненні примусового впливу, що передбачає застосування заходів 

відповідальності за скоєння конституційного правопорушення у сфері 

рівноправ’я в Україні; 

– запропоновано зміни до статті 24 Конституції України, згідно з якими 

принцип рівності прав і свобод людини і громадянина повинен отримати 

ширше розуміння за рахунок таких категорій, як генетичні характеристики, 

обмеження працездатності, а також доповнення частини 1 статті 24 Конституції 

України положеннями про рівність перед судом; 

удосконалено: 

– визначення принципів конституційного права України як 

основоположних, керівних, фундаментальних ідей, що характеризуються 

універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю, які телеологічно 

зумовлені стратегічними потребами розвитку держави і суспільства та 

відображають суттєві положення теорій, концепцій, наукових підходів у галузі 

науки конституційного права, що отримали своє визнання на рівні 

конституційного законодавства, передусім – Основного Закону України, і у 

концентрованому вигляді визначають зміст конституційного права України, його 

сутність, призначення у суспільстві та державі, є основними соціальними 

орієнтирами конституційно-правового регулювання та поширюються на всіх 

суб’єктів конституційного права; 

– характеристику ідеї рівності прав і свобод людини та громадянина у 
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філософських і політико-правових вченнях минулого, а також спроб її 

юридичного закріплення на рівні правових актів конституційного характеру; 

– класифікацію основних типів рівності, до яких було віднесено: рівність 

людей соціальну (онтологічну); рівність можливостей досягнення цілей 

(телеологічну); рівність формальну (юридичну), тобто рівність умов життя, 

врівноважених законодавчим шляхом; рівність результатів (фактологічну); 

рівність реальну (фактичну), тобто однакове становище людей у суспільстві; 

зазначено, що найбільш принциповим для даного дослідження є розподіл між 

рівністю реальною (фактичною) та рівністю юридичною (формальною); 

– змістову характеристику рівності перед судом як складову 

конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина, що 

передбачає такі основні критеріально-функціональні моменти: 1) громадяни 

України можуть звертатися до суду для здійснення правосуддя на рівних 

умовах; 2) суд має бути однаковий для всіх, виносити однакові рішення з 

однакових справ, керуючись виключно законом; 3) сторони судового процесу 

мають рівні процесуальні права й обов’язки; 4) всі справи розглядаються 

судами в однаковому процесуальному порядку, незалежно від складу й 

учасників процесу, суд не може створювати для однієї зі сторін будь-які 

переваги чи обмеження; 

– удосконалено підходи до класифікації гарантій механізму забезпечення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, виходячи з їх 

розподілу на нормативні (матеріально-правові й процесуально-правові) та 

інституційні; 

дістали подальшого розвитку: 

– характеристика історичного ретроспективного процесу становлення в 

політико-правовій історії людства ідеї рівності як частини світогляду та 

правової ідеології в цілому, її правова оцінка на кожному історичному періоді; 

– аналіз рівності громадян перед законом як найважливішої складової 

конституційного принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, що 

передбачає: а) визнання прав, свобод і обов’язків за всіма людьми однаковою 
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мірою; б) неможливість існування привілеїв чи обмежень у правах і свободах за 

ознаками раси, національності, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками; в) розповсюдження своєї дії 

однаковою мірою на всю територію держави і всіх осіб, які на ній перебувають; 

г) встановлення рівних правових гарантій прав і свобод людини та 

громадянина; 

– дослідження нормативних винятків із загального принципу правової 

рівності та особливостей реалізації принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина стосовно окремих категорій осіб, до яких, згідно з 

законодавством, застосовуються певні імунітети, пільги та обмеження; 

– характеристика інституційної складової конституційно-правового 

механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина, що є складною та розгалуженою системою органів, 

уповноважених забезпечувати гарантований конституційними нормами 

принцип рівності, й складається як із національних (внутрішньодержавних) 

інституцій (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

політичні партії, громадські організацій та ін.), так і з міжнародних (зовнішніх), 

серед яких насамперед виділено Європейський суд з прав людини, що відіграє 

важливу роль у сфері захисту прав людини в Україні; 

– аналіз механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод 

іноземців та осіб без громадянства в Україні, що характеризується наявністю 

низки виключень та обмежень прав і свобод, але в цілому відповідає 

міжнародним стандартам у цій сфері; 

– методологія вивчення механізму забезпечення принципу рівності прав і 

свобод національних меншин, яке має здійснюватися на двох рівнях: 

національному (діяльність розгалуженої системи органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та інших інституцій, що забезпечують 

дотримання принципу рівності прав національних меншин в Україні) та 
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міжнародному (відповідно до Рамкової конвенції Ради Європи про захист 

національних меншин, 1995 р.); 

– напрями забезпечення принципу рівності прав національних меншин, 

до яких було віднесено: 1) створення можливостей реалізації представниками 

національних меншин своїх політичних, соціальних, економічних, 

громадянських та культурних прав і свобод нарівні з іншими 

національностями; 2) захист прав і свобод національних меншин у разі їх 

порушення, що передбачає вільне обрання та застосування форм і способів 

захисту; 3) розповсюдження зазначених можливостей для всіх національних 

меншин, незважаючи на їх особливості; 4) надання всім національним 

меншинам однаковою мірою зазначених можливостей; 5) встановлення 

реального механізму забезпечення державою зазначених можливостей;  

– система суб’єктів конституцiйно-правової відповідальності за 

порушення принципу рiвностi прав і свобод людини і громадянина в Україні, 

до яких було віднесено: державу, органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування, їх службових та посадових осіб; підприємства, установи та 

організації; засоби масової інформації, політичні партії, громадські 

організації та інші інституції громадянського суспільства; фізичні особи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дисертації положення, висновки, пропозиції і рекомендації 

можуть бути використаними: 

– у науково-дослідній сфері –для подальшої розробки доктринальних 

питань забезпечення правової рівності людини і громадянина в межах теорії 

конституційного права та комплексних досліджень проблематики розбудови 

демократичної, правової, соціальної держави в Україні; 

– у нормопроектній та правотворчій діяльності –для внесення змін і 

доповнень до нормативних актів, що стосуються закріплення конституційно-

правових засад рівності прав і свобод людини та громадянина, оптимізації 

нормативно-правового регулювання окремих видів правової рівності в Україні; 

– у правозастосовній діяльності – для вдосконалення практичної 
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діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення реалізації конституційного принципу рівності прав і свобод 

людини та громадянина в Україні (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в діяльності Конституційного Суду України від 12 

червня 2014 р., додаток А)); 

– у навчальному процесі – при підготовці методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників і навчально-методичних комплексів із 

правознавства, конституційного права України, міжнародного права, 

спеціальних курсів з прав людини, а також у процесі викладання зазначених 

дисциплін (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в 

навчальний процес юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 14 квітня 2015 р., додаток В); 

– у системі юридичного всеобучу широких верств населення, підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації – матеріали дисертації можуть бути 

використані в системі навчання державних службовців і службовців органів 

місцевого самоврядування та підвищення рівня правової культури населення 

України. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було оприлюднено 

дисертантом на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Модернізація Конституції України та вдосконалення 

правоохоронної діяльності» (Київ, 25 квітня 2014 р.); «Держава і право: 

проблеми становлення і стратегія розвитку» (Суми, 17–18 травня 2014 р.); 

«Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» (Харків, 

19 травня 2014 р.); «Правовое регулирование сотрудничества Украины и 

Молдовы с Европейским Союзом» (Украина-Молдова, Трускавец-Кишинев, 3–

7 июня 2014 г.); «Правовые проблемы в Молдове, Украине и Грузии в 

контексте евроинтеграционнных процессов» (Кишинев, Республика Молдова, 

7–8 ноября 2014 г.); «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 

розвитку» (Ужгород, 14–15 листопада 2014 р.); «Права людини в Україні в 
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сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення» (Київ, 

10 грудня 2014 р.); «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального 

розвитку держави» (Харків, 12 грудня 2014 р.); «Юридична наука та практика у 

третьому тисячолітті» (Кошице, Словацька Республіка, 27–28 лютого 2015 р.); 

«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 

(Ужгород, 28 лютого 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження було 

викладено в одноосібній монографії, 36 статтях, серед яких 26 статей – у 

фахових виданнях (у тому числі 4 – у виданнях іноземних держав; 6 – у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних «Index 

Copernicus International» та «Hein Online»), у 10 тезах наукових доповідей та 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ РІВНОСТІ ПРАВ І 

СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

 

1.1. Методологічні засади дослідження принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина 

 

Конституція України 1996 р. проголосила нашу країну суверенною, 

незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою [335, ст.1]. На 

підтвердження цього в Основному Законі України закріплені основоположні 

засади забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного розвитку та функціонування країни, визнання людини, її життя 

і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною 

цінністю тощо. Важливе та особливе місце серед цих засад посідає системний 

принцип рівності прав і свобод людини і громадянина, що знайшов своє 

відображення у цілому ряді положень Конституції України, перш за все в 

статтях 21, 24 та 26 [335]. Його визнання на рівні Основного Закону України та 

застосування або тлумачення в різних його статтях свідчить, що, по-перше, ідея 

рівноправності сьогодні постає в якості основи побудови національної правової 

системи; по-друге, вона є визначальним принципом правового статусу людини і 

громадянина; по-третє, вона є функціональною засадою для формування 

правової, демократичної, соціальної держави.  

Це зумовлює актуальність дослідження принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина, використання при цьому сучасної наукової методології, 

яка б враховувала нинішній стан його конституційно-правового закріплення, 

забезпечення, супроводження і практики реалізації в Україні, відповідності 

вітчизняного регулювання принципу рівноправності  виробленим міжнародною 

спільнотою правовим стандартам. Як зазначається в сучасній літературі, 

методологія пізнання здійснює істотний вплив на зміст і систематизацію 

наукових знань, якісні характеристики отриманих результатів [365, с.95], а сила 
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методології полягає в тому, що вона дозволяє досліднику зорієнтуватися у 

фактичному матеріалі, аналізувати і синтезувати його, науково збагачувати 

[671, с.47-48]; вона має не тільки онтологічне, але й гносеологічне значення в 

дослідницькому процесі [276, с.83].  

Методологія – це вчення про методи пізнання конституційно-правових 

реалій, теоретичне обґрунтування методів і способів пізнання цих реалій [692, 

с.12]; вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності; 

вчення про принципи побудови, форми та способи наукового пізнання [652, 

с.795]. Вона об’єднує в собі масив знань щодо форм та методів наукового 

дослідження певного явища. Це «концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, 

систематизованої інформації про процеси та явища» [748, с.214]. 

П. М. Рабінович, сповідуючи структурний підхід, пропонує виходити з 

визначення методології юридичної науки як відповідної системи філософсько-

світоглядних підходів (матеріалістичного, ідеалістичного, діалектичного, 

метафізичного), методів (загальнонаукових, групових та спеціальних) та засобів 

науково-юридичного дослідження (емпіричних та теоретичних), а також як 

вчення про їх використання в пізнанні правово-державних закономірностей 

[595, с.215]. В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко стверджують, що методологія 

будь-якої юридичної  науки – це вчення про методи, які використовуються в цій 

науці для пізнання конституційно-правових властивостей об’єкта юридичних 

наукових досліджень [331, с.182]. 

Під методологією науки конституційного права розуміють: відправні 

принципи пізнання та прийоми (методи) досліджень діючих інститутів і 

конституційно-правових відносин [653, с.29]; вчення про методи пізнання, 

теоретичне обґрунтування використаних в науці методів і способів пізнання; 

теорію методів, сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів і 

конкретних способів дослідження явищ; систему певних теорій, гносеологічних 

і онтологічних принципів, законів і категорій, які опосередковують загальні 

властивості й зв’язки буття і наукового пізнання [329, с.79]; вчення про методи 
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пізнання конституційно-правових реалій, теоретичне обґрунтування методів і 

способів пізнання цих реалій [328, с.32]; галузь знань, що представляє собою 

теоретичне пояснення засад і принципів пізнання предмета науки 

конституційного права і пропонує логічні способи і прийоми дослідження з 

метою формування об’єктивного, всебічного, системного конституційно-

правового знання [82, с.35]. 

Вітчизняні дослідники С. Д. Гусарєв та О. Д. Тихомиров наголошують, що 

традиційно в методології юриспруденції виділяються такі основні, пов’язані 

між собою, структурні елементи: 

- обумовлений предметом юридичної науки і пристосований до нього 

арсенал пізнавальних засобів – сукупність теоретичних принципів, підходів, 

наукових методів пізнання державно-правових явищ (пізнавальний фактор. – 

Авт.); 

- відповідним чином сформульовані теоретичні положення юридичної 

науки (апарат категорій і понять, положення про особливості, структуру і 

типологію юридичного знання і т.п.) (теоретичний фактор. – Авт.); 

- процедури, методики і техніка пізнавальної діяльності [208, с.68] 

(процесуально-технологічний фактор. – Авт.). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що методологія в науці 

конституційного права – це вчення про методи  наукового дослідження 

конституційно-правових реалій, система наукових підходів, методів та засобів 

науково-юридичного дослідження, які забезпечують отримання максимально 

об’єктивних, логічних і повних результатів щодо досліджуваних явищ.  

Звідси випливає, що комплексне використання методів дослідження 

певного конституційно-правового явища формує його методологію, а 

методологічні засади дослідження принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина ґрунтуються на використанні способів та прийомів, за допомогою 

яких можуть бути визначені його мета, зміст та особливості, а результат 

дослідження буде залежати від обраних підходів, методів та засобів пізнання. 
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Комплексне застосування методів дослідження певного конституційно-

правового явища має ще одне суттєве значення – воно забезпечує можливість 

виникнення наукової новизни юридичного дослідження. Якщо наукове 

дослідження вважається незавершеним доти, поки не будуть опубліковані його 

результати, то аж ніяк не кожне дослідження призводить до результатів, що 

заслуговують опублікування. Суспільний інтерес представляють не будь-які 

відомості, отримані дослідником, а лише ті з них, які володіють новизною.            

На слушну думку В. М. Сирих, наукова новизна є недоступною 

повсякденному знанню, вона є результатом, як правило, спеціальних 

найчастіше складних розумових дій, здійснюваних в ході наукового 

дослідження. Отримання нових наукових знань – безпосередня мета наукового 

дослідження і критерій його успішності. Новизна, таким чином, характеризує 

ставлення нових знань до вже наявних, уже відомим знанням відповідної галузі 

науки [673, с.240-241].  

Вказаний автор вважає, що новизні притаманні такі ознаки:  

1. Наукова новизна є результатом діяльності індивідуальної свідомості. 

Суб'єкт, що пізнає, постійно відкриває для себе щось нове, що йому не було 

відомо раніше як у побуті, так і в професійній діяльності. 

2. Новизна свідчить про те, що з сукупності багатьох суджень з одного і 

того ж питання, висловлених у науковій літературі, одне з них було 

сформульовано раніше інших, а пріоритет належить його автору –  

конкретному вченому. Пріоритет же у пізнанні має сенс лише стосовно до 

знань, що є плодом складної розумової діяльності, а не результатом простого 

чуттєвого сприйняття, доступного для всіх або більшості суб'єктів. 

3. Наукова новизна властива не будь-якому новому, оригінальному 

вислову, положенню, а лише тим із них, які володіють ознаками наукового 

знання: раціональністю, обгрунтованістю, достовірністю, логічною 

несуперечливістю, відповідністю основоположним принципам науки. 

4. Нові наукові знання повинні бути, по-перше, викладені, об'єктивовані в 

письмовому вигляді і, по-друге, доведені до широкого кола наукової 
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громадськості за допомогою наукових публікацій. Положення, які є в голові 

суб'єкта, що пізнає, залишаються в цій суб'єктивній формі до тих пір, поки не 

приймуть вид письмового джерела і не будуть належним чином аргументовані. 

5. Нові наукові знання повинні бути здобуті дослідником особисто, а не 

запозичені ним з інших наукових джерел, публікацій. Складність проблеми 

полягає в тому, що досліднику не забороняється в процесі пошуку нових знань 

користуватися положеннями, висновками, що є сформульованими іншими 

авторами. Більше того, як показує досвід, чим активніше і повніше дослідник 

використовує досягнення інших авторів, тим плідніше буде його особистий 

внесок у вирішення досліджуваних проблем. Враховуючи результати 

досліджень своїх попередників, дослідник виходить на передові рубежі 

наукового пізнання, звільняє себе від обов'язку «винаходити велосипед», вести 

пізнання проблем, які вже вирішені, й одночасно отримує блискучу можливість 

використовувати новітні досягнення для вивчення актуальних, але ще 

недостатньо глибоко досліджуваних проблем. 

6. Право на нові наукові положення, отримані дослідником, належить до 

числа особистих немайнових і невідчужуваних прав автора та не може 

передаватися іншим особам на оплатній або безоплатній основі. Передаватися 

може лише право на оприлюднення твору. 

7. Новизна наукових знань визначається за допомогою їх порівняння з 

наявними знаннями, викладеними в наукових публікаціях [673, с. 241-244]. Тут 

важливе методологічне значення має позиція А.І. Ракітова, який вважає, що «та 

чи інша одиниця наукового знання вважається новою, коли вона відповідає 

вимогам науковості і до моменту її створення є відсутньою у списку раніше 

встановлених наукових знань» [599, с.149-150].  

Наведені критеріальні ознаки наукової новизни юридичного дослідження 

не тільки вибудовують відповідний «кадастр вимог» чи «кодекс поведінки» 

дослідника – вони по великому рахунку створюють відповідну систему 

методологічної поведінки і систему морально-методологічних координат, в якій 



23 

 

 

повинен діяти дослідник для досягнення реальних та значимих результатів 

юридичного дослідження. 

В сучасній юридичній літературі справедливо підкреслюється, що в науці 

конституційного права методологічний аспект не тільки сприяє пізнанню 

власного предмета, але й має надгалузевий характер. Це пояснюється 

фундаментальністю самої галузі та її роллю в системі права [365, с.96]. Так, як 

влучно відзначає Н. О. Богданова, оскільки норми конституційного права 

складають принципову основу для інших галузей права, то методологія їх 

вивчення безпосередньо впливає на методологічні підходи до пізнання і 

прийомів дослідження правового матеріалу, що застосовуються галузевими 

юридичними дисциплінами [82, с.31].  

Тому, досліджуючи методологічні засади принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина, необхідно, перш за все, визначитись із  способами та 

прийомами його дослідження, змістом його складових та методикою 

дослідження. При цьому слід мати на увазі наступне: 

1) урахування специфіки предмета дослідження (тобто зміст  принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в умовах сучасного розвитку 

вітчизняної правової системи й українського суспільства) (онтологічний 

фактор. – Авт.);  

2) необхідність встановлення рівності прав та свобод людини і 

громадянина незалежно від зовнішніх факторів (інтерсциціальний фактор. – 

Авт.);  

3) висвітлення впливу економічних та соціальних умов на сутність 

досліджуваного принципу (фактор детермінованості. – Авт.);  

4) необхідність здійснення аналізу історії розвитку суспільства, а також 

запровадження та розвитку в ньому вказаного принципу (історично-

еволюційний фактор. – Авт.). 

В основі дослідження принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні виступає сукупність загальнонаукових дослідницьких 
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підходів, методів та способів. Вони є вихідними і загальноприйнятими, мають 

науковий і достовірний характер.  

Зокрема важливе значення для ґрунтовного дослідження принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні мають методологічні 

підходи, під якими прийнято розуміти сукупність знань про процес наукового 

дослідження [78, с.111]. При з’ясуванні методологічних особливостей 

принципу рівності прав та свобод людини і громадянина можна використати 

філософський, антропологічний, феноменологічний, логічний, цивілізаційний 

та системний підходи. Так, філософський підхід забезпечує ґрунтовну оцінку 

певних явищ та спрямований на отримання певного результату. Основні 

пізнавальні категорії філософії права, такі, як: конкретне й абстрактне, явище та 

сутність, зміст та форма, структура та елементи, окреме та загальне тощо, 

дають змогу всебічно охарактеризувати правове регулювання та правовий 

вплив, дійти науково обґрунтованих висновків щодо розуміння їх змісту та 

сутності [676, с.17]. Тобто, згідно з даним підходом, дослідженню підлягають 

зміст принципу рівності прав та свобод людини і громадянина та сутність 

категорій, що його утворюють (принцип, право, свобода, людина, громадянин). 

Особливістю антропологічного підходу до вивчення принципу правової 

рівності є те, що він базується на суб’єктному підході та розглядає сутність 

даного принципу стосовно до людини, тобто як він на неї може впливати. 

Останнім часом багато вчених при дослідженні певних правових категорій 

досить часто користуються феноменологічним підходом. Феноменологія вивчає 

соціальний світ за допомогою певних форм його пізнання, які створюються й 

існують у межах людської свідомості. Усі соціальні явища визначаються як 

феномени. Більше того, в юридичній науці назву феноменів отримують ті 

явища, що ще не знайшли свого адекватного нормативно-правового 

регулювання як в праві, так і нормативного забезпечення і регулювання в 

законодавстві. Залежно від сфери походження феноменів формується 

методологія їх пізнання. Феноменологія від трансцендентального суб’єктивізму 

(сформована за допомогою методу редукції, через свідомість суб’єкта, 
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об’єктивна реальність) поступово перейшла до пізнання людського буття у 

навколишньому світі шляхом визнання інтерсуб’єктивізму (наявності 

свідомості та діяльності іншого) та необхідності комунікативного зв’язку між 

суб’єктами [78, с.115-116]. Тобто, згідно з даним підходом, принцип рівності 

прав і свобод людини і громадянина необхідно досліджувати через шляхи та 

форми його реалізації, розглядати через призму його відображення в людській 

свідомості. 

Сутність логічного підходу до вивчення певних явищ полягає в 

дослідженні їх внутрішньої будови та взаємодії з іншими явищами чи 

предметами. У нашому випадку мова йде про вивчення сутності принципу  

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, його особливостей у 

системі загальних конституційних принципів, принципів правового статусу 

людини і громадянина, критеріїв зв'язку з ними. Згідно з даним підходом, 

досліджуваний принцип можна визначити через його складові («принцип», 

«право», «свобода», «людина», «громадянин», «правова рівність»), а також 

шляхом переходу від абстрактного (принцип, правовий принцип, принцип 

конституційного права тощо) до конкретного (принцип рівності прав і свобод 

людини і громадянина). Також досліджуваний принцип можна визначити через 

співвідношення «аргумент – контраргумент» із застосуванням категоричного 

силогізму.  

У наш час, коли правова глобалізація набирає обертів, актуалізується 

використання цивілізаційного підходу, який надає можливість застосовувати 

досягнення різноманітних правових систем сучасності, знайти їх спільні та 

відмінні риси, забезпечити можливості використання позитивних рис одних 

систем для найбільш оптимального функціонування інших [676, с.17]. 

Застосування цього підходу при дослідженні принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина ґрунтується на тому, що він реалізується шляхом аналізу 

національного законодавства, що закріплює його зміст та гарантії реалізації, та 

у порівнянні з реалізацією даного принципу в інших країнах. При цьому 

визначаються позитивні риси правового регулювання принципу рівності прав і 
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свобод людини і громадянина, практики його реалізації в зарубіжних країнах та 

визначаються шляхи запровадження позитивного зарубіжного досвіду в 

Україні. 

На нинішній день усе частіше при дослідженні правових явищ вчені 

звертаються до системного підходу, тобто вивчення предметів чи явищ на 

основі системних параметрів (стабільності та автономності систем). Він 

передбачає вивчення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина як 

складного та багатогранного явища, що складається з певних елементів (систем 

і підсистем), які завдяки зв’язкам між ними утворюють стабільну і незмінну 

структуру та забезпечують її непорушність. 

Важливе місце в методології, як ми вже писали, посідають методи, які 

називають  двигуном науки, умовою її успішного розвитку, об’єднуючим 

фактором, завдяки якому наука стає системою знань, що здатна розвиватися і 

збагачуватися новими принципами, ідеями, видами [433, с.8]. Серед сукупності 

методів дослідження конституційно-правових явищ при вивченні принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина, на наш погляд, доцільно 

застосовувати наступні: історичний, діалектичний, логічний, системний, 

структурно-функціональний, метод аналогії, компаративістський, 

соціологічний, герменевтичний, метод прогнозування. При цьому кожен із цих 

методів має застосовуватися комплексно, у поєднанні з іншими методами. 

Застосування історично-правового методу в конституційному праві 

дозволяє вивчати конституційно-правові явища з урахуванням історичного 

досвіду їх формування та розвитку, досліджувати основні етапи їх становлення. 

При вивченні принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

історичний метод сприятиме встановленню причин виникнення та 

нормативного закріплення даного принципу, розвитку форм і методів його 

реалізації та забезпечення непорушності. 

Діалектичний метод дозволить вивчити принцип правової рівності з 

урахуванням його багатогранності, дихотомічності та суперечливості, 

відобразить складність процесів реалізації даного принципу. 
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Логічний метод при дослідженні конституційно-правових явищ дозволяє 

абстрагуватися від випадковостей, окремих чинників, особливостей, будуючи 

чітку послідовність у виникненні та взаємозалежності зазначених явищ. Він 

також розкриває найважливіші аспекти функціонування конституційного права, 

природу конституційно-правового регулювання, дає змогу проаналізувати 

структурні елементи конституційного права: норми, юридичні факти, 

правовідносини, правовий статус тощо [42, с.39]. За допомогою вказаного 

методу можна досліджувати систему національного та зарубіжного 

конституційного законодавства, яке закріплює принцип рівності прав і свобод 

людини і громадянина, визначити його поняття та зміст, проаналізувати його 

відмінності від інших конституційних принципів, принципів правового статусу 

людини і громадянина. 

Системний метод дослідження принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні дозволить визначити його зміст через складові, що його 

утворюють, їх співставлення, визначення характерних рис. Використання 

системного методу дає змогу визначити сучасну характеристику принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина, його правове підґрунтя, 

особливості реалізації, виробити пропозиції щодо вдосконалення його 

правового регулювання та практики реалізації. 

Структурно-функціональний метод дослідження використовується для 

розкриття функціональних характеристик кожного з елементів принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина. Він може бути застосований при 

дослідженні теоретико-прикладних аспектів реалізації вказаного принципу, 

його змісту та складових. З його допомогою можна розмежувати поняття 

«права» та «свободи», «людина» та «громадянин», визначити особливості 

реалізації принципу правової рівності, гарантії його виконання. 

Метод аналогії може бути використаний при характеристиці принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина через дослідження інших 

принципів конституційного права України та правового статусу людини і 

громадянина в Україні. 
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Застосування компаративістського методу дозволяє проаналізувати зміст 

досліджуваного принципу через його порівняння з досвідом його 

конституційно-правового регулювання та практикою реалізації в інших 

розвинених демократичних країнах, що дає змогу виробити пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства України і можливостей запровадження 

позитивного зарубіжного досвіду реалізації принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в нашій державі. 

Із застосуванням соціологічного методу тісно пов'язане явище соціології 

конституційного права, під якою розуміють діалектику конституційно-правової 

реальності в контексті конкретного соціального середовища. Соціологія 

конституційного права з'ясовує, яким чином конституційне право змінює чи 

може змінити соціальну дійсність або як соціальна дійсність формує 

конституційне право, систему його інститутів [222, с.70]. Вказаний метод дає 

змогу визначити закономірності реалізації в Україні принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина, громадську думку з даного питання. Це у свою 

чергу дозволяє виявити недоліки та прогалини в законодавстві та в практичній 

реалізації досліджуваного принципу, а також виробити пропозиції щодо їх 

усунення. 

За допомогою герменевтичних методів досягається чіткість у 

застосуванні юридичних термінів, визначенні їх змісту. Ця методика є цінною й 

тим, що вона допомагає забезпечити поєднання знання, що фіксує об'єктивний 

стан предмета пізнання, з суб'єктивним світом людей, які вибудовують та 

реалізують у правовій сфері свою активну життєву позицію; виявити та 

пояснити зміст і значення правових документів, вчинків суб'єктів правового 

життя та правової політики, які виходять із визнання того, що існує сторона не 

тільки зовнішня, а й внутрішня, прихована, така, що виходить із свідомих або 

підсвідомих прагнень [58, с.155]. 

Метод прогнозування дозволить визначити тенденції розвитку принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина, окреслити перспективи та 
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запропонувати шляхи вдосконалення національного законодавства, що регулює 

реалізацію і захист даного принципу. 

Враховуючи таку різноманітність методів дослідження принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина в Україні, необхідно зазначити, що їх 

використання має узгоджуватися один з одним, а також визначати не лише 

сутність даного принципу, а й формувати уявлення про оптимальну модель 

його реалізації. 

Також вищенаведені підходи та методи дослідження принципу рівності 

прав та свобод людини і громадянина свідчать, що всі вони є 

взаємопов’язаними між собою та надають можливість з’ясувати сутність, зміст, 

особливості, значення, функціональні можливості даного принципу. 

Що стосується засобів науково-юридичного дослідження принципу 

рівності прав та свобод людини і громадянина, то ними виступають емпіричні 

та теоретичні матеріали. До числа емпіричних належать міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, правові акти 

зарубіжних країн, що регулюють принцип рівності прав і свобод людини і 

громадянина, Конституція України та цілий ряд національних законів. 

Важливе місце серед емпіричних матеріалів посідає реальна 

конституційно-правова практика реалізації принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в Україні, в зарубіжних країнах, ті процеси, що 

відбуваються в результаті впровадження правових приписів, що регулюють 

питання рівності прав і свобод людини і громадянина на практиці. Береться до 

уваги практика діяльності органів державної влади (Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини, Конституційний Суд України, органи 

прокуратури, суди загальної юрисдикції тощо), органів місцевого 

самоврядування, політичних партій, громадських організацій та інших суб’єктів 

конституційного права. Сьогодні така практика стає все більш багатою, 

різноманітною, а з деяких питань і спірною, тому потребує свого вивчення й 

узагальнення з тим, щоб пропонувати моделі і шляхи удосконалення 
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конституційно-правового регулювання принципу рівності прав і свобод людини 

і громадянина в Україні і практики його реалізації. 

Не менш важливе значення для дослідження конституційного принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні мають теоретичні 

матеріали. Вони охоплюють собою праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в 

яких містяться відповідні теоретичні напрацювання, висновки, концепції, 

погляди щодо розуміння правової природи принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина. Це праці не тільки в галузі конституційного права, а й 

філософського, соціологічного характеру, з галузі теорії держави і права, історії 

права, науки управління, політології, які розкривають значення змісту таких 

правових категорій, як:  «принцип», «права і свободи», «людина», 

«громадянин», «рівність». Їх критичне осмислення має велике значення для 

розуміння сутності конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

На шляху дослідження принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина є потреба визначення його змісту, який розкривається через  

системний аналіз таких правових явищ, як: «права і свободи», «людина», 

«громадянин», «рівність». 

В юридичній літературі суб'єктивне право розглядається як гарантована 

правом і законом міра можливої або дозволеної поведінки особи, яка належить 

суб'єкту незалежно від того, перебуває він у правових відносинах з іншими 

суб'єктами чи ні [245, с.344]. М. І. Матузов вважає, що суб’єктивне право 

виступає як право-поводження, право-вимога, право-користування, право-

домагання [409, с.100] або, якщо розкрити зміст цього поняття, містить у собі 

чотири можливості:  

а) можливість певної поведінки самого уповноваженого;  

б) можливість вимагати відповідної поведінки від інших осіб;  

в) можливість вдаватися в необхідних випадках до примусових заходів;  

г) можливість користуватися певним соціальним благом [410, с.84]. 
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Є автори, які стверджують, що суб’єктивне право – це  обґрунтована 

загальною здатністю мати права (правоздатністю), забезпечена законом міра 

можливої поведінки громадянина або організації, спрямована на досягнення 

цілей, пов'язаних із задоволенням інтересів [517, с.204]. На думку інших 

дослідників, суб'єктивне право – це передбачена нормами права міра можливої 

поведінки учасника правовідносин (іншими словами – міра поведінки, що 

належить уповноваженій особі для задоволення її інтересів та потреб і яка 

забезпечується відповідними юридичними обов'язками інших (зобов'язаних) 

осіб) [135, с.165]. 

Уявляється, що варто виходити з широкого тлумачення поняття 

«суб’єктивне право», що на думку більшості дослідників (зокрема,                

В.М. Ведяхіна, Л.Д. Воєводіна, М.І. Матузова, Т.Б. Шубіної та ін.) містить в 

собі й поняття «конституційних прав». Слід підкреслити, що конституційні 

права також існують у межах особливих, загальнорегулятивних правовідносин, 

які виникають із дії норм Конституції і мають первинний, основний характер 

[443, с.85]. Отже, підсумовуючи зазначене, слід погодитися із думкою              

К. Чернова, який  визначає співвідношення суб’єктивних прав і конституційних 

прав у такий спосіб: «усі конституційні права є суб’єктивними, але не всі 

суб’єктивні права є конституційними» [734, с.86]. 

Основні права людини мають бути закріплені у Конституції та 

гарантуватися державою. Вони спрямовані на досягнення певного результату. 

Права в більшості випадків належать особі, незалежно від того, перебуває вона 

у певних правовідносинах, чи ні. Також їх особливістю є те, що кожному 

суб’єктивному праву кореспондує певний юридичний обов’язок. 

Узагальнюючи ознаки суб’єктивного права, можна вказати, що ними є: 

можливість певної поведінки; можливість, яка належить лише уповноваженому 

суб'єкту, яка надається для задоволення інтересів уповноваженої особи; наявне 

у правовідносинах; є мірою можливої поведінки, порушення якої вважається 

зловживанням правом; існує лише відповідно до юридичних обов'язків; 
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встановлюється нормами права; забезпечується (гарантується) державою [135, 

с.166].   

Таким чином, під суб’єктивним правом необхідно розуміти закріплену в 

нормативно-правових актах та гарантовану державою міру можливої поведінки 

особи, що надається їй для досягнення певних цілей та забезпечується 

кореспондуючим їй юридичним обов’язком. 

Права кожної людини є природними, вродженими, універсальними та 

невід’ємними. Ніхто не може позбавити людину її прав. Вони належать їй в 

будь-якій ситуації та при будь-яких обставинах. Деякі з них набуваються 

людиною з народження, інші вона отримує в процесі життя.  

Права людини характеризуються трьома головними рисами: 

1.  Кожна влада має обмеження для своєї діяльності. 

2.  У кожної людини є своя суверенна сфера, в яку жодна влада не може 

втручатися. 

3.  Кожна людина може виступити проти держави або іншого індивіда з 

метою захисту своїх прав [600].  

Свобода – в юридичному значенні (на відміну від її розуміння у філософії, 

політиці, підприємництві тощо) ототожнюється з можливістю (дозволом) 

робити все те, що не заборонено законом (дозвільний принцип, притаманний 

демократичній правовій державі). Великий юридичний словник зазначає, що 

юридична свобода не має чіткого механізму реалізації, їй кореспондує 

обов’язок утримуватись від здійснення будь-яких дій, що порушують дану 

свободу [94, с.543]. Тобто свобода – це здатність людини діяти на власний 

розсуд, у відповідності з власними інтересами та цілями, спираючись на 

пізнання об’єктивної необхідності [652, с.1174-1175]. Таким чином, свобода є 

феноменом, що:  

а) базується на розумінні людини відносно об’єктивної  необхідності 

вирішення своїх інтересів та інших телеологічних домінант (об’єктивно-

екзистенціальний критерій. – Авт.);  

б) спирається на власний розсуд людини (суб’єктивний критерій. – Авт.);  



33 

 

 

в) є проявом відповідної можливої поведінки людини в суспільстві 

(соціальний критерій. – Авт.); 

г) якому кореспондує відповідний обов’язок (детермінаційний критерій. – 

Авт.); 

г’) не володіє чітким механізмом реалізації, тобто не є нормативно 

визначеною, а передбачає можливість багатьох варіантів поведінки (морально-

нормативний критерій. – Авт.). 

 Права і свободи людини володіють великим екзистенцінним 

призначенням, бо вони характеризують реальні можливості людини із 

задоволення власних інтересів та реалізації певних цілей. У контексті 

нормативізації права і свободи визначаються звичаєвими нормами та 

закріплюються у нормативно-правових актах. В аспекті їх виникнення – вони 

можуть надаватися людині, як з народження, так і набуватися нею протягом 

життя. Окремі права людини можуть бути пов’язані з певними обставинами, що 

виникають в її житті (освіта, посада, стан здоров’я, почесне звання тощо). 

У персонологічному розумінні права і свободи зазвичай носять 

індивідуальний характер, бо належать певним особам. Це може бути як 

обмежена кількість осіб, так і необмежена. При цьому носієм даних прав і 

свобод можуть бути як всі люди, чи окремі їх категорії, так і лише громадяни 

нашої держави. В чому ж полягає відмінність у правових статусах цих двох 

категорій суб’єктів? 

Поняття «людина» відбиває природну, біологічну  сутність особи. Людина 

(індивід) – це конкретна людська істота, одиничний представник людського 

роду [381, с.81].  

Основними рисами людини є: 

- розвиненість інстинктів, що забезпечує можливість реалізації різних 

інтересів (програмно-пристосовницький фактор. – Авт.); 

- наявність мови як засобу спілкування та узгодження діяльності людини 

(лінгвістично-соціальний фактор. – Авт.); 
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- необхідність спілкування із собі подібними з метою досягнення 

компромісу інтересів (комунікаційний фактор. – Авт.); 

- чіткий розподіл праці у людському середовищі, що надає можливість 

досягти високого ступеня організованості відносин [679, с.259] (фактор 

соціалізації і спеціалізації трудової діяльності. – Авт.). 

Людина є соціальним індивідом, що живе та розвивається в суспільстві та є 

його частиною. З метою задоволення своїх природних потреб вона наділяється 

сукупністю певних прав та свобод. Вони можуть бути як однаковими для всіх 

людей, так і відрізнятися в залежності від правового статусу людини чи від 

певної ситуації. Одним із таких статусів, що характеризує права та свободи 

людини, є громадянство, яке в Законі України «Про громадянство України» 

визначено як правовий зв'язок між фізичною особою й Україною (державою. – 

Авт.), що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках [529, ч.2 ст.1]. 

Усіх людей, які знаходяться на території певної держави, в залежності від 

приналежності до неї, поділяють на громадян (патридів) та негромадян: 

іноземних громадян, осіб без громадянства (апартридів, аполідів) та осіб, що 

мають два або більше громадянств (біпартиди, полігромадянство). Людина, яка 

має докази приналежності до громадянства певної держави, визнається її 

громадянином. Надання їй такого статусу вимагає від особи певної поведінки, 

оскільки, крім прав та свобод, вона наділяється ще й низкою обов’язків. Як 

перші, так і другі закріплюються в Конституції держави та прийнятих 

відповідно до неї законах. 

Громадянин – це особа, яка належить на правовій основі до певної держави 

[94, с.130], користується її правами і виконує обов’язки, встановлені 

законодавством цієї держави [504, с.81]. О. С. Лотюк підкреслює, що 

громадянство як структурний елемент правового статусу особи розкриває 

головний зміст зв’язку людини і держави, взаємовідносин громадянина з 

державою та суспільством [329, с.237]. Тобто громадянином певної держави є 

особа, якій у встановленому законом порядку надано статус громадянина, що 

забезпечується та гарантується цією ж державою. Отже, громадянство як 
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важливий елемент правового статусу особистості являє собою постійний 

правовий зв’язок особи з конкретною державою, що виявляється в їх взаємних 

правах та обов’язках  (держава визнає і гарантує права і свободи людини, 

захищає її за кордоном; в свою чергу громадянин безперечно дотримується 

законів держави, виконує покладені на нього обов’язки) [94, с.133]. Разом із 

тим, слід вказати, що даний підхід характеризується відповідними 

методологічними неточностями. По-перше, у функціональному аспекті 

громадянство являє собою не постійний, а сталий правовий зв’язок особи з 

конкретною державою – якби ж він мав характер постійного зв’язку, тоді б не 

існувало інституту виходу з громадянства. По-друге, в онтологічному 

розумінні, громадянство не є  елемент правового статусу особистості, бо 

останній у структурологічному контексті містить в собі лише її права і 

обов’язки. Тому доктринальний інтерес представляють інші визначення місця 

та ролі громадянства у формуванні взаємовідносин людини і держави. Так, 

М.П. Орзіх вважає, що громадянство є елементом правового положення 

людини, що в свою чергу є поняттям більш ширшим, ніж поняття правового 

статусу людини. Правове положення об’єднує в собі правовий статус людини 

(її права і обов’язки), громадянство, загальну правосуб’єктність  та політико-

правові принципи [477, с.75]  

Чинний Закон України «Про громадянство України» надає вичерпний 

перелік осіб, яким може надаватися даний статус. Ними є:  

1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення 

незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території 

України;  

2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та  соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання 

чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 

року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;  
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3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання  після 13 

листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 

1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис «громадянин 

України», та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на 

момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи 

подали заяви про оформлення належності до громадянства України; 

4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України 

та міжнародних договорів України. Закон України «Про громадянство України» 

[529, ст.3]. 

Статус громадянина України визначається законодавством України, де 

закріплюються основні права, свободи та обов’язки, які має ця особа для 

забезпечення всіх важливих публічно-приватних процесів її життєдіяльності, 

реалізації себе як повноправного суб’єкта права. 

Зв'язок громадянина та держави визначається у процесі характеристики 

ознак держави, точніше, публічної влади, що є персоналізованим уособленням 

держави: 

        - державна публічна влада є офіційним представником суспільства. Саме 

тому відносини «громадянин – держава» мають державно-політичний характер; 

- держава є територіальним устроєм суспільства, що забезпечує певний 

рівень упорядкування суспільних відносин за допомогою спеціальних засобів – 

правових норм. Це зумовлює правовий характер взаємодії громадянина та 

держави; 

- держава за допомогою права узгоджує інтереси різноманітних суб'єктів і 

груп та гарантує взаємну відповідальність громадянина і держави, що визначає 

громадянина як рівноправного партнера держави [679, с.263]. 

Враховуючи вищевикладене, можна сказати, що відмінність між людиною 

та громадянином полягає в приналежності другого до певної держави та 

набутті, у зв’язку з цим, специфічних прав, свобод та обов’язків. Так, 

наприклад, у нашій державі тільки громадяни України можуть стати 

нотаріусами, суддями, прокурорами тощо. Тільки громадяни України можуть 
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бути обрані чи призначені на посади до органів державної влади чи місцевого 

самоврядування. Їх права, свободи та законні інтереси охороняються державою. 

Що стосується рівності, то під нею необхідно розуміти один з основних 

ідеалів справедливого суспільства, ладу, що забезпечує всебічний розвиток усіх 

членів суспільства [652, с.1086]. 

Ідея рівності правового статусу була зароджена ще в античному світі, 

пройшла тисячолітню еволюцію свого розвитку і з часом отримувала все 

більше визнання, що знаходило своє закріплення як у нормотворчості, так і в 

правосвідомості. Як справедливо зазначає В.С. Крилов, принцип рівності, 

згідно з яким усі члени суспільства повинні бути поставлені в однакові умови, 

завжди був і є одним із найважливіших ідеалів справедливого суспільного ладу 

[356, с.13]. Історичний розвиток принципу рівності прав і свобод проявився в 

прогресі рівності людей, шляхом їх переходу до юридично вільних індивідів. 

Через механізм права – формальної (правової) рівності – спочатку невільні маси 

людей поступово перетворюються на вільних індивідів. Г. С. Журавльова 

наголошує на тому, що в цілому історична еволюція змісту, об’єму, сфери дії 

принципу формальної рівності не спростовує, а, навпаки, підсилює значення 

цього принципу в якості певної відмінності права у його співвідношенні з 

іншими видами соціальної регуляції (моральною, релігійною тощо) [241].  

Рівність гарантується як міжнародними нормативно-правовими актами, так 

і Конституцією України та актами національного законодавства. Серед 

міжнародних актів слід виділити Загальну декларацію прав людини від 10 

грудня 1948 року, Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод від 4 листопада 1950 року, в якій, зокрема, зазначено, що користування 

правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без 

дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, 

політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, 

належності до національних меншин, майнового стану, народження або за 

іншою ознакою [313, ст.14].  
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Таким чином, аналіз методологічних засад дослідження конституційного 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина дозволяє зробити 

висновок, що він може бути проаналізований за допомогою різноманітних 

підходів (філософський, антропологічний, феноменологічний, логічний, 

цивілізаційний, системний та ін.), методів (історично-правовий, діалектичний, 

логічний, системний, структурно-функціональний, метод аналогії, 

компаративістський, соціологічний, герменевтичний, метод прогнозування 

тощо) та засобів науково-юридичного дослідження (емпіричні та теоретичні). 

Вказані підходи, методи та засоби дають можливість всебічного, детального, 

повного та системного аналізу конституційного принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в Україні через його складові та з урахуванням 

різноманітних чинників та умов, за яких він реалізується. Тобто дослідження 

сутності принципу правової рівності здійснюється за допомогою таких 

підходів, методів та засобів, які забезпечують вивчення всіх аспектів його 

правової природи, його особливостей, з урахуванням порівняльної 

характеристики, особливостей застосування в практичній діяльності і т. ін. 

Дослідження складових змісту даного принципу дозволяє у 

найзагальнішому вигляді визначити його як основоположну засаду 

конституційного устрою держави, яка полягає в тому, що, відповідно до 

міжнародного та національного законодавства, всі громадяни України та люди, 

які знаходяться на законних підставах на її території, користуються рівними 

можливостями для досягнення певних цілей. Усі винятки з даного правила 

мають бути визначені на законодавчому рівні та ні в якому разі не зменшувати 

основоположні права та свободи людини і громадянина. 

 

1.2. Ідеї рівності як форма вираження буття людини: гносеологічний 

аспект 

 

Рівність прав громадян як важливий принцип конституціоналізму, в 

контексті його розуміння як історії, теорії та практики конституційного 
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будівництва [473] та один із головних елементів демократії [721, с.15-19], що 

являє собою офіційно визнану рівність громадян перед державою, законом, 

судом, тобто рівність прав, свобод та обов’язків громадян однієї держави 

незалежно від статі, раси, національності, мови, віросповідання, майнового 

стану тощо [94, с.510], вперше висувається як гасло та частково закріплюється 

на рівні законодавства європейських країн в епоху буржуазних революцій, 

змінюючи, таким чином, старі соціальні відносини традиційного суспільства. 

Така позиція притаманна як вітчизняній, так і зарубіжній конституційній теорії. 

Однак, слід мати на увазі, що в даному випадку мова йдеться про завершальний 

етап формування принципу рівності прав і свобод людини і громадянина. А 

сама ідея рівності має більш глибокі корені і розвивалася як частина світогляду, 

і правової ідеології в цілому. 

Як відзначає В.С. Нерсесянц, «ідея права – це історія прогресуючої 

еволюції змісту, обсягу, масштабу і міри формальної (правової) рівності при 

збереженні самого цього принципу як принципу права взагалі. Кожному етапу 

історичного розвитку свободи та права в людських відносинах притаманний 

свій зміст принципу формальної (правової) рівності» [444, с.196]. Науковець 

наголошує на тому, що «складно віднайти політико-правове вчення, яке в тій чи 

інший мірі не зачіпало б проблеми рівності (нерівності) учасників суспільних 

відносин» [260, с.64].  

Так, якщо брати ще стародавні часи, то відповідно до давньоіндійської 

ідеології брахманізму, все суспільство поділяється на варни. Приналежність до 

різних варн визначалась за народженням і була пожиттєвою. Не зважаючи на 

те, що застосовування поняття рівності в даному випадку є неприйнятним, 

приписи Драхм були єдиними для всіх, без виключень всередині однієї варни, 

незалежно від майнового стану, родинних стосунків чи посади [96, с.110]. 

Вчення стародавнього китайського мислителя Конфуція також ґрунтується 

на тому, що поділ людей на вищих і на нижчих не може бути усунений. Однак 

ця нерівність заснована не на ознаках походження, а на моральних якостях та 

знаннях. За цими критеріями виділяються «благородні», які за конфуціанством і 
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мали перебувати на державній службі. Тобто передбачалася принципова 

можливість прирівнювання правового положення різних за походженням 

суб’єктів як винагорода за їхні заслуги перед суспільством [127, с.45]. 

Схоже ставлення до рівного статусу як винагороди за заслуги притаманне 

також і буддизму. До буддійських громад приймали лише вільних (не рабів). 

Особа, яка вступала до громади, повинна була відмовитися від сім’ї та 

власності, припинити дотримуватися приписів своєї варни. Закон Будди чітко 

визначає, що називати брахманом можна лише того, хто є вільним від 

прихильностей та нічого не має, «але не називає людину брахманом лише за 

його народження чи за його станом» [96, с.214].  

Для даосизму характерною є наявність ідеї загального нормативу, 

найвищої цінності, для якої всі люди, незалежно від їхнього соціального 

походження, є рівними. Дао – це джерело всього сутнього, завжди єдине, 

незмінне, воно не має форми, проте довершене за своєю сутністю [707, с.124]. 

Людині залишається лише усвідомити свою мізерність у порівнянні з Дао та 

намагатися визволитися від пристрастей для подовження свого життя. 

Відповідні ідеї є характерними для моізму. Мо-цзи визначав, що всі люди є 

рівними перед «божественним небом», яке не робить відмінностей «малих і 

великих, знатних та підлих, всі люди – слуги неба» [127, с.138]. 

Християнство, проголосивши цінність людської особистості (людської 

душі, яка є безсмертною і вільною), проголошує принцип всезагальної любові і 

поваги в суспільстві, заснований на ідеї рівності людей, незалежно від 

майнового стану, раси, національності тощо. Характерною особливістю 

ранньохристиянських громад був демократизм, а благодійність та висока 

моральність поведінки їх членів практично виключали відносини 

підпорядкування та примусу, усе майно громади було спільним, а керівництво 

громадами здійснювали апостоли, які  не мали жодних привілеїв і поставали в 

очах інших людей лише «головами родин», не порушуючи принципу 

християнської рівності. Але вже з середини ІІ століття у християнстві 

розпочинається епоха єпископальної церкви, встановлюється відповідна 
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ієрархія, насаджуються ідеї протиставлення між мирянами і кліром, 

виправданості існуючого в імперії соціального порядку [228, с.75, 80; 449, с.35; 

468, с.67; 733, с.40]. 

Великий вплив на розвиток християнської доктрини завдав видатний 

філософ, проповідник та вчитель церкви – Августин Аврелій (він же Августин 

Блаженний. – Авт.), який фактично визначив магістральний напрямок усієї 

західної середньовічної філософії та заклав підґрунтя ранньосередньовічної 

християнської догматики. Для його творчості були характерні ствердження 

надособистістного авторитету церкви, яскравий християнський антропологізм 

та індивідуалізм [705, с.12-13]. Августин Блаженний виступав проти рабства, 

перш за все, духовного, навчаючи, що «наділена розумом та створена за 

задумом божим, людина може панувати лише над тваринами нерозумними, 

адже за своєю першоприродою ніхто не є рабом іншої людини або гріха. 

Людина – істота вільна та розумна» [705, с.13-14]. Проте, на думку Августина 

Блаженного, після гріхопадіння людини виникає необхідність стримування 

егоїстичних устремлінь людей. Отже, саме через гріхопадіння людей виникає 

необхідність у державі, яка створює необхідні умови для життя людини у 

недосконалому світі. 

Питання соціальної нерівності знайшли своє відображення і в працях 

найвидатнішого вчителя християнської церкви, засновника офіційного 

філософського вчення католицизму – Фоми Аквінського. Весь світ розглядався 

філософом як універсальний ієрархічний порядок, встановлений Богом. Вчений 

стверджував, що підпорядкування – це чеснота підданих, отже, людина 

повинна поважати існуючий природній порядок як в особистому житті, так і в 

суспільстві [15, с.211]. 

Слід відзначити, що теологічні роздуми в межах християнського вчення 

знайшли своє відбиття й у юридичній науці того часу. Так, С. Боднар відзначає, 

що у  найстарішій правовій збірці Німеччини – «Саксонському зерцалі» – 

містяться досить важливі положення щодо станової нерівності [87, с.24]. Ейке 

фон Рєпков пише: «Бог створив людину за своєю подобою й у своїх страстях 
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звільнив одного так само, як і іншого... По правді говорячи, мій розум не може 

зрозуміти того, що хто-небудь може бути у власності іншого», «людині 

належить бути божою, вона повинна належати Богу, жоден, крім Бога, не може 

її собі привласнити...» [626, с.129]. 

На відміну від християнства, іслам безпосередньо виправдовує соціальну 

нерівність: «Ми розділили серед них (людей) їхню їжу в житті ближнього й 

підняли одних ступенями над іншими, щоб одні з них брали інших у служіння». 

Коран вважає законним рабство. Осуджуючи жадібність багатіїв, Коран 

осуджує і заздрість бідняків: «Не заглядайся своїми очами на ті блага, якими 

наділили ми деякі сімейства» [339]. 

Виражені у релігійних вченнях підходи до розуміння рівності людей 

схвалювалися чи не схвалювалися стародавніми мислителями. Так, 

розглядаючи філософсько-правові вчення Стародавньої Греції, маємо 

відзначити, що, зокрема, ще софіст Протагор, який обґрунтував відомий міф 

про створення суспільства [705, с.693], стверджував, що всі люди однаковою 

мірою причетні до справедливості: «міра всіх речей – людина». Ідею загальної 

рівності підтримував і Антіфонт, який стверджував, що «по природі ми всі у 

всіх відносинах рівні, притому однаково й варвари, і елліни. Доречно звернути 

увагу на те, що у всіх людей потреби від природи однакові» [36, с.321]. 

Представникам софістики належить розробка теорії природного права, в якій 

була обґрунтована правова аксіома рівності людей [412, с.102].  

Один із найвидатніших філософів Античності, Платон, у своїх працях 

досить багато уваги приділяв розгляду суспільства і держави. Так, на думку 

філософа, держава – це людина у своєму найбільшому масштабі [707, с.343]. В 

ідеальній державі внаслідок природної нерівності людей виділяються такі 

стани, що відповідають існуючій у суспільстві ієрархії чеснот: нижчий стан 

(покора) – селяни й ремісники, середній стан (мужність) – воїни та 

чиновництво, вищий стан (мудрість) – правителі-філософи [707, с.343-344]. В 

системі, створеній Платоном, особистість повністю підпорядкована державі. 

Проте, слід підкреслити, що, за задумом філософа, громадяни посідають 
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відповідне положення в державі за своїми моральними якостями та задатками, 

тоді як загальним мірилом, стосовно якого всі члени суспільства є рівними, 

«мірою всіх речей, насамперед, є Бог, набагато більше, ніж будь-яка людина, 

всупереч твердженням деяких» [486, с.38, 40, 45]. Крім того, він був одним із 

перших філософів, який наголошував на рівності прав чоловіків та жінок. На 

його думку, в ідеальній державі жінки зрівняні у правах і можливостях із 

чоловіками.  

Вчення Платона були розвинені Аристотелем, який визначав державу як 

«спілкування подібних один одному людей заради досягнення кращого життя». 

В своїх суспільно-політичних поглядах Аристотель виходить із розуміння 

людини як «суспільної тварини», до сфери життя якої входить родина, 

суспільство, держава [707, с.28]. Філософ висуває низку вимог до характеру 

діяльності людини, спрямованої на досягнення суспільного блага, серед яких 

слід відзначити сумлінне дотримання моральних принципів, перш за все, – 

принципу справедливості. Провідним видом людського спілкування 

Аристотель називає державу, яку він ототожнює з великою родиною, тож, на 

думку античного мислителя, людина, що живе поза державою, – варвар за своїм 

моральним розвитком. На сторінках «Політики» Аристотель не раз підкреслює, 

що рабство встановлене природою, що варвари, маючи могутнє тіло й слабкий 

розум, здатні винятково до фізичної праці. Аристотель закликав поневолювати 

варварів силою, при цьому така війна буде, на його думку, справедливою [40, 

с.45]. Аристотель виділяв окремо розподільну (яка передбачає розподіл 

суспільних благ залежно від вкладу кожного члена суспільства у загальний 

добробут) та зрівняльну (яка застосовувалась всередині одного суспільного 

класу) справедливість. На думку філософа, абсолютно справедливою може бути 

лише рівність за гідністю [728, с.69]. Слід наголосити, що саме Аристотель 

найбільш обґрунтовано та чітко проводить розподіл політичного права на 

природне та волевстановлене (тобто позитивне) право. 

Ідеї давньогрецьких вчених були розвинені римською філософською та 

власне юридичною думкою, адже саме в Стародавньому Римі юриспруденція 
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оформлюється як самостійна наука, відбувається розподіл права на публічне та 

приватне. Значний інтерес становлять собою юридичні погляди Цицерона, 

який, визнаючи рівність всіх людей від природи, стверджував, що рівність є 

несправедливою, якщо вона не враховує ступенів у соціальному стані особи 

[727, с.22]. Майнові й соціальні розходження між людьми виникають, з його 

погляду, не від народження, а в силу сталих у суспільстві відносин [708, с.61], 

тож загальною метою держави, на думку мислителя, постає забезпечення 

безпеки громадян та їх права на вільне користування майном [707, с.509]. 

Головні ідеї правового та соціального устрою давньоримської держави та 

принципи регулювання суспільного життя були вироблені та закріплені у її 

правовій системі. Основним принципом Римського права є ствердження, що 

держава становить собою результат встановленої домовленості між 

громадянами держави з метою вирішення усіх правових питань відповідно до 

заздалегідь встановлених загальним рішенням правил. Цей принцип Римського 

права став основою республіканської форми організації влади, що є найбільш 

розповсюдженою на сьогоднішній день у світі формою державного правління. 

При цьому, римська правосвідомість розглядала справедливість, виведену з 

рівноправності, як основний принцип правореалізації: «Jus est ars boni et aequi» 

– «Право є мистецтво (наука) доброго й рівного» [95, с.531]. 

Середньовіччя ж характеризується різними формами та напрямками 

розвитку ідеї загальної рівності. Насамперед, мова йде про поширення рівності 

на все більше коло осіб та суспільних відносин. Не зважаючи на становлення та 

домінуючу диференціацію закріплення прав і свобод в правових актах, набуває 

розвитку ідея рівності як рівності перед законом. Правові акти середньовіччя 

закріпили права людини відповідно до існуючих прав-привілеїв різних 

соціальних прошарків. Англійська Велика хартія вольностей проголосила, що 

«жодна вільна людина не буде арештована й ув’язнена в тюрму або позбавлена 

майна, або оголошена поза законом, або вигнана, або яким-небудь (іншим) 

способом знедолена, не інакше, як на підставі законного вироку рівних їй і по 

закону країни» (ст. 39) [723, с.369]. Цей принцип поширювався лише на «рівних 
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їм» осіб відповідного класового стану. В той же час, саме прогресивність ідеї 

рівності стратегічно протистояла свавіллю, яке було характерним для 

феодального ладу [380, с.62]. 

Середньовічні мислителі, такі, як: Філіп де Бомануар, Генрі Бректон, а 

також згадуваний вище Ейке фон Рєпков, активно виступали проти рабства та 

кріпацтва, підтримуючи ідею необхідності правової консолідації: «Бог створив 

людину за своєю подобою і своїми пристрастями, звільнив одного так само, як і 

іншого» [261, с.93].  

Своєрідне осмислення ідеї рівності має місце у здобутках утопістів. Так, 

вважаючи причиною соціальної нерівності існування приватної власності,       

Т. Мор у своїй «Утопії» пропонує ідеальну форму державного устрою, 

засновану виключно на державній власності. До головних умов досягнення 

рівності серед людей філософ зараховував загальнообов’язкову працю, 

підкорення індивідуальних інтересів загальносуспільним, релігійну терпимість, 

гендерну рівноправність [627, с.106]. Ці ідеї одержали розвиток у здобутках     

Т. Кампанелли. Під час опису суспільного ладу Міста Сонця він підкреслює, 

що все життя солярійців суворо регламентоване, вони підкоряються загальним 

правилам, не мають приватної власності, повинні працювати [267]. Великий 

вплив даних ідей простежується в роботах соціалістів-утопістів XVIII–XIX ст. – 

Р. Оуена, А. Сен-Сімона, Ш. Фур’є та ін., які також створювали проекти 

ідеального суспільства, в яких саме проблемам установлення справедливості й 

рівності належало головне місце [501, с. 41]. 

Філософська та юридична думка Нового часу орієнтувалась на принципи 

та цінності нового, антитеологічного світосприйняття, основу якого складали 

раціоналістичні концепції природного права та суспільного договору, ідей 

невідчужуваних прав та свободи людини, які стали підставою для 

формулювання та закріплення принципу формальної рівності. 

Значною подією у цьому процесі була розробка голландським мислителем 

Гуго Гроцієм питання природного права, яке вчений вважав справжнім мірилом 

справедливості. На думку вченого, сутність природного права полягає у 
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суспільному характері людини. Відповідно, держава виникає внаслідок 

суспільного договору і є «досконалий союз вільних людей, створений задля 

дотримання права та загального блага» [707, с.213]. Встановлене право, за 

Гроцієм, має відповідати природному, яке «є настільки непорушним, що не 

може бути змінене навіть самим Богом... Подібно тому, як Бог не може зробити, 

щоб двічі два не рівнялося чотирьом, так само він не може за внутрішнім 

змістом перетворити зло на добро» [751, с.97]. 

Томас Гоббс також, чітко розмежовуючи природне та позитивне право, 

послідовно обстоює теорію «суспільного договору» – на думку вченого, люди 

шляхом договору об’єдналися у державу та підкорилися володарю, отримавши, 

таким чином, захист та можливість спокійного життя. Суспільний закон, за 

Гоббсом, – це сумління громадянина. Те, що государ санкціонує, – є 

правильним, все інше – неприйнятним для суспільства та громадян. Таким 

чином, сама відсутність у підданих будь-яких прав стосовно до суверена є 

своєрідною правовою рівністю осіб у їхніх взаємовідносинах [751, с.280]. «Всі 

люди є рівними від природи, – наголошує Гоббс, – природа створила їх 

рівними, відповідно до фізичних і розумових здібностей, бо хоча й 

спостерігаємо іноді, що одна людина фізично сильніша чи розумніша іншої, 

однак, якщо роздивитися все разом, побачимо, що різниця між ними не така 

велика, щоб одна людина, покладаючись на неї, могла претендувати на яке-

небудь благо для себе, а інша не могла претендувати на нього з таким же 

правом» [179, с.149]. 

Якщо Т. Гоббс розглядає державу як вимушене зло, що позбавляє людей 

свободи, але рятує суспільство від стану «війни всіх проти всіх» [707, с.109], то 

центральним питанням філософських та політично-правових міркувань Джона 

Локка стає питання про обмеження державної влади, мінімізацію її впливу на 

особистість [707, с.248]. У своїй праці «Два трактати про правління» філософ 

стверджував, що природний стан людей характеризує наявність свободи та 

приватної власності, які повинні зберігатись і при переході до державної форми 

співіснування людей. При цьому державна влада, завданням якої є 
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забезпечення цих прав особистості, не може бути абсолютною. Для 

забезпечення рівності та свободи людей вчений пропонує ідею обмеження 

влади законом, правосуддям та природним правом [35, с.88]. Дана ідея знайшла 

свій розвиток в концепції «розподілу державної влади» Шарля-Луї Монтеск’є, 

яка стала сьогодні обов’язковим засобом забезпечення законності та 

невід’ємним і наріжним принципом будь-якої сучасної, демократичної, 

правової держави. Монтеск’є ототожнює політичну свободу з особистою 

безпекою, незалежністю індивіда від свавілля влади, адже «у державі, де є 

закони, свобода, – це право робити все, що дозволено законом» [423, с.256].  

Нарешті ще один представник теорії «суспільного договору» –                   

Ж.-Ж. Руссо,  розглядаючи проблему подолання соціальної нерівності, вбачав її 

витоки у майновій нерівності, а також у залежності людей один від одного. 

Руссо стверджував, що всі люди народжуються вільними та рівними, тому, 

об’єднуючись у «єдину волю» (державу), не мають втрачати свого 

суверенітету, тобто виключного права колективного суверену (народу) 

ухвалювати будь-які рішення щодо державного життя.  Таким чином, перед 

суспільством постає таке завдання – «знайти форму об’єднання, яка б захищала 

та охороняла всією з’єднаною силою особистість і власність кожного, і за якою 

кожен, об’єднуючись із усіма, корився б лише самому собі й залишався 

настільки ж вільним, як і колись» [751, с.431]. 

Цінність ідей Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо щодо загальної 

рівності людей значною мірою була посилена ідеєю автономії, 

сформульованою видатним німецьким філософом І. Кантом. Мислитель 

виходив із того, що всі люди рівні у своїй здатності до автономії, що моральна 

відповідальність і людська гідність також ґрунтуються на цій здатності і що 

моральність вимагає рівної поваги до кожного, здатного на таку автономію 

[491, с.77]. 

Проблема рівності досить широко розглядалася й у вітчизняній науковій 

думці. На початкових етапах своєї еволюції, коли українська правова думка 

розвивалася переважно у літературі, історичних творах, релігійних проповідях 
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тощо, до основних предметів роздумів належали такі питання, як виникнення та 

правомірність влади, забезпечення незалежності та єдності, свобода та рівність. 

Сучасні дослідники відзначають, що ґенеза ідеї рівності у вітчизняній політико-

правовій думці бере свій початок з XI ст., де у пам’ятці того часу «Слові про 

закон і благодать» митрополитом Іларіоном була сформульована ідея 

рівноцінності й рівноправності народів [501, с.49].  

Серед українських мислителів періоду ХІІІ – XVI ст. можна відзначити Х. 

Філалета, який у своїх працях обгрунтовував ідеї суспільного договору і 

природного права, обмеження влади законом; С. Оріховського, який вперше в 

українській правовій думці сформулював принципи правової держави 

(верховенство права, зв’язаність державної влади законами та ін.). Проблема 

співвідношення влади духовної і світської, а також ідея природної рівності 

людей посідали центральне місце в політико-правовій концепції І. Вишенського 

наприкінці XVI – на початку XVII ст. Спираючись на ідею необхідності 

повернення до гуманістичних і демократичних ідеалів раннього християнства, 

мислитель відстоював ідею рівності всіх людей перед Богом [457, с.32]. 

Розвиток  ідей справедливості та рівності  можна простежити в працях 

фундаторів Києво-Могилянської академії – І. Борецького, М. Смотрицького,     

З. Копистенського. Найпомітнішим українським політичним мислителем ХVІІ 

ст. був І. Гізель, концепція якого базувалася на постулатах суспільного 

договору та природного права.  

Проблеми рівності розглядає й український філософ і правознавець            

Д. Лодій. Вчений відстоював розвиток науки, поширення освіти і виховання, за 

допомогою яких мріяв реформувати суспільство, послабити соціальну напругу 

між різними верствами населення, ліквідувати кріпосне право [37, с.25]. 

Образне представлення рівності як суспільного ідеалу того часу знаходимо 

в Г. Сковороди: «Бог богатому подобен фонтану, наполняющему различные 

сосуды по их вместимости. Над фонтаном надпись сия: «Неравное всем 

равенство». Льются из разных трубок разные токи в разные сосуды, вокруг 
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фонтана стоящие. Меньший сосуд менее имеет, но в том равен есть большему, 

что равно есть полный» [640, с.345].  

Отже, ідея рівності характерна для всіх часів розвитку людства. Протягом 

сотень років вона була предметом розгляду багатьох видатних філософів та 

політичних діячів і розвивалася як частина світогляду і правової ідеології в 

цілому. В різні історичні періоди рівність розглядалась і отримувала свою 

правову оцінку по-різному. Зароджена ще в античному світі, ідея рівності 

пройшла  еволюцію свого розвитку від диференційованого підходу її розуміння 

з урахуванням різноманітних стратифікаційних ознак (рабство, кріпосництво, 

стать, релігійні переконання, соціальне походження, майновий стан тощо) до 

ідеї загальної рівності, яка з часом отримувала все більше визнання.  

         В політико-правовій історії людства, релігійних підходах, в працях 

провідних мислителів, філософів, юристів обґрунтовувалася цінність рівності 

як форми вираження буття людини, відображався процес становлення ідеї 

рівності. Обґрунтування ідеї загальної рівності можна знайти і в працях 

українських мислителів. Вони мали неабиякий вплив на подальший розвиток 

ідеї рівності на теренах України, її закріплення в конституційних документах. 

 

1.3. Трансформація ідеї рівності людей в принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина та його еволюція в Україні 

 

Наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. починається нова фаза розвитку 

світової та вітчизняної правової думки. Цей період характеризується 

посиленням уваги до осмислення проблем рівності, прав і свобод людини, 

створенням перших конституційно-правових документів у даній сфері. Ідея 

рівності, яка розвивалася до цього моменту як загальнотеоретична концепція, 

вперше знаходить своє законодавче закріплення саме в цей час [734, с.58]. 

Зокрема, правовий статус людини і громадянина закріплюється у перших 

конституціях цього періоду – Конституції США 1787 р., Конституції Франції і 
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Конституції Польщі 1791 рр., а також у конституціях країн Західної та 

Центральної Європи, прийнятих протягом першої половини ХІХ ст. 

Так, одним із перших нормативних закріплень ідеї рівності відбулося у 

Декларації незалежності США 1776 р., яка встановлювала, що «…всі люди 

створені рівними; що вони наділені своїм Творцем певними невід’ємними 

правами, в числі яких – життя, воля і прагнення до щастя» [723, с.328]. 

Декларація мала важливу роль для розвитку демократії і конституціоналізму як 

в США, так і у світі, фактично під її впливом у 1787 р. було прийнято 

Конституцію США, Білль про права 1789–1791 рр., Прокламацію про 

звільнення рабів 1863 р. та ін. 

Надзвичайно велике значення для теорії і практики прав людини мало 

проголошення французької Декларації прав людини і громадянина 1789 р. У 

ній було сформульовано низку принципових та глибоко прогресивних 

положень, які й досі зберігають свою актуальність та загальну значущість. Це 

стосується й положень про рівність прав і свобод громадян. Зокрема, у статті 1 

Декларації прав людини й громадянина прямо закріплено: «Люди 

народжуються й залишаються вільними й рівними в правах». Ст. 6 Декларації 

встановлює, що «закон є відбиттям загальної волі», а «усі громадяни мають 

права особисто або через своїх представників брати участь в його створенні». 

«Усім громадянам, з огляду на їх рівність перед законом, у рівній мірі 

відкритий доступ до всіх громадських посад, відповідно до їх здібностей» [697, 

с.108]. В.С. Нерсесянц, підкреслюючи значення цього документу у 

загальносвітовому конституційному процесі, відзначає, що Декларація 1789 р., 

увібрала в себе попередній досвід у галузі прав і свобод людини, вплинула на 

процес боротьби проти «старого режиму» в усьому світі, та стала взірцем для 

багатьох інших аналогічних декларацій у різних країнах світу [435, с.137]. 

Починаючи з французької Декларації прав людини і громадянина, 

конституції більшості країн світу стали містити норми, що стосуються 

правового статусу особи в державі. Принципи французької Декларації стали 

основою найвизначніших міжнародно-правових актів сучасності: Загальної 
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декларації прав людини 1948 р., Міжнародного пакту про економічні, соціальні 

і культурні права і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 

1966 р., Міжнародної конвенції ООН про ліквідацію усіх форм расової 

дискримінації стосовно до жінок 1979 р., Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та ін. Більшість цих документів містить в собі 

положення, згідно з яким держави-учасниці договорів мають привести 

національне законодавство у відповідність з даними актами. Україна 

ратифікувала велику кількість міжнародно-правових актів із прав людини, 

долучивши їх до власного законодавства, та намагається виконувати їх норми у 

повному обсязі, в тому числі й положення щодо забезпечення принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина.  

Розглядаючи еволюцію ідей рівності в історії людства та перші спроби їх 

законодавчого закріплення, не варто також залишати поза увагою й таку 

визначну пам’ятку вітчизняної правової та політичної думки, як Пакти і 

Конституції законів та вольностей Війська Запорізького 1710 р. (більш відомий 

як «Конституція Пилипа Орлика») – документ, розроблений групою козацьких 

старшин на чолі з П. Орликом, в якому знайшли своє втілення найсучасніші на 

той час правові ідеї. Конституція містила в собі низку прогресивних 

демократичних ідей: стверджувала національну державну незалежність, 

передбачала розподіл державної влади, а також закріплювала права і свободи 

різних соціальних груп українського суспільства, встановлювала гарантії їх 

реалізації, передбачала елементи соціального захисту окремих верств населення 

та ін. У Пактах і Конституції законів та вольностей Війська Запорізького, хоча 

й опосередковано, вказувалося на існування правової рівності між людьми, 

засуджувалося її порушення: «Однак дехто з гетьманів Війська Запорозького 

захоплював собі необмежену владу, геть потоптавши усяку природне право, 

рівність і звичаї, та свавільно встановлювали отой закон: «Так хочу – так 

повеліваю». Через те непритаманне гетьманському уряду самоправство у 

Вітчизні й Війську Запорозькому запроваджувався розлад, порушення законів 

та вольностей, неповажне ставлення до старшин, полковників та козаків...» 
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[684, с.237-238, 242]. І хоча, на жаль, положення цього документу не були 

реалізовані на практиці, Конституція Пилипа Орлика залишається видатною 

пам’яткою правової та політичної думки світового рівня. 

Отже, у XVIII – ХІХ ст. ідеї рівності прав та свободи людини і 

громадянина, визначені та проаналізовані в політико-правових вченнях 

минулого, починають поступово знаходити своє юридичне закріплення на рівні 

правових актів конституційного характеру. Конституції країн світу приділяють 

обов’язкову увагу принципу рівності прав і свобод.  Сформована в Європі 

ліберальна доктрина прав людини, основу якої становить природно-правова 

концепція, визначила нові орієнтири у взаєминах держави і людини – свободу, 

юридичну рівність, верховенство закону, універсальні права людини, 

проголосила свободу людини як основне невід’ємне право, що є безпосереднім 

подальшим розвитком гуманістичних ідей філософів часів Античності. Проте в 

нових історичних умовах дане вчення збагатилося принципом універсальної 

рівності усіх членів суспільства, що з категорії, яка поширювалася на елітарні 

верстви суспільства, стає загальною [379, с.12-13]. Так, І. Полховська відзначає, 

що проголошення природних і невід’ємних прав людини було б неможливим 

без визнання рівності всіх людей перед законом (тобто формальної рівності). 

Саме рівність визначила універсальний характер прав людини, поклавши, 

таким чином, край становим правам і привілеям [501, с.52]. Проте еволюція ідеї 

рівності та намагання її відповідного правового оформлення і закріплення не 

припиняється й набуває перманентного характеру. Взагалі, як зазначає 

В.С. Крилов, принцип рівності, згідно з яким усі члени суспільства повинні 

бути поставлені в однакові умови, завжди був і залишається сьогодні одним із 

найважливіших ідеалів справедливого суспільного ладу [356, с.13]. Цю тезу 

підтримує й В. С. Нерсесянц, який пише, що історичний розвиток засад свободи 

і права у людських відносинах представляє собою прогрес рівності людей у 

якості формально (юридично) вільних особистостей. Через механізм 

формальної (правової) рівності спочатку невільна маса людей поступово 

перетворюється на вільних індивідів. У цілому ж історична еволюція змісту, 
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обсягу, сфери дії принципу формальної рівності не спростовує, а, навпаки, 

підсилює значення цього принципу в якості певної відмінності права у його 

співвідношенні з іншими видами соціальної регуляції (моральною, релігійною, 

тощо) [439, с.36].  

Відзначимо, що в середині XIX – на початку XX століття у науці 

відбувається суттєва зміна поняття рівності, відповідно змінюється й зміст 

принципу рівності. Цей час характеризується появою нових наукових підходів 

до трактування політичних та правових процесів в Європі та світі, що 

зумовлюється серйозними змінами в суспільному житті, пов’язаними із 

переходом від традиційного до індустріального типу суспільства: появою нових 

економічних відносин, ускладненням соціальної структури суспільства, 

виникненням різних ідеологічних течій, введенням масового виборчого права, 

формуванням перших політичних партій і партійних систем тощо. 

Усвідомлення нового змісту суспільного життя знаходить своє відображення у 

роботах французьких соціологів О. Конта, Е. Дюркгейма, англійського вченого 

Г. Спенсера, німецьких філософів К. Маркса та Ф. Енгельса. Помітного 

розвитку набувають соціологія права (М. Коркунов, М. Ковалевський) та 

психологія права (Л. Петражицький). Значну увагу привертають критичні 

роботи Б. Чичеріна, П. Новгородського, М. Бердяєва. 

З позицій європейських соціологів, які розглядають суспільство як сферу 

інтеграції інтересів окремих індивідів, груп, спільнот, найбільш стабільним 

елементом соціального організму є родина. Аналогом родинних відносин у 

більш широкому соціальному плані є кооперація, заснована на розподілі праці, 

проте економічні зв’язки задля забезпечення соціальної стабільності мають 

доповнюватися політичним примусом. Таким чином, органом забезпечення 

соціальної солідарності, справедливості та рівності людей у суспільстві стає 

держава, у той час як функцію регулятора соціальної поведінки виконує релігія 

(церква) [707, с.220]. Більшість європейських соціологів середини XIX –  

початку XX ст. відкидали ідеали французької революції XVIII ст., вважаючи 
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«суверенітет народу містифікацією заради репресій, а рівність – негідною 

брехнею» [707, с.429]. 

Основу концепції соціального розвитку, запропоновану К. Марксом та       

Ф. Енгельсом, становила теорія класової боротьби як рушійної сили 

суспільного розвитку. Відповідно до неї, державна влада неодмінно відбиває 

інтереси економічно панівного класу, а завданням держави виступає 

забезпечення панування правлячого класу над усіма іншими соціальними 

групами. Марксистська доктрина, яка в подальшому була розвинена                  

В. І. Леніним, мала чітку політичну спрямованість і проголошувала своєю 

головною метою встановлення шляхом соціальної революції нового 

суспільного ладу, заснованого на принципах демократії, звільнення людей від 

пригноблення та встановлення загальної рівності. При цьому марксистсько-

ленінська теорія рівності виходила з того, що в економічній, політичній і 

культурній сферах суспільного життя рівність неможлива без знищення 

приватної власності на засоби виробництва і ліквідації експлуататорських 

класів. Так, Ф. Енгельс наголошував, що «рівність є вираження справедливості, 

принцип досконалого політичного і соціального устрою», а В. Ленін 

підкреслював, що «рівність є порожньою фразою, якщо під рівністю не 

розуміти знищення класів» [656, с.122]. 

Слід зазначити, що еволюція ідеї рівності прав і свобод людини і 

громадянина відбувається в цей час і в українській політичній та правовій 

думці, а намагання її інституційного оформлення набуває свого історичного 

максимуму наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Даний етап характеризується 

величезним розмаїттям ідейних напрямів, але в цілому, як і в західній 

юриспруденції, в українській правовій науці домінували ідеї позитивізму.  

Початок якісно нового періоду у розвитку ідей рівності в Україні 

пов’язується з появою в середині ХІХ ст. Кирило-Мефодіївського товариства, 

організаторами якого були М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко та ін. В 

межах товариства була розроблена нова модель суспільства, що базується на 

засадах справедливості, рівності, свободи, братерства. Сучасні науковці 
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підкреслюють, що саме кирило-мефодіївці заклали ту основу, на якій пізніше 

виникло українофільство та продовжилася боротьба за права українського 

народу [467, с.98], а їх праці стали таким же підґрунтям для українського 

конституціоналізму, як діяльність просвітителів для європейського 

конституційного права [37, с.10]. 

Серед найпомітніших вчених того часу можна виділити Г. Андрузького, 

який вперше в новітній історії України розробив конституційний проект 

правового та політичного устрою майбутньої України, в якому він окреслював 

принципи ідеальної держави і конкретизував положення щодо рівності 

громадян, їх особистих свобод. Так, зокрема, Г. Андрузький висував ідею 

обмеження абсолютної державної влади, пропонував скасування кріпацтва та 

станового розподілу суспільства, скасування титулів та ін. Автор проекту 

приділяє особливу увагу питанню рівності громадян, яке він поділяв: «за 

загальним принципом (для всіх і від народження) та за окремим принципом 

(залежно від заслуг). Він визнавав рівне суспільство, яке відкидає стани в 

деяких стосунках, а саме: 1) і пастух, і син вельможі рівно можуть прагнути до 

підвищення; 2) і вельможа, і пастух рівно повинні закону; 3) батько не передає 

своїх приватних прав синові, і той з народженням отримує лише права загальні, 

приватних же може досягти» [432, с.44-52]. Таким чином: дворянство і жоден 

інший стан, що надає приватні права і переваги за народженням, не повинні 

існувати. Існувати ж повинні стани: духовний, купецький, промисловий, 

військовий, вчений, землеробський. 

Слід також відзначити праці автора суто української національної 

конституційної ідеї – М. Драгоманова, який запропонував конституційно-

правову реорганізацію країни. У його конституційному проекті – «Проект 

основаній устава украинскаго общества «Вольный Союзъ»  – «Вільна Спілка» 

передбачалося перетворення Російської імперії на децентралізовану 

федеративну державу, в якій проголошувались примат прав і свобод людини, 

рівність громадянських прав і обов’язків, економічне і культурне звільнення 

українського народу [367, с.14]. Суть держави, на думку М. Драгоманова, 
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полягає у правах, якими наділені громадяни, – у рівності, загальному змісті 

правового статусу свободи особи у даній державі [501, с.52]. 

Головними ідеями іншого видатного представника українського соціалізму 

– М. Грушевського, що обстоював теорію федералізму в Україні, були: 

децентралізація держави з наданням місцям широкої національної чи 

територіальної автономії; розподіл державної влади; чітке визначення 

державного характеру національних окраїн, їх територій, прав і свобод людини 

і громадянина [417, с.35-36]. Розглядаючи ідеї рівності та свободи, вчений 

писав: «Щоб не було ніякої тісноти від влади людям, щоб вона не коверзувала 

людьми, не накидала їм своєї волі, не має бути іншої влади, тільки з вибору 

народного. Такий устрій, коли не має бути ні царя, ні короля, всі власті і всі 

установи мають бути з вибору народного, щоб у них мали право і дійсну 

перевагу люди всі, робочий народ – такий устрій зветься демократичною 

республікою, і українці хочуть його» [499, с.185]. 

Помітним внеском у розвиток ідеї рівності прав і свобод людини і 

громадянина стала творчість Б. О. Кістяківського – його ідеї неокантіанства та 

трактування природного права в межах цінностей лібералізму, невідчужуваних 

прав та свобод особистості, правової державності своєрідно поєднувались із 

релігійно-моральним сприйняттям ідей соціалізму. 

Розпад Російської Імперії, система соціальних відносин якої базувалась на 

авторитарно-монархічних засадах і пріоритеті інтересів держави над інтересами 

конкретної людини, дав поштовх національно-державному відродженню 

України, поширенню ідей рівності осіб, природних невід’ємних прав і свобод 

людини [767, с.407]. У цей період було розроблено та прийнято цілу низку 

важливих документів конституційного характеру, у яких, поряд з іншими 

положеннями, знайшов своє відображення й принцип рівності прав і свобод 

людини і громадянина. До найважливіших із них слід віднести: Універсали 

Української Центральної Ради, Конституцію Української Народної Республіки 

1918 р., Закон про тимчасовий державний устрій України 1918 р., Закон про 
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тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській 

Народній Республіці 1920 р. та ін.  

Так, у Конституції Української Народної Республіки 1918 р. та в 

Основному державному законі Української Народної Республіки 1920 р. 

проголошувалися рівноправність громадян, їх рівність перед законом, 

заперечення привілеїв, рівний доступ до урядових посад та рівність прав 

чоловіка і жінки [648, с.79, 97]. Проголошувалося, що вся влада в УНР 

належить народові України, а взаємовідносини людини з Українською 

державою мали будуватися відповідно до принципів ліберальної (європейської) 

концепції прав людини [325, с.109]. Зокрема, у Конституції УНР у ст. 12 

закріплювалось: «Громадяни в УНР рівні в своїх громадянських і політичних 

правах. Уродження, віра, національність, освіта, майно, оподаткування не 

дають ніяких привілеїв в них. Ніякі титули в актах і діловодстві УНР вживатися 

не можуть», а у ст. 65 йшлося про рівність усіх перед судом: «Суд для всіх 

громадян Республіки один і цей самий, не виключаючи й членів Всенародних 

Зборів та членів Ради Народних Міністрів» [648, с.83]. 

 У Законах про тимчасовий Державний устрій України 1918 р. Гетьмана 

П. Скоропадського у ст. 24 також закріплювався принцип рівності перед 

законом: «Сила закону, без виключення, обов’язкова для всіх українських 

підданих і чужинців, в українській державі перебуваючих» [648, с.89]. 

Також на теренах Західноукраїнської Народної Республіки у Відозві 

Української Національної Ради від 1 листопада 1918 р. проголошувався 

принцип рівноправ’я: «Всім горожанам української держави без ріжниці 

народности і віросповідання запоручається горожанську, національну і 

віросповідну рівноправність» [155, с.94].  

За доби Директорії УНР у 1920 р. був розроблений проект (який і 

залишився проектом і не був затверджений урядом УНР) Конституції, що мав 

назву Основний Державний Закон УНР, у 15 Артикулі якого закріплювалась 

рівність всіх перед законом без різниці віри, народності та походження; 

скасовувались всі родові, станові, шляхетські привілеї та всі родові й особисті 
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шляхетські титули; утверджувалась рівність прав жінки нарівні з чоловіком 

[648, с.97]. 

Слід відзначити, що майже всі нормативні акти часів Центральної Ради, 

Гетьманату, Директорії, ЗУНР так і залишилися нереалізованими на практиці, 

стали правовими пам’ятками українського державотворення періоду 1917 – 

1920 років. В той же час вони характеризуються прогресивністю і високим 

рівнем правової культури, своїм значним демократичним змістом, врахуванням 

передових стандартів у галузі прав людини, напрацьованих на той час іншими 

розвиненими країнами. 

За часів СРСР правова думка розвивалася виключно в межах наукового 

комунізму та історичного матеріалізму. Розвиткові правової думки 

перешкоджали догми офіційної ідеології, а також повна ізольованість  науки від 

світовою суспільно-політичної та правової думки. Відповідно змінюється 

характер правових досліджень, адже усі явища правового життя розглядаються 

тільки скрізь призму марксизму, класової боротьби. 

За часів радянської державності було прийнято чотири Конституції: 1919, 

1929, 1937, 1978 років, які за своїм змістом та структурою повністю 

відтворювали Конституцію СРСР. Провідне місце в цих документах посідали 

ідеологічні настанови,  а міжнародні стандарти у галузі прав людини та їх 

гарантій або ігнорувалися, або були суто декларативними [329, с.110].   

Так, Конституція УСРР 1919 р. представляла УСРР як організацію 

диктатури трудящих та експлуатованих мас пролетаріату і найбіднішого 

селянства над їх споконвічними експлуататорами – капіталістами й 

поміщиками. Проголошувалось скасування приватної власності, влада 

робітничого класу, свобода слова, зібрань і союзів тільки для трудового народу 

[417, с.38]. У ст. 32 Основного Закону хоча й формально, знайшов своє 

закріплення принцип рівності: «УСРР, визнаючи рівні права за працюючими, 

незалежно від їх раси і національності, визнає суперечним основним законам 

Республіки встановлення або пропущення яких-небудь привілеїв, на підставі, а 

також яке б не було пригнічення національних меншостей, або обмеження їх 
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рівноправності» [326, с.76]. Майже ідентичним було формулювання принципу 

рівності в Конституції УСРР 1929 р.: «Українська Соціалістична Радянська 

Республіка, визнаючи, що права громадян не залежать від їх расової і 

національної належності, проголошує неприйнятним з основними законами 

Республіки будь-який утиск національних меншостей або обмеження їх 

рівноправності» [326, с.87]. 

У Конституціях Української Радянської Соціалістичної Республіки 1937 р. 

та 1978 р. принцип рівності був закріплений більш ґрунтовно і набував 

квазісистемного характеру за рахунок розширення суб’єктно-об’єктного 

складу. Конституції 1937 р. жінкам надавались рівні права з чоловіками в усіх 

галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного 

життя; можливість здійснення цих прав жінок забезпечувалася наданням жінці 

рівного з чоловіком права на працю, оплату праці, відпочинок, соціальне 

страхування і освіту, державною охороною інтересів матері й дитини, наданням 

жінці при вагітності відпусток із збереженням утримання, широкою сіткою 

пологових будинків, дитячих ясел і садків [334]. У ст. 122 було закріплено 

рівноправність громадян, незалежно від їх національності і раси: 

«Рівноправність громадян УРСР, незалежно від їх національності і раси, в усіх 

галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного 

життя є непорушним законом. Яке б то не було пряме чи посереднє обмеження 

прав або, навпаки, встановлення прямих чи посередніх переваг громадян, 

залежно від їх расової і національної приналежності, так само, як усяка 

проповідь расової або національної винятковості, або ненависті і зневаги, – 

караються законом» [334]. 

У Конституції УРСР 1978 р. рівноправності громадян була присвячена 

глава 5. Зокрема, ст. 32 закріплювала рівність громадян перед законом, 

незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і 

національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і 

характеру занять, місця проживання та інших обставин. Зазначалося, що 

рівноправність громадян Української РСР забезпечується в усіх галузях 
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економічного, політичного, соціального і культурного життя [333]. Ст. 34 

Конституції встановлювала рівноправність жінки й чоловіка: (здійснення цих 

прав передбачало надання жінкам рівних із чоловіками можливостей у здобутті 

освіти і професійної підготовки, у праці, винагороді за неї і просуванні по 

роботі, у громадсько-політичній і культурній діяльності, а також застосування 

спеціальних заходів щодо охорони праці і здоров'я жінок; створення умов, які 

дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; надання 

правового захисту, матеріальної і моральної підтримки материнства та 

дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним 

жінкам і матерям, поступове скорочення робочого часу жінок, які мають 

малолітніх дітей), а також проголошувала, що громадяни Української РСР 

різних рас і національностей мають рівні права, здійснення яких має 

забезпечуватися політикою всебічного розвитку і зближення всіх націй і 

народностей СРСР, вихованням громадян у дусі радянського патріотизму і 

соціалістичного інтернаціоналізму, наданням можливості користуватися 

рідною мовою та мовами інших народів СРСР [333]. 

Отже, XX століття виявилося плідним для України на конституції (акти 

конституційного характеру), які  приймалися за різних часів, у різних 

суспільно-політичних умовах і яким було властиве різне ідеологічне 

навантаження. Одні з них діяли десятиліттями, інші фактично не діяли. Не всі 

ці акти витримали перевірку часом, але важливо, що в кожному зазначеному 

документі знайшов відображення принцип рівності, що є свідоцтвом його 

конституційної важливості та конституційного потенціалу.  

Нова сторінка у розвитку вітчизняної правової думки була відкрита після 

прийняття у 1990 році Декларації про державний суверенітет України, а у 1991 

році – Акта проголошення незалежності України і створення незалежної, 

суверенної, демократичної держави. Як зазначав академік права Ю. М. Тодика, 

Декларація про державний суверенітет відіграла значну роль при становленні в 

Україні конституційного ладу на демократичних засадах, заклала цінності, які 

стали базовими для Конституції України, у цілому конституційного 
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законодавства, визначила вектор розвитку державно-правових процесів [697, 

с.32]. Зокрема, у Декларації було закріплено принцип рівності перед законом 

усіх громадян Республіки, незалежно від походження,  соціального і майнового 

стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, політичних 

поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та 

інших обставин [105]. 

Знаменною віхою для незалежної України було прийняття 28 червня 1996 

року нової Конституції України, яка стала визначальним фактором сучасного 

українського конституціоналізму. В Розділі ІІ Основного Закону України серед 

основних принципів конституційно-правового інституту прав і свобод людини 

був системно закріплений принцип рівноправності прав і свобод осіб [335, 

ст.21]. Даний принцип означає, що здійснення прав і свобод людини і 

громадянина не повинно порушувати права і свободи інших осіб. Конституція 

України також проголошує рівність усіх перед законом і судом [335, ч.3 ст.8]. 

Крім того, права і свободи людини і громадянина визнаються за всіма 

однаково, незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, місця 

проживання, ставлення до релігії тощо [335, ч.3 ст.24]. Н. Шукліна підкреслює, 

що рівність прав і свобод людини і громадянина проголошується безпосередньо 

діючою Конституцією України [329, с.203], ці права і свобод та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає за свою 

діяльність [335, ч.2 ст.3]. На думку дослідників, до найважливіших рис 

державно-правового інституту прав і свобод належить те, що громадяни є 

вільними і рівними у своїй гідності і правах, є рівними перед законом у 

користуванні конституційними правами і свободами, отже, усі соціальні 

верстви і групи населення в своїх правах за будь-яких обставин є рівними, і 

користування привілеями, що не встановлені законом та суперечать принципам 

соціальної справедливості, неприпустиме [329, с.206]. 

Зміст Розділу ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини 

і громадянина» в цілому, а також зміст конституційних норм, що безпосередньо 

стосуються закріплення принципу рівноправності прав і свобод людини в 
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Україні, в цілому відповідають сучасним міжнародним стандартам у галузі прав 

людини. Аналіз статей даного розділу Основного Закону України свідчить про 

майже ідентичність регламентації принципу рівності у Конституції та Загальній 

Декларації прав людини 1948 р. і відповідність положень Конституції України 

у цьому плані положенням Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права 1966 р. (ст.ст. 2, 3, 14, 24, 26), Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права 1966 р. (ст.ст. 2, 3), Декларації соціального прогресу 

і розвитку 1969 р., Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1965 р., Декларації про право на розвиток 1986 р. та багатьом 

іншим міжнародно-правовим документам [413]. 

Отже, у процесі еволюції принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні ми можемо виділити п’ять основних етапів:  

1) Початок ХVIII ст.: створення та прийняття у 1710 р. Пактів і 

Конституції законів та вольностей Війська Запорізького – визначного 

документу, в якому знайшли своє втілення найсучасніші на той час правові ідеї 

у галузі конституціоналізму. Саме з прийняттям цього документу вперше 

відбувається інституціональне оформлення принципу рівності в Україні, що, 

безумовно, свідчить про прогресивність української правової думки та 

демократичних традицій українського народу того часу. 

2) XIX – початок XX ст.: період інтенсивного розвитку ідеї рівності прав і 

свобод людини і громадянина в українській політичній та правовій думці, 

спроби її інституційного оформлення. В цей час важливу роль у розвитку 

української суспільно-політичної думки відіграє Кирило-Мефодіївське 

товариство, представники якого у своєму Статуті розробили модель 

суспільства, що базується на засадах справедливості, рівності, свободи, 

братерства, а член товариства – Г. Андрузький вперше в новітній історії 

України розробив конституційний проект правового і політичного устрою 

майбутньої України, в якому конкретизував положення щодо рівності 

громадян, їх особистих прав і свобод. Ідеї Кирило-Мефодіївського товариства 

отримали своє продовження в роботах М. Драгоманова, який вважається 
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творцем першого конституційного проекту, що наближався до тогочасних 

європейських зразків. У конституційному проекті М. Драгоманов передбачав 

перетворення Російської імперії на децентралізовану федеративну державу, в 

якій проголошувалась рівність громадянських прав, свобод і обов’язків. 

3) 1917 – 1920 рр.: період визвольних змагань за незалежну Україну, коли 

розпад Російської імперії дав поштовх національно-державному відродженню 

України. За цей період було розроблено та прийнято цілу низку важливих 

документів конституційного характеру: Універсали Української Центральної 

Ради, Конституція Української Народної Республіки 1918 р., Закон про 

тимчасовий державний устрій України 1918 р., Закон про тимчасове верховне 

управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці 1920 

року та ін., в яких, поряд з іншими важливими положеннями, проголошувалися 

рівноправність громадян, їх рівність перед законом, заперечення привілеїв, 

рівний доступ до урядових посад та рівність прав чоловіка і жінки. Майже всі 

ці нормативні акти часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР так і 

залишилися нереалізованими на практиці, стали правовими пам’ятками 

українського державотворення періоду 1917 – 1920 років. В той же час вони 

характеризуються прогресивністю і високим рівнем правової культури, своїм 

значним демократичним змістом, врахуванням передових стандартів у галузі 

прав людини, напрацьованих на той час іншими розвиненими країнами. 

4) 1918 – 1991 рр.: період радянської України, за часів якої правова думка 

розвивалася виключно в межах наукового комунізму та історичного 

матеріалізму. Розвиткові правової думки перешкоджали догми офіційної 

ідеології, а також повна ізольованість  науки від світової суспільно-політичної 

та правової думки. За часів радянської державності було прийнято чотири 

Конституції: 1919, 1929, 1937, 1978 рр., які за своїм змістом та структурою 

повністю відтворювали Конституцію СРСР, мали здебільшого формальний 

характер та несли в собі ідеологічне навантаження (права і свободи людини та 

їх гарантії, закріплені в них, були декларативними або взагалі ігнорувалися). 
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5) З 1991 р. – донині, якій можна поділити на два етапи (1991 р. – 28 

червня 1996 р. та 1996 р. – донині): період незалежної України, що 

характеризується демократичним розвитком Української держави, визнанням 

на конституційному рівні принципу рівності прав і свобод людини та 

громадянина, його детальним законодавчим регулюванням на основі 

вироблених світовою спільнотою стандартів у галузі прав людини. 

 

1.4. Рівність людей та свобода і справедливість: питання 

співвідношення і пріоритету 

 

Досліджуючи еволюцію розуміння правової природи рівності людей, 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, маємо відзначити, що 

як українські мислителі, так і мислителі інших країн за різних періодів 

пов’язували загальну концепцію рівності людей із фундаментальними 

аксіологічними постулатами свободи та  справедливості. 

Як відзначає С. Боднар, такі вищі моральні цінності, як: добро, благо у 

структурі природно-правової концептуальної схеми конкретизуються у правові 

ідеали справедливості, рівності, свободи [87, с.78]. Це випливає з антиномічної 

природи моралі, яка для реалізації добра, блага вимагає від людини, з одного 

боку, вдосконалення своїх здібностей і нарощування конструктивного 

потенціалу, для чого функціонує механізм соціальної ієрархії, система ролей, 

що дозволяють користуватися послугами інших людей, використовувати їхню 

допомогу і в цьому розумінні розглядати їх як засіб у творчій самореалізації 

людини. Але, з іншого боку, мораль вимагає також розглядати іншу людину як 

самоціль і самоцінність, оскільки людина, як така, є вищою цінністю [87, с.78].  

На початку XX століття в роботі «Філософія свободи» М. Бердяєв писав: 

«У нові часи ... думають про щось, пишуть про щось, але були часи, коли 

думали і писали щось, коли було те, про що тепер згадують, про що тепер 

пишуть ... мало хто вже дерзає писати так, як писали колись, писати щось, 
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писати своє, своє не в сенсі особливої оригінальності, а в сенсі безпосереднього 

виявлення життя» [69, с.6].  

Такі думки у філософа виникли не випадково саме при підході до теми 

свободи, бо сама тема та її зміст є екзистенційно наповненими, саме від них 

залежить змістовне існування людини. Для сучасної людини, представника 

європейської культури, свобода – це невід'ємний елемент «безпосереднього 

виявлення життя»: свобода в собі, свобода для себе, свобода спрямованого 

зовні вчинку. І писати, в першу чергу, звичайно, слід цю свободу – писати ж 

про неї – значить, претендувати на знання чогось більшого, ніж ти сам (тоді як і 

сама собі людина аж ніяк не є ясною). В останньому випадку в нашому 

починанні буде багато гордині і мало поваги до другого, до інакшості його 

свободи. Тому так фальшиво і легковесно виглядають у наш час будь-які 

спроби міркувати про «свободу взагалі» [428, с.5].  

Філософи різних часів не дають єдиної відповіді на питання розуміння 

рівності як самостійної правової категорії. В більшості випадків рівність 

розглядається ними лише як складова понять свободи та справедливості чи як 

явище, яке тісно пов’язане з цими категоріями, які, у свою чергу, 

характеризують сутність людини і є основними формами вираження буття 

людства. На їх погляд, категорія свободи є головною для людини. Саме завдяки 

свободі людина обирає свій шлях щодо реалізації своїх інтересів та бажань. 

Свобода, в загальному розумінні, повинна стати самим середовищем існування 

людини. Але слід відзначити, що іноді поняття свободи містить в собі досить 

несподіваний зміст. Не випадково Е. Кассірер у своїй праці «Техніка сучасних 

політичних міфів» оцінював дане поняття як одне з найбільш складних і 

неоднозначних не тільки у філософії, але й у політичній та правовій науковій 

думці [203, с.363]. 

Поняття свободи мало різне змістове наповнення за різних історичних 

часів. Як зазначав Ш.-Л. Монтеск’є: «Немає слова, яке набуло би стільки 

різноманітних значень i справило б настільки різне враження на голови, як 

слово «свобода». Одні називають свободою легку можливість скидати того, 
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кого наділили тиранічною владою; інші – право вибирати того, кому вони 

мають підкорятися; треті – право носити зброю й учиняти насильство; четверті 

– вбачають її у привілеї людини перебувати під управлінням своєї нації або 

підкорятися своїм власним законам. Один народ тривалий час приймав свободу 

за звичай носити довгу бороду. Інші поєднують це поняття із певною формою 

правління, виключаючи решту» [423, с.288]. 

В античній філософії свобода насамперед розумілася як можливість брати 

участь у владі, впливати на формування державної влади [40, с.166], 

розглядалася в поєднанні з долею, яка обмежує свободу людини [486, с.217]. 

Так, у Стародавній Греції найчастіше мова йшла про свободу і долю (Сократ, 

Платон), свободу від політичного деспотизму (Аристотель, Епікур) [707, с.406]. 

Це дало підставу Т. Гоббсу пізніше стверджувати: «Свобода означає 

відсутність спротиву (під яким розуміється зовнішня перешкода для руху). Та 

свобода, про яку так часто і з такою повагою мовиться в історичних і 

філософських працях давніх греків і римлян, а також у творах і роздумах тих, 

котрі запозичили у них всі свої політичні знання – це свобода не приватних 

осіб, а держави…» [180, с.219]. 

За часів Середньовіччя під свободою мали на увазі свободу від гріха та 

проклять церкви, причому мав місце певний розлад між моральною свободою 

людини та всемогутністю Бога, яку стверджувала церква [707, с.406]. Августін 

Блаженний писав, що людина не вільна у добрі, адже у ній діє благодать, але 

вільна у злі, тому що зло  не може належати до намірів Бога [705, с.741]. Згідно 

з вченням Фоми Аквінського, метою усіх людських діянь є благо, свобода ж 

людської волі полягає у виборі між різними засобами [705, с.741]. За словами 

теолога, свободу можна визначити таким чином: «свобода – це відсутність 

будь-яких перешкод до дії, оскільки вони не існують у природі та у внутрішніх 

якостях суб’єкта. Так, ми кажемо, що вода тече вільно, або володіє свободою 

просуватися руслом річки, адже в цьому напрямку для неї не існує жодних 

перешкод; проте вона не може текти в інший бік, адже їй перешкоджатимуть 

береги. І хоча вода ніколи не піднімається вгору, ми не кажемо, що вона не має 
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свободи підніматися, ми кажемо лише про те, що вона не має сили піднятися, 

адже у даному випадку перешкода полягає в самій природі води і має 

внутрішній характер. Таким саме чином ми можемо стверджувати, що зв’язана 

людина не має свободи пересуватися, адже перешкода полягає не в ньому 

самому; але ми не можемо стверджувати таке про хвору людину, адже у цьому 

випадку перешкода полягатиме в ній самій» [203, с.363]. 

В епоху Ренесансу та наступний період під свободою розуміли 

безперешкодний усебічний розвиток людської особистості. За часів 

Просвітництва виникає поняття свободи, запозичене з лібералізму та філософії 

природного права (Альтузій, Гоббс, Гроцій, Пуфендорф; у 1689 році в Англії –  

Білль про права), постулатом якої виступає незалежність самовизначення 

людини від усіх посягань влади [707, с.406].  

В німецькій філософії та релігієзнавстві (від Лейбніца, Гегеля і Канта до 

Шопенгауера та Ніцше) питання про свободу розглядалося як питання про 

постулат моральної і творчої відповідності сутності та її розвитку. З часів 

Просвітництва поняття свободи знаходиться під впливом ліберальної 

парадигми і концепції природного права (Гоббс, Гроцій) та одночасно відчуває 

сильний вплив з боку детерміністських конструкцій. І Кант, і Шеллінг, а згодом 

– і Ніцше, і Шопенгауер були прихильниками свободи волі. Так, за Кантом, 

свобода волі є вимогою практичного розуму, тобто стосується сфери моралі. 

Людина є вільною, оскільки вона належить до світу ідеального, світу речей у 

собі, та невільна, оскільки належить до світу явищ [705, с.741]. 

З позицій екзистенціоналізму, свобода найчастіше розглядається або як 

субстанційне начало людини (Ж.-П. Сартр), або як можливість здійснювати 

добру або злу волю (К. Ясперс) – таким чином, свобода виявляється тотожною 

людині, яка її обирає [705, с.741-742]. Згідно з екзистенціальною теорією         

М. Гайдеггера, головним станом буття людини є страх перед можливістю 

небуття, який звільнює її від усіх умовностей дійсності та дозволяє досягнути 

певного ступеня свободи, обирати своє існування – визначати свої дії та нести 

за них відповідальність [707, с.406]. Ж.-П. Сартр підкреслює, що свобода не є 
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властивістю людини, вона – його субстанція, тобто людина не відрізняється від 

свободи, як свобода не відрізняється від її проявів. Людина, як вільна істота, 

може вільно обирати свої цілі, які й визначатимуть те, ким вона є насправді. 

Отже, людина, на думку філософа, завжди варта того, що з нею відбувається 

[707, с.406]. 

На відміну від ідеалістів класичної німецької філософії та 

екзистенціалістів, що обмежують проблему свободи сферою свідомості, 

прихильники марксизму виходять із того, що саме усвідомлення свободи без 

можливості її практичної реалізації у діяльності людини є ілюзією реальної 

свободи. В марксистській теорії свобода взагалі – фікція, адже вважається, що 

людина мислить та діє залежно від спонукань та оточуючого середовища, при 

цьому головну роль у його середовищі відіграють економічні відносини та 

класова боротьба [707, с.406]. Люди не надто вільні у виборі об’єктивних умов 

своєї діяльності, проте вони володіють певною свободою у виборі цілей, 

оскільки кожного конкретного моменту існує не одна, а кілька реальних 

можливостей поведінки. Крім того, існує відносна свобода у виборі засобів 

досягнення поставленої мети. Тому мова може йти не про абсолютну, а про 

відносну свободу, що реалізується шляхом прийняття рішення, вибору 

відповідного плану дій. На думку К. Маркса, чим більш розвиненою є 

свідомість та розуміння реальності, тим більшою є свобода як «пізнана 

необхідність» [466, с.457]. «Негативна» свобода (від експлуатації, примусу) є 

умовою свободи «позитивної» (для творчої діяльності). Тобто, за таким 

підходом, абстрактної свободи не існує, свобода є завжди конкретною та 

відносною [466, с.457]. При цьому відносність волі виявляється у 

відповідальності особистості перед іншими особистостями та суспільством. 

Якщо свобода означає для особистості можливість вибору тієї або іншої форми 

дії в конкретній ситуації на підставі пізнаної необхідності, то відповідальність є 

здатністю особистості приймати у певній обстановці відповідні рішення, 

передбачати наслідки своїх дій та  нести за них відповідальність. 
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Разом із тим, історично посилений протягом усього XIX століття 

особистісний характер свободи багато що пояснює в подальшому, помітному 

зміщення, центру причетних до неї дослідних інтересів з екзистенційно-

персоналістського – на суспільно-політичні сюжети. Відносно цього                 

І.І. Мюрберг уточняє, що «істина» цього зміщення міститься аж ніяк не в 

поверненні на позиції властивої ранньому модерну наївної екстерналізаціі волі. 

Свобода, внаслідок подібного перетворення, як відомо, мало не розчинилася в 

зовнішньому – в тому, що пізніше отримало назву «інститутів свободи». У 

новому фокусі виразно відчувається бажання надати осмислення особистої 

свободи самої особистості, одночасно з цим позначивши як «загальну» (в сенсі 

доступності для розуміння і для практики) сферу сполучення особистих свобод, 

сферу інтерсуб'єктивності. Остання тільки тепер, після персоналізму, почала 

відкриватися філософській рефлексії у всій її ваблячій непізнаності. Свобода 

осягається нині через пошук істини, що здійснюється в публічній сфері [428, 

с.5].  

Таким чином, пошук та здійснення свободи в публічній сфері, безумовно, є 

повязаними з державно-правовою реальністю, з існуванням та 

функціонуванням державності, з простором політичного. 

Слід зазначити, що в історичному дискурсі поняття «політичного» є 

вельми молодим. Тим часом, явище, що їм позначається, збігається за віком не 

з терміном, а з цілою епохою модерну (умовно кажучи, з Новим часом), яка це  

явище породила. І.І. Мюрберг вважає, що одним з істинно гуманістичних 

завоювань Нового часу стало виникнення не сфери політики (як чогось 

відмінного від сфери державного або духовного управління суспільством) і 

навіть не горезвісного «громадянського суспільства» (цього каменю спотикання 

колишніх і нинішніх політичних філософів), а простору політичного, причому 

простору політичного в його сполученні зі свободою [428, с.7].  

Вважаємо, що є сенс дослідити відповідні ідейні напрямки, що мають 

стосунок до постулованого сутнісного взаємозв'язку двох явищ сучасності: 

сфери політичного та свободи, що її живить, які створюють систему морально-
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нормативних координат, в якій функціонує людина-особистісь (індивідум) та 

людина-громадянин (homo normativicus). З одного боку, виявлений сучасними 

філософами простір політичного, як породження Нового часу,  долає зрощену 

уяву про політику з наявною інституціональною структурою, так як в першу 

чергу пов'язує факт історичної мінливості і плюральності її форм і проявів із 

філософським поняттям свободи. З іншого боку, історична свідомість, що 

формується цим поняттям, змушує по-новому підходити також і до феномену 

свободи, по-новому існувати в ньому. Підготовлене XIX століттям 

усвідомлення унікальності свободи кожного поступово переводить центр 

дослідницьких інтересів в ту найближчу до приватності частину життєвого 

світу, де свобода, не втрачаючи персоніфікованого характеру, стає в той же час 

свободою «для нас». У цьому понятійному контексті «ми» – вже не ті класичні 

«індивіди», головною «гідністю» яких de facto була неподільність (in- 

dividuum), атомарність, яка відсилала до механістичної картини світу – та сама 

атомарність, з якою мислителі раннього модерну, власне, і пов'язували 

уявлення про самототожності особистості. Зрушення, що сталось у сприйнятті 

суб'єкта свободи, зафіксували в минулому столітті не тільки ліберальні 

теоретики, яким ex officio належало стежити за оновленням поняття, – як це не 

виглядає парадоксальним, найбільш «просуненими» в цьому питанні стали 

представники політичного консерватизму, що висунули найважливіше для 

нашого часу поняття ідентичності [428, с.7].  

Досить часто свобода у контексті її зв’язку із категорією рівності 

розглядається у співвідношенні з такими категоріями, як «необхідність», 

«відповідальність» та «право». 

Як і свобода, необхідність є філософською категорією, що відбиває 

поняття зумовленості дій, вчинків суб’єкта. Необхідність відображає об’єктивні 

зв’язки матеріального світу – реально (або фізично) необхідним є таке явище 

або подія, що має неодмінно настати, відбутися, якщо наявні відповідні умови 

для його настання [707, с.296]. 
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Проблема взаємозв’язку свободи та необхідності є спірним науковим 

питанням ще з часів Сократа, яке в цілому зводиться до питання про ступінь та 

спосіб залежності поведінки людини від внутрішніх та зовнішніх умов її 

існування. У стародавніх філософів дане питання вперше постало у морально-

психологічній площині (так, як це було розглянуто вище, для Сократа та 

Платона мова йшла, насамперед, про свободу і долю, для Аристотеля та 

Епікура — про умови людського існування взагалі). Досить тривалий час це 

питання розглядалося лише у формі антиномії: або все підпорядковується 

необхідності (і в цьому випадку про свободу не йдеться), або ж визнається 

існування свободи (що, в свою чергу, заперечує наявність необхідності). 

Спроби визначити і з’ясувати зміст та діалектичний зв’язок категорій свободи і 

необхідності здійснювали свого часу такі видатні філософи, як: Б. Спіноза, який 

дав нині класичне визначення свободи як усвідомленої необхідності [705, 

с.742], Г. Ф. Гегель, який стверджував, що свобода безпосередньо пов’язана з 

необхідністю: «Свобода, яка б не мала в собі жодної необхідності, та лише сама 

необхідність без свободи – суто абстрактні, а отже, неістинні визначення. 

Свобода є сутнісно конкретною, визначеною в собі і, відповідно, разом із тим, 

необхідною» [203, с.363]. Проте таке зведення свободи до «усвідомленої 

необхідності» призводить до того, що людина майже ототожнюється з 

предметами матеріального світу, які підкоряються тільки бездушним законам 

природи. Як підкреслював П. Гольбах, «якщо в усіх своїх діях та вчинках 

людина завжди підкоряється необхідності…. її свобода волі є ілюзією» [186, 

с.302]. 

Тому слід зауважити, що якщо розуміння свободи виходить зі здатності 

людини діяти у відповідності зі своїми інтересами та цілями, спираючись на 

пізнання об’єктивної необхідності, то категорії «свобода» в цьому випадку має 

протиставлятися категорія «примус», тобто дії людини під впливом будь-яких 

зовнішніх сил, попри внутрішні переконання, цілі та інтереси. Таке 

протиставлення свободи саме примусу, а не необхідності, є принциповим. Саме 

про це писав свого часу Б. Спіноза: «Ви вважаєте, немає розходження між 



72 

 

 

необхідністю й примусом, або насильством? Прагнення людини жити, любити 

тощо  аж ніяк не вимушено в неї силою, і, однак, воно є необхідним... [659, 

с.584-585] Я називаю свободною таку річ, що існує й діє з однієї тільки 

необхідності своєї природи, тоді як примушеним я називаю те, що будь-чим 

іншим детермінується до свого існування, а також до дії тим або іншим 

способом» 
 
[659, с.591]. Як підкреслює С. Боднар, схожі думки можна знайти i в 

метафізиці свободи I. Канта [270, с.94], який, з одного боку, доводив безумовну 

підпорядкованість явищ законам природи, а з іншого – наполягав на тому, що 

свобода є першою ланкою причинно-наслідкового ланцюга подій (так, 

наприклад, можливість моральної та аморальної поведінки індивіда, що 

свідчить про його осудність, відповідальність, тобто про його свободу) [87, 

с.78]. 

Аналізуючи поняття «свобода» у протиставленні його поняттям 

«обмеження» та «примус», Ф. Хайєк підкреслює, що свобода не може існувати 

без обмежень, адже необмежена свобода кожного неодмінно порушить свободу 

інших. Абсолютна ж свобода неможлива, оскільки вона означає повну 

відсутність можливості будь-якого об’єднання людей. Соціальна ж взаємодія 

передбачає регуляцію діяльності людей за допомогою соціальних цінностей, 

правових норм, тобто примусу як необхідного обмеження свободи. 

Максимальної свободи можна, на думку вченого, досягнути, якщо однаково 

обмежити свободу людей за допомогою моральних та правових норм, і держава 

повинна забезпечити дію цих норм, надаючи, таким чином, найбільше  прості 

для свободи кожного члена суспільства [717, с.111]. 

М. Бердяєв взагалі заперечував взаємозв’язок між категоріями свободи та 

необхідності, відстоюючи незалежність свободи перед прихильниками 

детермінізму [67, с.45]. Свобода, на його думку, не може бути зведеною тільки 

до вибору можливості (адже такий вибір теж є примусовим), свобода – це 

творчість: «Визначення свободи як вибору є все ще формальним визначенням 

свободи. Це – лише один з аспектів свободи. Справжня свобода виявляється не 

тоді, коли людина повинна вибирати, а тоді, коли вона зробила свій вибір. Саме 
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тут ми приходимо до нового визначення свободи, свободи реальної. Свобода 

становить собою внутрішню творчу енергію людини. Через свободу людина 

може творити зовсім нове життя, нове життя суспільства і світу. Але було б 

помилкою при цьому розуміти свободу як внутрішню причинність. Свобода 

перебуває поза причинними відносинами, які перебувають в об’єктивованому 

світі феноменів. Свобода ж є проривом у цьому світі» [70, с.325]. Врешті, 

протиставляючи свободу рівності, М. Бердяєв стверджував: «Свобода і рівність 

несумісні. Свобода є насамперед правом на нерівність. Рівність є посяганням на 

свободу, обмеженням свободи. Свобода живої істоти, а не математичної точки, 

здійснюється в якісному розрізненні, у піднесенні, у праві збільшувати обсяг і 

цінність свого життя. Свобода пов’язана з якісним змістом життя. Рівність же 

спрямована проти будь-якого якісного розрізнення і якісного змісту життя, 

проти будь-якого права на піднесення» [68, с.148]. 

З позицій сучасної соціальної філософії та психології, свобода для людини 

становить собою механізм збереження реальної можливості вибору, яка 

об’єктивно відповідає її інтересам, оскільки зовнішні обставини не 

примушують її діяти всупереч своїм особистим інтересам та потребам. На 

думку багатьох вчених, в реальному житті свобода постає перед нами як 

необхідність безперервної низки вибору дій (в свою чергу, необхідність 

присутня у свободі у вигляді об’єктивних обставин і не може втілюватися у 

життя без вільної усвідомленої діяльності людини) [466, с.457]. Таким чином, 

свобода – це не лише можливість вибору, це ще й жорстка вимога його 

здійснення, а також відповідальність за нього. Е. Фромм зазначав, що свобода 

психологічно протиставляється рівності, яка дозволяє людині відмовитись від 

цієї відповідальності (за термінологією вченого – втекти від свободи) [712, с.86-

87]. На думку Е. Фромма, сучасна людина, звільнена від кайданів 

доіндивідуалістичного суспільства, яке забезпечувало їй безпеку та спокій, не 

отримала свободи у сенсі реалізації інтелектуальних, емоційних та чуттєвих 

здібностей особистості. Свобода принесла людині незалежність, раціональність 

її існування, але, у той же час, ізолювала її, викликавши почуття безсилля та 



74 

 

 

тривоги [712, с.145]. Тому сучасна людина опинилася перед вибором: або 

відмовитися від свободи за допомогою нової залежності, або набути свободи 

позитивної, заснованої на неповторності та індивідуальності [203, с.365]. Якщо 

люди відкидають свободу, позбуваються її, то виникають деспотії, тоталітарні 

політичні режими, які повністю підкоряють собі суспільство та особистість. 

Проте, як свідчить історія, тотальний контроль над людьми не здатний 

забезпечити стабільність та повністю розчинити в собі особистість, тоталітарні 

режими, на думку Фромма, приречені на поразку. Історично більш стабільним 

та продуктивним виявляється суспільство, в якому є свобода – «свобода, як 

міра відповідальності» [203, с.365]. Отже, політико-психологічно свобода 

сприймається як спонукання та ідеал, вища цінність та система конкретних 

гарантій правового, політичного та соціального порядку. Свобода може бути 

представлена як особливий суб’єктивний стан, що виникає внаслідок реального 

або уявного зникнення впливу або приниження людини. Таким чином, свобода 

протиставляється рівності, особливо у нівелюючих особистість варіантах, 

характерних для тоталітарної держави, але має на увазі індивідуальну 

відповідальність (зокрема, правову та політичну) [466, с.458].  

Найбільш переконливим, на наш погляд, у цьому сенсі є розуміння 

свободи, надане Ф. Хайєком, який вважав, що абсолютна свобода у сучасному 

суспільстві неможлива. Саме в такому розумінні свобода може бути сумісною 

із елітарною рівністю, тобто рівноправністю громадян, їх формальною 

рівністю: «Усі спроби поєднати абсолютну рівність та свободу виявляються 

нежиттєздатними, адже там, де є абсолютна або хоча б відносна рівність, немає 

свободи (тоталітарні системи), а там, де є свобода, не може бути абсолютної 

рівності (ринкові системи)» [717, с.130]. 

Слід також підкреслити, що свобода дії людини завжди передбачає її 

відповідальність за свої вчинки. Тож, свобода та відповідальність мають 

розглядатися як взаємопов’язані елементи єдиного цілого – свідомої діяльності 

людини. Як відзначали Р. Косолапов та В. Марков, «становить собою 

можливість та здатність діяти заради обраної мети (і реалізується вона тим 
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повніше, чим кращим є знання об’єктивних умов, чим точніше обрана мета та 

засоби її досягнення відповідають об’єктивним умовам), тоді як 

відповідальність є визначеною об’єктивними умовами, їх усвідомленням і 

суб’єктивно поставленою метою, необхідністю вибору способу дії, 

необхідністю активної діяльності задля здійснення цієї мети... Воля породжує 

відповідальність, відповідальність направляє волю» [342, с.72].  

Юридичне розуміння свободи можна розглядати у широкому та вузькому 

значенні.  Юридична свобода у широкому сенсі становить собою природне 

становище суспільства та окремої людини, що характеризується можливістю 

діяти за своїм бажанням, відповідно до власних інтересів та потреб [92, с.539]. 

До основних постулатів свободи належать такі положення: 

           - усі люди є вільними від народження, ніхто не має права відчужувати їх 

природні права; 

           - свобода людини не є абсолютною, вона обмежується свободою інших 

громадян, принципами моралі, інтересами загального блага; 

      - межі свободи визначаються виключно законом; 

           - дозволене визначається через права людини [92, с.539]. 

В. С. Нерсесянц, визначаючи співвідношення свободи і права, 

підкреслював: «Право за своєю сутністю, а тому і за своїм поняттям, є 

історично визначеною та об’єктивно зумовленою формою свободи в реальних 

відносинах, мірою цієї свободи, формою її буття, формальною свободою» [440, 

с.242-243]. Подібну думку бачимо й у В. Копєйчикова: «Сутністю права є 

свобода, але не будь-яка, а певним чином визначена й забезпечена» [692, с.90]. 

Сучасна правова наука виходить із того, що взаємодія між свободою і рівністю 

в процесі правового регулювання має ґрунтуватися на базовій моделі «рівності 

в свободі» [657, с.146]. Ця вимога міри свободи трансформується в такий 

логічний зв’язок: свобода (у правовому і соціальному розумінні) – право (як 

міра свободи) – рівноправність (рівна міра щодо кожного) [99, с.257]. В умовах 

демократичної правової держави свобода набуває свого прояву та розвитку у 

таких основних напрямах, як: 
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1) незалежність від свавілля з боку інших;  

2) існування гарантованих основних прав, які обмежують монополію 

державної влади;  

3) право на співучасть у справах держави, тобто право на участь у 

прийнятті рішень;  

4) реалізацію індивідуального самовизначення на основі законів; свободу 

вибору і прийняття рішень, свободу самому визначати своє життя відповідно до 

власних уявлень про щастя і його сенс [61, с.19-20]. 

Свобода у вузькому юридичному сенсі є суб’єктивною можливістю 

людини та громадянина здійснювати або не здійснювати конкретні дії, 

засновані на його конституційних правах і обов’язках [92, с.539]. Таким чином, 

юридичне розуміння свободи у вузькому сенсі як закріпленої у відповідних 

нормативно-правових актах можливості відповідної поведінки людини 

(наприклад, свободи слова, свободи віросповідання тощо) є близьким до 

поняття «право» у суб’єктивному змісті. Проте останнє передбачає наявність 

більш-менш чіткого юридичного механізму для реалізації та обов’язку держави 

або іншого суб’єкту влади здійснити певні дії, тоді як юридична свобода, 

навпаки, не має чіткого механізму реалізації, їх кореспондує обов’язок 

утримуватися від будь-яких дій, що порушують дану свободу [94, с.543]. 

Не менш широким, аніж розуміння свободи, в науковій думці є тлумачення 

поняття «справедливість», з яким також тісно пов’язане визначення категорій 

«рівність» та «рівноправність». Сучасна довідкова література визначає 

справедливість: 

          - як одну з основних категорій моралі, що відображає прагнення до 

ствердження таких соціальних порядків, які виключають будь-які форми 

пригнічення [655, с.408];  

          - основну правову цінність, що полягає у повазі до прав і свобод людей 

[655, с.409]; 

          - ступінь рівності і нерівності, норм і дій, благ і заслуг, діяння і відплати, 

вимог і виконання у взаєминах між людьми і соціальними групами, оцінюваний 
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із позицій певного суспільного ідеалу (добра, правди, гармонії, порядку тощо) 

[184, с.418]; 

         - поняття, яке містить в собі вимогу відповідності практичної ролі тих чи 

інших індивідів (прошарків, соціальних груп) у житті суспільства та їх 

соціальним становищем, між їх правами та обов’язками, працею та 

винагородою, заслугами та їх суспільним визнанням, правопорушенням та його 

покаранням [658, с.338]. 

 У сучасній етиці справедливість є передумовою здійснення інших 

цінностей і полягає в тому, щоб бути чесним стосовно до іншої особистості, 

поважати її та не втручатися в її свободу, аби зберегти її свободу дій та не 

заважати створенню культурних цінностей [707, с.435]. Майже таке саме 

визначення справедливості ми зустрічаємо у Платона, який подає її або як 

чесноту правильного ставлення до людей, або як сукупність усіх чеснот взагалі 

[707, с.435]. Справедливість, за Платоном, полягає в тому, щоб кожна верства 

та кожний громадянин держави займався своїми справами та не втручався у 

справи інших. Крім того, справедливість потребує відповідної ієрархічної 

підпорядкованості цих дій загальному благу. Мислитель писав: «займатися 

кожному своєю справою – це й є справедливість; але справедливість полягає 

також у тому, щоб ніхто не захоплював чужого та не втрачав свого»
 
 [487, 

с.109].  

За часів Античності було здійснено кілька спроб віднайти певні критерії 

визначення справедливості задля їх порівняння та співставлення із рівністю. 

Так, Піфагор визначав справедливість як «віддяку рівним за рівне», починаючи 

дослідження поняття рівності в контексті пошуку справедливого закону та 

справедливого полісу [437, с.93]. Сократ, виходячи з моральної природи закону, 

стверджував, що «лише те, що є законним, є справедливим» [437, с.97]. 

Аристотель, даючи характеристику рівності, виокремлював справедливість та 

два її основні види: загальну і спеціальну, при цьому останню мислитель 

поділяв на розподільчу (дистрибутивну) та зрівняльну (комунікативну). Перша 

покликана організовувати публічну (політичну) сферу суспільства шляхом 
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визначення міри розподілу суспільних благ, тоді як друга спрямована на 

врегулювання приватної (цивільної) сфери суспільства, виходячи з формальної 

рівності при обміні послугами та відшкодуванні збитків і знаходячи свій прояв 

у договорі [40, с.116]. 

Протягом тривалого періоду Середньовіччя поняття справедливості  

використовувалося виключно в межах теологічного світогляду, за яким увесь 

світ створений Богом (у тому числі й існуючий у суспільстві становий 

розподіл), тож такий порядок є справедливим. Фома Аквінський, зараховуючи 

справедливість до головних етичних чеснот, визначав її як відповідність 

природному закону, фіксацію встановленого Богом порядку», що 

відображається в людському розумі і становить основу взаємин в суспільстві. 

Виходячи в цілому з аристотелевського розподілу справедливості на зрівняльну 

та розподільчу, Ф. Аквінський, тим не менш, позбавляв категорію 

справедливості земного, світського характеру, підкоряючи її владі церкви [350, 

с.81-86].  

Ідеї взаємозв’язку рівності людей і справедливості отримали свого 

розвитку в Новий час. Застосовуючи положення мислителів Античності, 

конкретизовані, зокрема, у сфері моралі та права середньовічними теологами та 

юристами, дані ідеї стали основою нової юридичної науки, предмет якої, за      

Г. Гроцієм, в цілому становить право та справедливість – «право у власному 

розумінні та справедливість як настанови здорового розуму [199, с.52]. Слідом 

за Гроцієм, у роздумах над предметом нової юридичної науки Ш.-Л. Монтеск’є 

у трактаті «Дух законів» визначає справедливість як один із головних чинників, 

що передує закону та безпосередньо впливає на зміст та характер 

законодавства: «Законам, що створені людьми, має обов’язково передувати 

можливість справедливих відносин» [423, с.168]. Ф. Бекон наголошував на 

тому, що справедливість є необхідним елементом у взаєминах між людьми, 

який об’єднує людей і створює необхідне підґрунтя для права [121, с.247].  

Значний вплив на розвиток ідеї справедливості у її взаємозв’язку з 

концепцією рівності людини і громадянина завдали суспільно-політичні 



79 

 

 

погляди Ж.-Ж. Руссо, який, вважаючи, що метою створення будь-якої держави і 

законодавства є загальне суспільне благо, зводив його зміст до «двох 

найважливіших речей: свободи та рівності», свободи – тому, що будь-яка 

приватна залежність є рівнозначною вилученню у державного організму певної 

сили; рівності – тому, що свобода не може існувати без рівності [623, с.93-97]. 

Досліджуючи співвідношення рівності та справедливості, не можна 

оминути і вчення І. Канта, який безпосередньо застосовував ідею рівності при 

обґрунтуванні свого категоричного імперативу, виходячи із визначення 

вихідної рівності всіх людських розумів як суверенного чинника свідомого 

вибору поведінки. З такої рівності, на думку філософа, випливає, що кожен 

окремий розум у прийнятті рішень повинен діяти як розум загальний [494, 

с.127]. Саме на цій основі формулюється кантівський категоричний імператив, 

який означає, що людина, обираючи певний тип поведінки, припускає 

можливість такої самої поведінки для будь-кого: «…дій так, щоб ти завжди 

ставився до людства й у своїй особі, і в особі будь-кого іншого так само, як до 

мети, і ніколи не ставився б до нього тільки як до засобу» [270, с.270]. Кант 

стверджує, що,  якщо зникне справедливість, то життя людей не буде мати 

цінності [269, с.371], будуючи свої уявлення про справедливість на пошані до 

ближнього, дотриманні його інтересів. При цьому, філософ зазначає,  що «сама 

справедливість, якщо розглядати її об’єктивно, зовсім не є підставою для 

апеляцій до етичного обов’язку  інших; той, хто потребує будь-чого на підставі 

справедливості, спирається на своє право» [203, с.386]. 

За Г. Ф. Гегелем, категорія справедливості безпосередньо пов’язана із 

категоріями свободи та права. Філософ вважав справедливість великою, адже 

«закони, в яких вона втілюється, ведуть до процвітання держави» [170, с.378], 

підкреслюючи, що конституція – це «сама існуюча справедливість, як дійсність 

свободи в розвитку її розумних визначень» [169, с.157]. 

К. Маркс і Ф. Енгельс також постійно підкреслювали важливість та 

значення справедливості як  мобілізуючого чинника в соціальному житті [397, 

с.273], називаючи її одним із головних критеріїв оцінювання суспільних 
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взаємин і визначаючи її зміст як ідеологізоване вираження існуючих 

економічних відносин: «справедливість – це загорнений в ідеологічну оболонку 

прояв існуючих економічних відносин, її зміст і стан залежать від існуючого 

способу виробництва, тому все, що не відповідає цьому способу виробництва, – 

несправедливе» [396, с.419]. 

Отже, відзначаючи зв’язок справедливості та рівності, маємо констатувати, 

що справедливість – це поняття про належне, що пов’язане з історично 

мінливими уявленнями про свободу та права людини. Як відзначав О. Хеффе, 

вона є основним поняттям людських потреб – предметом людських прагнень і 

людських вимог одночасно; жодна культура і жодна епоха не бажають 

відмовлятися від справедливості [722, с.10]. Поняття «справедливості» має 

фундаментальне значення як для сучасної філософії та політології, так і для 

юридичної науки, адже воно безпосередньо пов’язане з ідеєю рівності, зокрема, 

– з настановою «рівним чином ставитися до рівних». В. С. Нерсесянц зазначає, 

що «в узагальненому вигляді можна сказати, що справедливість – це 

самосвідомість, самовираження й самооцінка права, тому – правова оцінка 

всього іншого, позаправового» [442, с.30]. 

Еволюція аристотелівської ідеї дистрибутивної справедливості посідає 

важливе місце в сучасній філософській та юридичній думці. Сучасна теорія 

дистрибутивної справедливості була висунена американським вченим            

Дж. Ролзом, який у праці «Теорія справедливості» відстоює ідею 

індивідуалізму, приводячи, разом із тим, аргументи на захист рівності. Дж. Ролз 

пропонує таке загальне визначення: «усі соціальні цінності – свобода та 

можливості, статки та прибутки, підстави почуття власної гідності – мають 

бути розподілені порівну. За виключенням тих випадків, коли нерівний 

розподіл будь-яких (або усіх) цінностей здійснюється заради загального блага» 

[4, с.462-463]. Альтернативний погляд на справедливість, за яким пріоритет 

віддається свободі, був запропонований Р. Нозіком у праці «Анархія, держава 

та утопія», в якій дослідник наводить низку аргументів на захист приватної 

власності, прав індивіда і самовизначення. На думку Р. Нозіка, держава може 
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буди справедливою лише за умови, що сфера її впливу є мінімальною, тобто 

тоді, коли вона не перешкоджає використанню особистих свобод людини [4, 

с.462-463]. Протилежної до теорії Дж. Ролза точки зору дотримується й           

Ф. Хайєк, який стверджує, що будь-які спроби на практиці здійснити соціальну 

справедливість є несумісними із суспільством вільних людей. На думку 

вченого, справедливим є таке суспільство, в якому індивід має свободу, тоді як 

у свідомості людини справедливість, перш за все, ототожнюється із рівністю. 

Підкреслюючи значення правильного розуміння справедливості, Ф. Хайєк 

зазначає, що її не можна називати «соціальною», оскільки це є рівноцінним 

заклику до «розподільчої справедливості», яка несумісна з конкурентним 

ринковим порядком, адже «сама ідея такої справедливості – кожний індивід має 

отримувати відповідно до своєї моральної гідності – за ринковим порядком 

втрачає сенс: розміри існуючого продукту зумовлюються морально 

нейтральним способом його розподілу; до того ж, моральні якості не мають 

об’єктивної оцінки, що також робить неможливим розподіл відповідним 

чеснотам – тому розподіл за ринковою системою визначається виключно 

ринковими процесами, які засновані на індивідуалізованій власності, 

конкуренції, вдачі, співвідношенні попиту та пропозиції та ін.» [716, с.130]. 

Нові підходи до розуміння справедливості базуються на соціологічному 

аналізі взаємовідносин між згодою (accord) і розбіжністю (discord). Його 

головна мета, на думку Л. Болтанські і Л. Тевено, – розробка теоретико-

методологічного інструментарію, за допомогою якого можна було б 

досліджувати як критичні судження, висловлювані авторами в ситуаціях 

розбіжності, які вони намагаються розв’язати ненасильницьким шляхом, так і 

способи встановлення, вирази і зміцнення більш-менш стійких форм згоди [90, 

с.57].  

Вказані автори зазначають, що проблема згоди є однією з основних 

проблем соціальних наук, які успадкували її від політичної філософіі. У різних 

теоріях ця проблема розглядається в термінах порядку, балансу, норми або 

культури. Але при аналізі цього питання не можна обійти увагою і проблему 
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безладу, який проявляється в ситуаціях кризи, дисбалансу, критики, суперечки, 

тобто там, де фактично виникає запит на феноменологію справедливості. Не 

слід протиставляти один одному соціологічні теорії консенсусу та конфлікту, 

не зважаючи на відмінності інтелектуальних традицій, до яких вони належать. 

Навпаки, вони вважають за краще розглядати згоду і критику як тісно 

взаємопов'язані моменти в рамках розвитку однієї і тієї ж ситуації [906 с.57].  

Дійсно, в соціальних науках все розмаїття концептуальних побудов 

нерідко зводиться до протиставлення двох непримиренних теоретико-

методологічних позицій. Згідно з першою, встановлення порядку зв'язується з 

поняттям колективу, як, наприклад, у течіях соціології, наступній 

дюркгеймівській традиції. Згідно з другою, будь-яка форма згоди або рівноваги 

становить собою ненавмисний результат рішень, що приймаються індивідами, 

як, наприклад, у соціологічних напрямках, запозичують в економіки підхід до 

соціальної дії як до раціональному вибору.  

Стале протиставлення колективного індивідуальному пов'язано з давніми і 

нескінченними суперечками між соціологами та економістами. Так, соціолог   

А. Піццорно зазначає, що за допомогою утилітаристського підходу неможливо 

пояснити феномен довіри виборців. Для його пояснення необхідно враховувати 

особливий фактор, а саме: самоідентифікацію виборця стосовно до тієї чи іншої 

партії. Причому ця самоідентифікація не має сенсу, якщо до неї підходити з 

утилітаристської точки зору [769, с.34]. Суперечності між поясненням 

соціальної реальності через колективні фактори і її роз’ясненням через фактори 

індивідуальні проявляються не тільки на рівні протистояння цих двох наукових 

дисциплін, а й у рамках кожної з них окремо. Ці протиріччя є часто-густо 

настільки непримиренними, що зазвичай досліднику доводиться при визначенні 

свого методологічного підходу робити однозначний вибір на користь тієї чи 

іншої позиції. 

Звичайно, наголошують Л. Болтанські і Л. Тевено, можна спробувати 

пом'якшити цей антагонізм, доповнивши аргумент «від реальності» соціальних 

фактів, тобто колективних установок, міркуванням про те, що люди створюють 
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свої індивідуальні стратегії поведінки на основі свідомого розрахунку. Так 

відбувається, наприклад, у випадку, коли говорять про колективні стратегії. 

Подібний подхід є характерним, зокрема, для низки політологічних концепцій, 

де поняття домовленості або угоди (negotiation) (використовуваних для опису 

взаємодії індивідів в умовах ринку) використовується стосовно узгодження 

«колективних» інтересів (що передбачає формування деякого загального 

інтересу). Однак досить нагадати про опозицію колективного та 

індивідуального, щоб поставити під сумніви такого роду спроби, розкривши їх 

внутрішню суперечливість [90, с.58]. Разом із тим, вони наголошують, що 

тільки співвідношення колективних інтересів з інтересами індивідуальними дає 

змогу виявити феномен справедливості [90, с.60, 62].  

Таким чином, поняття справедливості завжди було і залишається 

предметом гострих наукових дискусій.  На практиці принципи справедливості 

досить часто відзначаються невизначеністю, що суттєво ускладнює їх 

реалізацію. У випадку з «дистрибутивною» справедливістю, коли ми говоримо 

про те, що слід «рівним чином ставитися до рівних», досить складним є 

визначити насправді, в якому сенсі люди є рівними. У випадку з «виправною» 

справедливістю завжди виникають проблеми, пов’язані із кримінальною 

відповідальністю, покаранням та обґрунтуванням його справедливості. 

К. Поппер, зауважуючи, що терміни, подібні «свободі» та 

«справедливості», завжди матимуть різний зміст та тлумачення, наголошував 

на тому, що «у загальному плані більшість сучасних науковців пов’язують 

справедливість із рівністю та свободою, розуміючи під нею: 

1) рівний розподіл громадянських обов’язків, тобто тих обмежень свободи, 

які є необхідними у суспільному житті; 

2) рівність громадян перед законом за умови, що закони не спрямовані на 

користь або проти окремих громадян, соціальних груп або верств; 

3) справедливий суд;  

4) рівний розподіл переваг, що має надавати для громадян належність до 

відповідної держави» [203, с.387].  
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Слід зазначити, що в науковій думці можна зустріти й такій підхід, згідно з 

яким справедливість і свобода, добро і зло  розглядаються як неправові 

категорії, більше того, – як такі, що не мають прямого стосунку до юридичного 

принципу рівноправності та правової теорії в цілому. Так, один із найвідоміших 

юридичних позитивістів ХХ ст., автор «чистого вчення про право» Г. Кельзен в 

своїх розміркуваннях виходив з того, що моральні цінності (і, зокрема, 

справедливість) є взагалі відносними і, при всій своїй необхідності, становлять 

собою ірраціональний ідеал. Тому, на думку вченого, категорія справедливості 

має право на існування, але не в межах теорії позитивного права [350, с.350-

353]. Такої ж думки дотримувався і О. Лейст, який писав, що «сутність права не 

може бути досягнута ні практичним правознавством, ні навіть загальною 

теорією права, якщо остання не вийде за межі юридичних категорій» [454, 

с.30]. Однією з таких категорій, без якої неможливо обійтися, але, яка не 

належить до категорій юридичних, на його думку, є справедливість. 

Ми не можемо погодитися з науковцями, які стверджують, що 

справедливість та свобода є неправовими категоріями. Справедливість і 

свобода – терміни, що досить широко використовуються як у нормативних 

актах, так і в науковій літературі. Більше того, у науковій думці ми зустрічаємо 

навіть визначення права через дані поняття: «Право є нормативно закріплена 

справедливість» [376, с.69]. У свою чергу, закон, що не відповідає 

справедливості, не є правом, а справедливий закон – це правовий закон [136, 

с.3]. Г. Мальцев зазначає, що наявність зв’язку соціальної справедливості з 

правом підтверджується тим, що правові відносини можуть бути завжди 

інтерпретовані як особливий тип відносин розподільчих [395, с.186]. Маємо 

погодитися із думкою В. Нерсесянца, що «справедливість – категорія і 

характеристика правова, а не позаправова (не моральна, етична, релігійна та 

ін.). Більше того, тільки право і справедливе» [442, с.432]. Автор слушно 

зауважує, що «жодного іншого принципу, окрім правового, справедливість не 

має. Заперечення ж правового характеру й сенсу справедливості неминуче 

призводить до того, що за справедливість починають видавати які-небудь 
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неправові засади...» [443, с.28]. Отже, справедливість виявляється однією з 

характеристик права – його «мірилом» у конкретному судовому рішенні, акті 

правозастосування, при реалізації норм права [675, с.38]. Р. Лівшиц у своїй 

праці «Філософія права» також підкреслює, що «... звичайно, і рівність, і 

свобода – суто правові ідеї. Та все ж, найбільш повно й адекватно сутність 

права втілює ідея справедливості» [376, с.66]. Право, на думку вченого, за своїм 

змістом і соціальною сутністю взагалі є засобом суспільної згоди, компромісу, 

специфіка якого виявляється в його формальному, інституційному визначенні: 

«Право є нормативно закріпленою й реалізованою справедливістю» [376, с.66]. 

Розглядаючи співвідношення понять «рівність», «свобода» та 

«справедливість» стосовно юридичного принципу рівноправності, можна 

відзначити, що майже усі сучасні дослідники визнають тісний зв’язок між цими 

категоріями, проте погляди на характер цього зв’язку можуть суттєво 

різнитися: деякі автори визначають рівність як форму прояву свободи і 

справедливості, деякі – як умову  справедливості або спосіб її досягнення, інші 

пропонують розглядати рівність як одну зі складових справедливості та ін. На 

наш погляд, така розбіжність в тлумаченні співвідношення даних, безумовно 

пов’язаних між собою понять, зумовлена тим, що і свобода, і справедливість, і 

рівність насправді не є тотожними правовими категоріями, а різні аспекти 

категорії «рівність» далеко не завжди збігаються з тими чи іншими аспектами 

категорій «свобода» та «справедливість». Так, можна виділити щонайменше 

чотири типи рівності: рівність людей соціальна (онтологічна рівність); рівність 

можливостей досягнення цілей (телеологічна рівність. – Авт.); рівність 

формальна (юридична), тобто рівність умов життя, що врівноважені 

законодавчим шляхом; рівність результатів (фактологічна рівність. – Авт.) [4, 

с.373]. Тож, коли деякі автори розглядають рівність як одну зі складових 

справедливості, насамперед, мається на увазі перший із розглянутих варіантів 

тлумачення поняття «рівність». Так, О. Т. Боннер відзначає, що застосування 

єдиної міри до вчинків людей, які є рівними, теоретично можливе й 

справедливе. Однак люди неминуче є нерівними за своїми фізичними і 
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розумовими здібностями, матеріальним становищем і, як наслідок, за рівнем 

задоволення матеріальних та культурних потреб. На думку науковця, 

застосування однакових засобів до різних осіб може здійснити на них зовсім 

різний вплив. Тому до вчинків людей не слід застосовувати єдину міру.           

О. Боннер робить висновок, що «справедливість полягає не лише в рівності, але 

й у відповідних ситуаціях і в правильних, прогресивних нерівностях» [104, 

с.16]. З іншого боку, коли автори вбачають у рівності засіб досягнення 

(встановлення) справедливості, йдеться, насамперед, про юридичне тлумачення 

цього терміну, про принцип рівноправності, встановлений у нормативних 

актах. Зокрема, О. І. Цибулевська з цього приводу відзначала, що у державі 

«повинна забезпечуватися не фактична рівність (це утопія в умовах сучасного 

суспільства), а рівність всіх перед законом, створення рівних стартових умов. 

Крім рівності перед законом і судом, принцип правової рівності має містити у 

собі й рівність прав і свобод людини й громадянина, а також рівні права й 

свободи чоловіка й жінки» [678, с.152]. Саме в цьому сенсі, розглядаючи 

рівність, свободу і справедливість як взаємопов’язані явища, В. С. Нерсесянц 

наголошує, що «принцип формальної рівності є єдність трьох сутнісних 

якостей (характеристик) права: всезагальної рівної міри регуляції, свободи і 

справедливості». Ці три взаємопов’язані компоненти принципу формальної 

рівності можна охарактеризувати як «три модуси єдиної субстанції, три 

взаємопов’язані значення одного змісту: одне без іншого (одна властивість без 

інших властивостей) неможливі. Притаманна праву всезагальна рівна міра – це 

саме рівна міра свободи і справедливості, а свобода і справедливість неможливі 

поза і без рівності (загальної рівної міри)» [441, с.15]. На наш погляд, це – 

найбільш правильна та науково продуктивна позиція, яка відбиває розуміння 

співвідношення рівності, справедливості і свободи. Не викликає сумнівів той 

факт, що свобода, справедливість i рівність є невід’ємними одне від одного 

поняттями, оскільки реалізація ідеї справедливості в праві неможлива без 

забезпечення свободи кожної окремої особистості, а загальний зміст свободи, у 
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свою чергу, можна відобразити тільки через норми і принципи формально-

правової рівності всіх індивідів. 

 

1.5. Рівність формальна і реальна: ціннісний та сутнісний виміри 

 

Досліджуючи зміст та значення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина, необхідно звернути увагу на те, що досить часто в науковій 

літературі та нормативно-правових актах поряд із терміном «правова рівність» 

застосовуються терміни «юридична рівність», «формальна рівність», а також 

«соціальна рівність» і «фактична рівність». Зміст, співвідношення та можливі 

аспекти використання цих та інших суміжних категорій у сучасному 

конституційному праві потребує детального з’ясування.  

 Перш за все, слід зауважити, що найбільш принциповим для нашого 

дослідження є розподіл між рівністю реальною (тобто фактичною рівністю) і  

рівністю у сенсі юридичному (формальною рівністю). У понятті фактичної 

(реальної) рівності ми маємо вирізняти рівність соціальну та рівність 

біологічну. Біологічна рівність – це рівність людей за анатомічними, 

фізіологічними, психічними ознаками [184, с.359]. Під рівністю фактичною у 

найзагальнішому вигляді ми маємо на увазі однакове становище людей у 

суспільстві [184, с.359]. Тобто, рівність розглядається як один з ідеалів 

справедливого суспільного устрою, що спрямовується на забезпечення 

всебічного розвитку суспільства. На противагу цього ідеалу виникає ідея 

одвічної нерівності людей, оскільки вони народжуються з різними здібностями, 

в різних соціальних групах та ін. Як було доведено у попередньому параграфі, у 

більшості сучасних досліджень підкреслюється, що рівність протиставляється 

свободі, оскільки в умовах вільного розвитку у суспільстві неминуче виникає 

нерівність. Сама ідея соціальної рівності у різні історичні часи наповнювалася 

неоднаковим змістом. Так, вже у Стародавньому Китаї та Стародавній Індії 

висувалися ідеї рівності людей перед вищими силами та обґрунтовувалася 

необхідність соціальної рівності. За часів Античності принцип рівності 
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розповсюджувався лише на вільних громадян полісів, а у Середньовіччі, 

відповідно до християнської доктрини, усі люди вважалися рівними перед 

Богом, проте церквою було санкціоновано станові перешкоди та привілеї. 

Вольтер вважав соціальну рівність найбільш природною, однак, при цьому, і 

найбільш хибною ідеєю. «На нашій нещасливій планеті, – писав філософ, – 

люди, які живуть у суспільстві, не можуть не поділятися на два класи –  

багатих, які розпоряджаються всім, та бідних, які їм підкорюються» [203, 

с.339]. П. Гольбах розмірковував із цього приводу таким чином: «Природна 

нерівність людей робить неможливим рівність їх майна. Даремними були всі 

спроби зробити спільним власність істот, нерівних за силою і розумом, 

завзятістю та активністю своєї природи» [203, с.339]. І. Кант визнавав 

природжену рівність, тобто незалежність, яка полягає у тому, що «інші на 

можуть примусити будь-кого до більшого, ніж те, до чого він, у свою чергу, 

може їх зобов’язати» [203, с.339].  Однак природжену рівність визнавали 

далеко не всі дослідники даного питання. Так, В. Соловйов зазначав, що 

«загальне правило альтруїзму: поводься з іншими так, як бажаєш, щоб вони 

поводилися із тобою, – зовсім не передбачає матеріальної або якісної рівності 

всіх суб’єктів. Такої рівності не існує у природі, і вимагати її було б безглуздо. 

Мова йде не про рівність, а лише про рівне право на існування та розвиток 

своїх позитивних сил» [203, с.339]. Наголошуючи на тому, що рівності між 

людьми у будь-якому суспільстві не існує і не може існувати, оскільки люди 

відрізняються один від одного за своїми властивостями і здібностями, 

Ф.А. Хайєк наголошує на тому, що «цілковита рівність може означати лише 

однакове підкорення широких мас наказам певної еліти, що може забезпечити 

тільки державна влада з тоталітарними повноваженнями» [716, с.120].  

К. Поппер, відповідаючи на  загальне у даному контексті питання: чи можуть 

бути рівноправними люди, якщо вони усі різні, зазначав: «Люди не однакові, 

але ми можемо вирішити боротися за рівні права» [203, с.339].    

Так само по-різному ставилися до змісту соціальної рівності різні 

соціально-політичні доктрини. Так, зокрема, консерватизм і правий лібералізм 
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обмежувалися визнанням рівності можливостей, тоді як соціал-демократи і ліві 

ліберали наголошували на принципі рівності результатів, коригуючи 

результати суспільного виробництва на користь соціальних аутсайдерів [184, 

с.359]. Соціалістичні та комуністичні рухи висували вимогу повного втілення 

соціальної рівності у реальне життя суспільства. У країнах «реального 

соціалізму» (зокрема, у СРСР) ставилося завдання досягнення соціально 

однорідного суспільства, «згладжування соціальних відмінностей», головною 

умовою чого вважалося приведення усіх форм власності до єдиної 

загальнонародної власності. При цьому частку суспільної власності на засоби 

виробництва у забезпеченні соціальної рівності явно перебільшували, оскільки 

рівне володіння засобами виробництва може супроводжуватися нерівними 

можливостями у розпоряджанні ними та у їх використанні [184, с.359]. В 

трактуванні «рівності» радянськими суспільствознавцями зрівняльні мотиви 

уніфіковуються, проте момент наповненості рівності соціальними гарантіями 

визнавався найбільше значущим. Однак, досвід реального забезпечення 

соціальної рівності в умовах «радянських соціалістичних» та інших 

недемократичних держав довів, що реалізація прав і можливостей – це не 

уніфікація соціальної структури суспільства; в сучасному суспільстві соціальна 

рівність може бути забезпечена через нерівність соціальних прошарків за 

рівнем освіти, статків, соціального статусу та ін., тоді як задеклароване 

спрощення соціальної структури до двох класів може породжувати «демонів» 

націоналізму, розподільництва, привілеїв тощо [498, с.327-328].  

Очевидно, що будь-яке суспільство змушене створювати механізми 

заохочування окремих людей до досягнення нових, все більше вагомих 

результатів, тож нерівність залишається важливою соціальною цінністю, у той 

час, як поспішне штучне здійснення соціальної рівності неминуче призводить 

до втрати стимулів до активності і творчої праці. У сучасному суспільстві має 

існувати законодавчо встановлена (тобто юридична) рівність умов у галузі 

соціального забезпечення, яка б компенсувала несприятливий соціальний стан 

певних груп населення. Так особлива підтримка повинна здійснюватися 
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завдяки відповідним реформам, що надають новий подих соціальному життю та 

відкривають нові можливості перед людьми для розвитку та вдосконалення, а 

не  за рахунок усунення існуючої системи соціальної нерівності. Отже, у 

сучасному світі рівність розуміється, перш за все, як рівність прав (або як 

рівність юридична, рівність перед законом), але не як рівність станів (фактична, 

або реальна рівність), за якою держава має забезпечувати своїм громадянам 

максимально рівні «стартові» (освіта, медицина та ін.) та «передфінішні» 

(пенсійне забезпечення, соціальне обслуговування тощо) умови, обмежувати 

владу державних  та соціальних інститутів на користь особистості, гарантувати 

рівноправність расових, етнічних, національних меншин, гендерну рівність 

тощо. 

Необхідність розподілу рівності реальної та формальної (юридичної) 

визнається сьогодні переважною більшістю науковців. «Принцип юридичної 

рівності не варто змішувати з фізичною рівністю людей та їх фактичною 

суспільною рівністю, — пише відомий російський вчений-конституціоналіст   

С. А. Авак’ян. — Не може бути фізичної рівності індивідів. Кожна людина від 

народження наділена різними властивостями – здоров’ям, розумом, красою, 

здібностями, діловою енергією, природа заздалегідь робить людей різними і 

дозволяє існування людини в цьому світі на закладеній в нього генній основі. 

Не слід будувати ілюзії і відносно фактичної суспільної рівності людей як 

рівності соціально-економічного рівня їх життя – це також неможливо 

забезпечити. Живучи в своєму суспільстві, люди залишаються власниками 

різного достатку, який залежить від їх праці, потреб, спадку, везіння і т. ін. 

Держава і суспільство в змозі проголосити і належним чином забезпечити 

кожній людині тільки юридичну рівність, інакше говорячи – правове 

закріплення рівних стартових умов існування і діяльності для будь-якої особи» 

[7, с.508]. 

 Слід зауважити, що розуміння співвідношення формальної та реальної 

рівності, не дивлячись на їх фактичну дихотомічність,  ускладнюється 

використанням одних і тих же категорій: «правова рівність», «формальна 
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рівність», «рівноправність», «рівність перед законом» тощо для позначення 

різних правових явищ. 

Так, становлення ідеї рівності людей перед законом починається у Новий 

час і пов’язується з початком дослідження принципів свободи, рівності та 

братерства у період буржуазних революції, які у подальшому були розвинені в 

межах ідеї правової та соціальної держави, а також у загальній теорії 

демократії. Проте сучасні поняття «рівноправність», «рівність всіх людей», 

«рівність фізичних осіб» означають, що люди є рівними без огляду на їх расу, 

стать, культуру чи переконання. Саме тому сьогодні ми говоримо про рівні 

права людей – ті права, які є природними та невідчужуваними (наприклад, 

право на життя), а також права, гарантовані чинним законодавством. Така 

рівність не має нічого спільного з «égalité» французької революції чи 

соціалістичною «зрівнялівкою», яка означає рівність майнову та рівність 

соціального статусу і фактично є демонстрацією рівності всіх «у бідності». 

«Égalité» є негативною рівністю, тобто вона однакова для  всіх (крім правлячої 

верхівки) і позбавляє можливості посісти вище становище в соціальній 

структурі та піднятися понад майновий мінімум. Така «рівність в убогості і 

покорі» фактично запозичена з релігійної сфери, а саме: з монастирського 

життя, з одною тільки відмінністю: там вона є добровільною. Коли ж людей до 

неї змушують, то це принижує їх гідність. Однак, позитивна майнова та 

соціальна рівність також є неможливою, хоча б з огляду на структуризацію 

суспільства, на різну обдарованість людей та на різну їх спроможність 

використовувати свою свободу. Практичною ілюстрацією цього образу є 

американський ідеал «суспільства рівних можливостей»: всім гарантується 

можливість збагачення та суспільної кар’єри, однак, кожен використовує цю 

можливість відповідно до своїх здібностей. Ідея формальної рівності 

можливостей, що виросла з руху за правову та політичну рівність громадян, 

який став суттєво помітним у світі з середини XVIII ст., знайшла свій  прояв у 

таких відомих історичних документах, як Декларація незалежності США 1776 

року, Декларація прав людини і громадянина 1789 р., а у ХХ ст. була остаточно 
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закріплена юридично у Загальній декларації прав людини 1948 р., ст. 1 якої 

встановила, що «усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та 

правах» [511, с.18]. 

Г.В. Мальцев з цього приводу зазначає: «Соціальна рівність починається з 

відомих форм юридичної рівності й віддзеркалюється на них у своєму 

розвитку. Правова рівність є необхідним етапом і важливою умовою успішної 

реалізації фактичної рівності людей» [394, с.70]. Розглядаючи структуру 

правової рівності, дослідник зауважує, що: «як особлива наукова категорія, 

«правова рівність» охоплює два основних види рівності людей у сфері права – 

рівність формальну, тобто рівність громадян перед законом, і рівноправність, 

тобто наявність прав, свобод і обов’язків, однакових для всіх громадян, що 

перебувають під юрисдикцією держави, її конституцією та іншими законами» 

[393, с.164]. Отже, науковець використовує поняття «формальна рівність» та 

«рівноправність» як самостійні юридичні категорії, що інтегрують та складають 

зміст більш широкого поняття – «правова рівність». Східне визначення надає й 

Великий юридичний словник, в якому рівність тлумачиться як один із основних 

принципів конституціоналізму та елемент демократії, що становить офіційно 

визнану рівність громадян перед державою, законом, судом, тобто рівність 

прав, свобод і обов’язків, незалежно від статі, раси, національності, мови, 

майнового стану, місця проживання та ін. [94, с.510]. Таким чином, у 

змістовому наповненні даного поняття можна виділити два основних аспекти: 

по-перше, усі є рівними перед законом, по-друге, – закон є однаковим (єдиним) 

для усіх громадян. Так, у ст. 21 Конституції України проголошується, що всі 

люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, а у ст. 24 підкреслюється, що 

громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом [335]. 

Проте, як наголошує С. Погребняк, одразу після визнання та юридичного 

закріплення ідеї загальної рівності як принципу права, перед сучасним 

суспільством знову постає питання про відмінності, які має врахувати право –

аналіз рівності тепер  спрямований на з’ясування того, яким має бути рівне 
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ставлення до людей, що різняться у важливих аспектах. Це, на думку 

дослідника, відбувається на принципово новому рівні, аніж в межах античної 

чи середньовічної традиції: «принципова відмінність полягає у тому, що 

сучасне право вимагає однакового ставлення до всіх людей у найважливіших 

сферах (насамперед, у сфері забезпечення основних – права, свобод і 

обов’язків) і дозволяє справедливу диференціацію правового регулювання 

лише в окремих питаннях» [492, с.24-25]. Такі зміни, як вважає науковець, 

зумовлені зміною у самому розумінні рівності можливостей. Під впливом 

концепції рівності результатів, зміст якої полягає в тому, що суспільство і 

держава повинні гарантувати рівність людей завдяки перерозподілу соціальних 

благ (запровадження так званої позитивної дискримінації) [221, с.496], сучасна 

концепція рівності доповнює класичну ідею формальної рівності ідеєю 

створення реальних можливостей для членів суспільства конкурувати із 

іншими його членами, що вимагає, насамперед, гарантій справедливого 

розподілу соціальних благ між усіма конкуруючими сторонами [492, с.25]. В 

той же час, слід усвідомлювати той факт, що справедливий розподіл соціальних 

благ зовсім не означає його рівномірності – таке співвідношення формальної та 

фактичної (реальної) рівності забезпечує рівність можливостей у сучасному 

суспільстві, що й має забезпечити держава шляхом правового регулювання 

[492, с.25].  За С. Погребняком, вимога формальної рівності можливостей 

реалізується в праві за допомогою чотирьох взаємопов’язаних принципів: 

1) принципу рівності перед законом; 

2) принципу рівності перед судом; 

3) принципу рівності прав і свобод людини і громадянина; 

4) принципу рівності обов’язків людини і громадянина [490, с.17]. 

У свою чергу, вимога фактичної рівності можливостей реалізується в праві 

за допомогою двох основних принципів: 

1) принципу диференціації правового регулювання; 

2) принципу позитивної дискримінації [492, с.26]. 
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У сучасній науковій літературі можна зустріти й інші визначення та 

тлумачення співвідношення даних термінів, зокрема, як: 

 рівність правового становища людей, тобто рівність перед законом, 

наявність рівних прав та обов’язків, рівний захист перед судом [245, с.196]; 

 відсутність у законодавстві необґрунтованих пільг і привілеїв, 

відсутність будь-яких форм дискримінації, а також забезпечення державою 

мінімальних умов нормального життя кожного громадянина [309, с.19]; 

 рівність усіх людей перед законом і судом, рівність прав та свобод 

людини і громадянина, незалежно від статі, раси, національності, мови, 

походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення 

до релігії, переконань, належності до суспільних об’єднань та інших умов [238, 

с.8]; 

 рівність можливостей (гарантовані державою для кожного члена 

суспільства, не зважаючи на будь-які його індивідуальні ознаки) щодо 

реалізації конституційних прав та свобод, а також забезпечення рівності усіх 

перед законом і судом [501, с.5] та ін. 

Юридична енциклопедія за редакцією Ю. С. Шемшученка визначає 

принцип рівності як один з основних принципів міжнародного права, згідно з 

яким держава має забезпечити однакові для всіх фундаментальні права і 

свободи, без ущемлень чи обмежень на будь-якій підставі [235]. Зміст 

принципу рівності включає такі основні положення: рівність – це рівність у 

правах; держава зобов’язана забезпечувати на засадах рівності фундаментальні 

права всім, хто знаходиться під її юрисдикцією; закон має бути однаковим для 

всіх; усі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на 

рівний захист їх перед законом; держава зобов’язана надати людині засоби 

дійового захисту проти будь-якої дискримінації; при здійсненні прав і свобод 

людини держава встановлює законом такі обмеження, які мають забезпечити 

належне визнання і повагу прав і свобод інших, а також справедливих вимог 

моралі, суспільного порядку і загального добробуту в демократичному 
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суспільстві; права, проголошені в пактах, мають здійснюватися без будь-якої 

дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політ, чи інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

народження чи інших обставин [235]. 

Слід зауважити, що під час визначення змісту, структури та аналізу 

співвідношення формальної та реальної рівності застосовуються терміни 

«правова рівність» і «юридична рівність», які у більшості випадків вживаються 

як синоніми. Так, М. В. Вітрук, наголошуючи на тотожності цих категорій, 

писав: «Юридична рівність є нічим іншим, як рівністю суспільного положення 

людей за законом» [151, с.24], маючи на увазі зафіксовану на рівні закону 

рівність суспільного статусу людей. Проте, уявляється, що використання 

терміна «суспільне положення» для визначення юридичної рівності не є 

коректним. Скоріше за все, слід вести мову про правовий статус саме як 

юридично закріплене становище особи в суспільстві. І хоча, безумовно, основу 

правового статусу особи складає її фактичний соціальний статус (тобто реальне 

становище людини в даній системі суспільних взаємин), юридичне оформлення 

фактичного положення особи здійснюється особливими шляхами, за 

допомогою специфічних засобів, а серцевину його змісту визначають права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина [678, с.232].  На наш погляд, не 

зважаючи на те, що категорії правової та юридичної рівності досить часто 

використовуються як синоніми, у деяких випадках доречно їх розділяти. 

Розбіжності між цими категоріями виявляються у випадку визнання 

розходжень між правом і законом, адже юридична рівність у конкретній 

правовій системі може бути як діючою (реальною), так і декларативною. Так, 

сучасні дослідники відзначають, що, зокрема, історія нашої держави знає 

випадки, коли правовий статус особи, формально закріплений на найвищому 

законодавчому рівні у Конституції, був насправді фіктивним [120, с.59]. Так,   

О. В. Сурілов із цього приводу зазначав: «Як відомо, так звана сталінська 

Конституція надавала громадянам широкі права, свободи й гарантії, у тому 

числі: свободу слова, друку, мітингів, демонстрацій, гарантувала 
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недоторканість особи, житла, таємницю листування, але будь-яка спроба особи 

реалізувати їх зводила її в надзвичайно небезпечне становище, прирікала на 

гоніння й суворі репресії не лише дану особу, але і її родичів і близьких» [671, 

с.393]. Таким чином, можемо зазначити, що за своїм змістом поняття «правова 

рівність» є більш широким, аніж «юридична рівність», адже якщо останнє 

відбиває лише формально-нормативне закріплення відповідних положень про 

рівність на законодавчому рівні, то за допомогою першого відображується 

відповідна соціальна реальність (тобто поняття «правова рівність» містить в 

собі не тільки формальне закріплення рівності, але й її реальне втілення у 

життя). 

B. C. Нерсесянц, розглядаючи питання змісту категорії «правова рівність», 

надавав найбільше важливого значення формальності права: «Право як форма 

відносин за принципом рівності, звичайно, не знищує (і не може знищити) 

початкових розбіжностей між індивідами, але формалізує й упорядковує ці 

розбіжності за єдиною підставою, трансформує невизначені фактичні 

розбіжності у формально певні нерівні права вільних, незалежних одна від 

одної, рівних особистостей» [436, с.8]. Детальний аналіз даного питання 

дозволив науковцю зробити висновок про те, що структура правової рівності 

складається з трьох обов’язкових елементів: формально-юридичної рівності, 

рівноправності й рівного захисту законом. Підкреслюючи важливість 

формальної рівності, дослідник зазначає, що «скрізь, де діє принцип 

формальної рівності, там є право і правовий спосіб регуляції; де діє право, там і 

є принцип рівності. За формальної рівності різних людей їх реально набуті 

права неминуче (в силу розбіжностей між самими людьми, їхніми реальними 

можливостями, умовами й обставинами їхнього життя) будуть нерівними. Така 

неузгодженість в набутих правах у різних осіб є необхідним результатом саме 

дотримання, а не порушення принципу формальної рівності» [436, с.8].  

Таким чином, визнання індивідів формально рівними – це визнання їх 

правоздатності як рівної можливості набувати ті або інші права на відповідні 

блага, конкретні об’єкти, але це не означає рівності вже набутих конкретних 
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прав на індивідуально визначені речі, блага тощо. На думку Г. В. Мальцева, 

«зміст формальної юридичної рівності полягає в тому, що закон є загальним 

єдиним мірилом і він є однаковим для всіх громадян» [394, с.86]. Саме 

формальна рівність надає загальній правовій рівності необхідну міцність, 

складаючи її основу та, одночасно, першу сходинку.  

Наголосимо, що ціла низка сучасних науковців, аналізуючи поняття  

«рівність» як певну теоретичну абстракцію, конкретизують його зміст саме 

через поняття «рівноправність» [233, с.64], визначаючи останнє як, насамперед, 

рівність можливостей суб’єктів прав людини [425, с.8], однакове значення всіх 

людей у політичній, правовій, соціальній і економічній сферах життя 

суспільства [158, с.68]. Принципи рівноправності або рівного захисту законом 

мають фундаментальний зміст для будь-якого суспільства, адже вони 

встановлюють формальні відправні точки існування людей і спосіб вирішення 

суперечок. Так, Є. Бирдін наголошує, що «будь-які спроби замінити формальну 

правову рівність «реальною (фактичною) рівністю» призведуть, врешті-решт, 

до відмови від рівності взагалі, адже вони мають на увазі відмову від правової 

форми регулювання суспільних відносин» [120, с.47]. Відзначимо, що принцип 

рівноправності передбачає рівні права та обов’язки всіх громадян, а оскільки, 

як слушно зауважує Г. В. Мальцев, останні можуть бути зведені до поняття 

юридичних можливостей вільних дій людини та її індивідуального розвитку, то 

рівноправність означає реальну наявність в усіх громадян однакового об’єму 

таких можливостей [392, с.65].  

Проте, ще раз наголосимо, що формально рівними, як  і рівноправними, 

люди можуть бути тільки з точки зору закону. Адже оскільки у світі немає 

однакових людей, не може бути й абсолютної фактичної (реальної) рівності між 

ними. Слід погодитися із думкою І. Полховської, яка зазначає, що саме закон є 

тією межею, за якою особи, не зважаючи на нерівність майнового чи 

соціального положення, стають рівними [501, с.61]. Як підкреслює дослідниця, 

«в умовах сучасної демократичної, соціальної, правової держави ніщо не 

повинно ставати на заваді досягнення людьми того становища в суспільстві, яке 
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відповідає їх здібностям, до якого вони прагнуть. Тобто в такій державі повинні 

бути створені умови для вільного розвитку особи» [501, с.89].   

Майже те ж саме говорять про важливість усвідомлення відокремлення 

формальної та реальної рівності прав і свобод людини і громадянина                

Ю. М. Тодика та О. Ю. Тодика: «Не слід змішувати конституційний принцип 

рівності і фактичну рівність. За допомогою норм права в цілому, і 

конституційного права зокрема, можна гарантувати саме рівність, тобто рівний 

стан будь-якої людини і громадянина перед законом, рівні права, свободи та 

обов’язки. Фактична ж рівність або нерівність людей в житті залежить від їх 

матеріального стану, занять, свідомості, психології, вольових рис, 

заповзятливості і т. ін. Більше того, багато норм Конституції України складені з 

урахуванням можливої фактичної нерівності людей чи не виключають її 

виникнення. Наприклад, із закріплення за кожним права приватної власності 

(ст. 41-42 Конституції) цілком можна допускати різні розміри особистого 

багатства людей, соціальний поділ суспільства. І сьогодні воно в Україні 

достатньо значне. Однак справа саме в тому, що Конституція України дає будь-

якій людині рівні можливості реалізації зазначених прав і свобод, а те, хто як їх 

використає, – залежить від конкретного індивіда» [693, с.236-237].  

 В. С. Нерсесянц з цього приводу наголошує, що «право – це лише 

рівний для різних людей формалізований шлях до набуття прав на різні речі, 

предмети, блага, а не роздача усіх цих речей і благ порівну кожному» [442, 

с.21]. 

Дійсно, Конституція України не містить норм, які виключали б можливість 

виникнення нерівності. Соціальне та матеріальне розшарування суспільства є 

все більше помітним в нашій країні. В той же час не слід забувати, що  ч. 2 

ст. 24 Конституції України встановлює: не може бути привілеїв чи обмежень 

залежно від майнового стану, люди, незалежно від їх соціального походження, 

визнаються рівними і повноправними учасниками суспільного життя, здатними 

відповідати за свої дії та їх правові наслідки [335].  
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Отже, визнання індивідів формально рівними означає визнання наявності у 

них правоздатності як правової властивості, що полягає в їх можливості як 

суб’єктів правовідносин набувати відповідні права, але це ще не означає 

рівності вже набутих ними суб’єктивних прав на конкретні суспільні блага. І 

оскільки будь-яке суспільство є неоднорідним, його складають люди, які 

посідають різні соціальні позиції, статуси та виконують різні суспільні функції, 

то люди не є рівними за своїми фізичними та іншими якостями, прагненнями та 

можливостями. Внаслідок цього не може бути фізичної рівності індивідів. 

Природа заздалегідь робить людей різними і дозволяє існування людини в 

цьому світі на закладеній в неї генній основі та досягнутому соціально-

економічному рівні життя.  

Таким чином, виходячи з аналізу норм Конституції України, вважаємо, що 

основу конституційно закріпленого принципу рівності складають 

рівноправність та рівність перед законом. Як зазначає О. В. Петришин, ці дві 

сторони рівності поєднуються в загальному понятті правової  рівності, є його 

невід’ємними, органічними складовими [482, с.16]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Визначальне місце серед основних засад забезпечення демократичного 

розвитку та функціонування правової держави в Україні, що знайшли своє 

відображення у нормах Конституції України, посідає один з основоположних 

принципів правового статусу особистості – принцип рівності прав і свобод 

людини і громадянина. Визнання та закріплення даного принципу на рівні 

Основного Закону України свідчить, що ідея рівноправності сьогодні становить 

собою основу побудови національної правової системи, постаючи 

визначальним принципом правового статусу особистості. Це зумовлює 

актуальність дослідження принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина з використанням сучасної методології, яка б враховувала 

нинішній стан його конституційно-правового закріплення і практики реалізації 
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в Україні, а також відповідність вітчизняного регулювання принципу 

рівноправності  виробленим міжнародною спільнотою стандартам.  

Під «методологією» в науці конституційного права розуміється система 

наукових підходів, методів та засобів науково-юридичного дослідження 

конституційно-правових реалій, які забезпечують отримання максимально 

об’єктивних, логічних і повних результатів щодо явищ, які досліджуються. 

З’ясовано, що комплексне використання методів дослідження певного 

конституційно-правового явища формує його методологію, а методологічні 

засади дослідження принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

ґрунтуються на використанні способів та прийомів, за допомогою яких можуть 

бути визначені його мета, зміст та особливості, а результат дослідження буде 

залежати від обраних підходів, методів та засобів пізнання. 

Встановлено, що при дослідженні методологічних засад принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина слід враховувати такі загальні моменти: 

1) специфіку предмета дослідження (тобто зміст  принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в умовах сучасного розвитку вітчизняної 

правової системи й українського суспільства);  

2) необхідність встановлення рівності прав та свобод людини і 

громадянина незалежно від зовнішніх факторів;  

3) важливість висвітлення впливу економічних та соціальних умов на 

сутність досліджуваного принципу;  

4) необхідність здійснення аналізу історії розвитку суспільства, а також 

запровадження та розвитку в ньому вказаного принципу. 

Аналіз методологічних засад дослідження конституційного принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина дозволив зробити висновок, що 

він може бути проаналізований за допомогою різноманітних підходів 

(філософський, антропологічний, феноменологічний, логічний, цивілізаційний, 

системний та ін.), методів (історико-правовий, діалектичний, логічний, 

системний, структурно-функціональний, метод аналогії, компаративістський, 

соціологічний, герменевтичний, метод прогнозування тощо) та засобів науково-
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юридичного дослідження (емпіричні та теоретичні). Вказані підходи, методи та 

засоби дають можливість всебічного, детального, повного та системного 

аналізу конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні через його складові та з урахуванням різноманітних 

чинників та умов, за яких він реалізується.  

Дослідження складових змісту принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина дозволяє визначити його як основоположну засаду 

конституційного ладу держави, зміст якої полягає в тому, що, відповідно до 

міжнародного та національного законодавства, всі громадяни України та люди, 

які знаходяться на законних підставах на її території, користуються рівними 

можливостями для досягнення певних цілей. З’ясовано, що всі винятки з даного 

правила мають бути визначені на законодавчому рівні та, ні в якому разі, не 

зменшувати основоположні права та свободи людини і громадянина. 

З’ясовано, що як із позицій вітчизняної, так і світової конституційної 

теорії, вважається, що рівність прав громадян, як важливий принцип 

конституціоналізму й один із головних елементів демократії, вперше 

висувається як гасло та частково закріплюється на рівні законодавства 

європейських країн в Новий час, приходячи на зміну старим соціальним 

відносинам традиційного суспільства. Сформована в Європі ліберальна 

доктрина прав людини, основу якої становить природно-правова концепція, 

визначила нові орієнтири у взаєминах держави і людини – свободу, юридичну 

рівність, верховенство закону, універсальні права людини, проголосила свободу 

людини як основне невід’ємне право, що було безпосереднім подальшим 

розвитком гуманістичних ідей філософів часів Античності. 

Однак, підкреслюється, що в даному випадку йдеться про завершальний 

етап формування принципу рівності прав і свобод, тоді, як сама ідея рівності 

має набагато глибші корені і є характерною для всіх часів розвитку людства. 

Відзначено, що протягом сотень років дана ідея була предметом розгляду 

багатьох філософів та політичних діячів і розвивалася як частина світогляду та 
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правової ідеології в цілому. На кожному історичному періоді рівність 

розглядалась і отримувала свою правову оцінку.  

Встановлено, що ідеї рівності прав та свободи людини і громадянина, 

визначені та проаналізовані в політико-правових вченнях минулого, починають 

поступово знаходити своє юридичне закріплення на рівні правових актів 

конституційного характеру у XVIII – ХІХ ст. Починаючи з французької 

Декларації прав людини і громадянина, Конституції більшості країн світу стали 

містити норми, що стосуються правового статусу особи в державі. Зокрема, 

правовий статус людини і громадянина закріплюється у перших Конституціях 

цього періоду  – Конституціях США 1787 р., Конституціях Франції і Польщі 

1791 р., а також у Конституціях країн Західної та Центральної Європи, 

прийнятих протягом першої половини ХІХ ст.  

З’ясовано, що у процесі еволюції принципу рівності прав і свобод людини 

і громадянина в Україні ми можемо виділити п’ять етапів:  

1)  ХVIII ст.: створення та прийняття у 1710 р. Пактів і Конституції законів 

та вольностей Війська Запорізького – визначного документа, в якому знайшли 

своє втілення найсучасніші на той час правові ідеї у галузі конституціоналізму: 

принцип розподілу державної влади, права і свободи різних соціальних груп 

українського суспільства та гарантії їх реалізації, а також соціальний захист 

окремих верств населення та ін. Саме з прийняттям цього документа вперше 

відбувається інституційне оформлення принципу рівності в Україні, що, 

безумовно, свідчить про прогресивність української правової думки та 

демократичних традицій українського народу того часу. 

2) XIX – початок XX ст.: період інтенсивного розвитку ідеї рівності прав і 

свобод людини і громадянина в українській політичній та правовій думці, 

спроби її інституційного оформлення. Даний етап характеризується величезним 

розмаїттям ідейних напрямів, але в цілому, як і в західній юриспруденції, в 

українській правовій науці домінують ідеї позитивізму. Початок цього періоду 

пов’язується з появою в середині ХІХ ст. Кирило-Мефодіївського товариства, в 

межах якого була розроблена нова модель суспільства, що базується на засадах 
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справедливості, рівності, свободи, братерства. Членом товариства,                      

Г. Андрузьким, вперше в новітній історії України було розроблено 

конституційний проект правового та політичного устрою майбутньої України, в 

якому окреслювалися принципи ідеальної держави і конкретизувалися 

положення щодо рівності громадян, їх особистих прав і свобод. Ідеї Кирило-

Мефодіївського товариства отримали своє продовження в роботах                     

М. Драгоманова, який вважається творцем першого конституційного проекту, 

що наближався до тогочасних європейських зразків. У його конституційному 

проекті було запропоновано конституційно-правову реорганізацію Російської 

імперії шляхом її перетворення на децентралізовану федеративну державу, в 

якій проголошувалась рівність прав і обов’язків особистості.  

3) 1917 – 1920 рр.: період визвольних змагань за незалежну Україну, коли 

розпад Російської імперії дав поштовх національно-державному відродженню 

України. За цей період було розроблено та прийнято цілу низку важливих 

документів конституційного характеру, у яких, поряд з іншими положеннями, 

знайшов своє відображення й принцип рівності прав і свобод людини і 

громадянина. До найважливіших із них належали: Універсали Української 

Центральної Ради, Конституція Української Народної Республіки 1918 р., Закон 

про тимчасовий державний устрій України 1918 р., Закон про тимчасове 

верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній 

Республіці 1920 р. та ін. Слід відзначити, що майже всі нормативні акти часів 

Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР так і залишилися 

нереалізованими на практиці, стали правовими пам’ятками українського 

державотворення періоду 1917 – 1920 років. В той же час вони 

характеризуються прогресивністю і високим рівнем правової культури, своїм 

значним демократичним змістом, врахуванням передових на той час стандартів 

у галузі прав людини. Серед найпомітніших вчених того часу слід виділити 

видатного українського науковця і політичного діяча – М. Грушевського, 

головними ідеями якого були децентралізація держави, розподіл державної 

публічної влади, чітке визначення прав і свобод людини і громадянина, а також 
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правознавця і соціолога Б. Кістяківського, ідеї неокантіанства якого, а також 

трактування природного права в межах цінностей лібералізму, невідчужуваних 

прав та свобод особистості, правової державності своєрідно поєднувались із 

релігійно-моральним сприйняттям ідей соціалізму. 

4) 1918 – 1991 рр.: період радянської України, за часів якої правова думка 

розвивалася виключно в межах наукового комунізму та історичного 

матеріалізму. Розвиткові правової думки перешкоджали догми офіційної 

ідеології, а також повна ізольованість  науки від світової суспільно-політичної 

та правової думки. За часів радянської державності було прийнято чотири 

Конституції: 1919, 1929, 1937, 1978 рр., які за своїм змістом повністю 

відтворювали Конституцію СРСР,  мали здебільшого формальний характер та 

несли в собі переважно ідеологічне навантаження (права і свободи людини та їх 

гарантії, закріплені в них, були суто декларативними або взагалі ігнорувалися). 

5) З 1991 р. – донині, якій можна поділити на два етапи (1991 р. – 28 

червня 1996 р. та 1996 р. – донині): період незалежної України, що 

характеризується демократичним розвитком Української держави, визнанням 

на конституційному рівні принципу рівності прав і свобод людини та 

громадянина, його детальним законодавчим регулюванням на основі 

вироблених світовою спільнотою стандартів у галузі прав людини. Нова 

сторінка у розвитку вітчизняної правової думки була розгорнена після 

прийняття у 1990 році Декларації про державний суверенітет України, в якій 

було закріплено принцип рівності перед законом усіх громадян, а у 1991 році – 

Акта проголошення незалежності України і створення незалежної, суверенної, 

демократичної держави. Знаменною віхою для незалежної України було 

прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України, яка стала визначальним 

фактором сучасного українського конституціоналізму. В Розділі ІІ Основного 

Закону України серед основних принципів конституційно-правового інституту 

прав і свобод людини був закріплений принцип рівноправності прав і свобод 

осіб. Зміст Розділу ІІ Конституції України, а також зміст конституційних норм, 

що безпосередньо стосуються закріплення принципу рівноправності прав і 
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свобод людини в Україні, відповідають сучасним міжнародним стандартам у 

галузі прав людини, зокрема, – Загальній Декларації прав людини 1948 р., 

Міжнародному пакту про громадянські і політичні права 1966 р., 

Міжнародному пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Декларації про 

право на розвиток 1986 р. та іншим міжнародно-правовим документам. 

Аналіз еволюції розуміння правової природи рівності людей, принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина дозволив відзначити, що, як 

українські мислителі, так і мислителі інших країн, за різних періодів 

пов’язували загальну концепцію рівності людей із фундаментальними 

аксіологічними постулатами свободи та  справедливості.  

З’ясовано, що дані поняття мали різне змістове наповнення за різних 

історичних часів. Рівність може бути визначена як форма прояву свободи і 

справедливості, умова справедливості або спосіб її досягнення, одна зі 

складових справедливості та ін. В більшості випадків рівність розглядається як 

складова понять «свободи» та «справедливості», або як явище, яке тісно 

пов’язане з цими категоріями, які, у свою чергу, характеризують сутність 

людини та є основними формами вираження буття людства. Вважаємо, що така 

розбіжність в тлумаченні співвідношення даних понять зумовлена тим, що вони 

не є тотожними правовими категоріями, а різні аспекти категорії «рівність» не 

завжди збігаються з різними аспектами категорій «свобода» і «справедливість». 

Констатовано, що свобода, справедливість i рівність є невід’ємними одне 

від одного поняттями, оскільки реалізація ідеї справедливості в праві 

неможлива без забезпечення свободи кожної окремої особистості, а загальний 

зміст свободи, у свою чергу, можна відобразити тільки через норми і принципи 

формально-правової рівності всіх індивідів. 

До основних типів рівності належать: рівність людей соціальна 

(онтологічна рівність); рівність можливостей досягнення цілей (телеологічна 

рівність); рівність формальна (юридична), тобто рівність умов життя, що 

врівноважені законодавчим шляхом; рівність результатів (фактологічна 
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рівність); рівність реальну (фактичну), тобто однакове становище людей у 

суспільстві. Зазначено, що найбільш принциповим для даного дослідження є 

розподіл між рівністю реальною (тобто фактичною рівністю) та рівністю у 

сенсі юридичному (формальною рівністю).  

З’ясовано, що під час визначення змісту і структури формальної рівності 

застосовуються терміни «правова рівність» і «юридична рівність», які у 

більшості випадків вживаються як синоніми. На наш погляд, не зважаючи на те, 

що категорії правової та юридичної рівності досить часто використовуються як 

синоніми, у деяких випадках доречно їх розділяти. Розбіжності між цими 

категоріями виявляються у випадку розходження між правом і законом, адже 

юридична рівність у конкретній правовій системі може бути як реальною, так і 

декларативною. Встановлено, що за своїм змістом поняття «правова рівність» є 

ширшим за поняття «юридична рівність», адже, якщо останнє відображає лише 

нормативне закріплення відповідних положень про рівність, то перше містить у 

собі не тільки її формальне закріплення, але й реальне втілення у життя. 

Виходячи з аналізу норм Конституції України, зроблено висновок про те, 

що основу конституційно закріпленого принципу рівності складають такі його 

елементи, як рівноправність та рівність перед законом. Наголошується, що 

вимоги рівноправності та рівного захисту законом мають фундаментальний 

зміст для демократичної і правової держави, адже саме вони становлять 

необхідне формальне підґрунтя існування людей у суспільстві. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРИНЦИП РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

ТА ЙОГО ЦІННІСНІ ВИМІРИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ 

УКРАЇНИ 

 

2.1. Принципи конституційного права України: ознаки та поняття 

 

Конституційне право України – це  одна з найбільш динамічних галузей 

права, яка істотно впливає на формування вітчизняної правової системи, 

виступає ефективним соціальним регулятором, засобом суспільної згоди і 

засобом запобігання і вирішення розбіжностей між державою та суспільством і 

його окремими членами, визначає статус органів публічної влади, параметри 

взаємовідносин особи з суспільством, державою і т. ін. У ній, виходячи з 

положень Конституції України, знаходять свій прояв гуманістичні цінності, 

вироблені світовою спільнотою та вітчизняною практикою державотворення у 

сфері регулювання основ конституційного ладу, прав і свобод людини і 

громадянина, системи і функціонування органів державної влади та місцевого 

самоврядування, територіального устрою України тощо. Конституційне право 

України пронизане демократичними ідеями, спрямованими на формування в 

країні громадянського суспільства та становлення України як демократичної 

правової, соціальної держави. Ці ідеї прийнято вважати його принципами, які 

виступають основою конституційного права і без розуміння яких неможливо 

збагнути суть конституційного права, його правову природу і призначення.  

У вказаному контексті особливого значення набуває дослідження 

принципів конституційного права України. З погляду лінгвістики, «принцип» у 

перекладі з латинського означає «початок», «основа», основне, вихідне 

положення чого-небудь: теорії, світогляду, науки і т.д. [652, с.1072; 645, с.400]
 
.  

Слід зазначити, що засобом уточнення поняття «принцип» є систематизація 

його ознак, тобто визначення їх типів і зв'язків між ними. Здійснення такої 

систематизації приводить до висновку, що до типів ознак поняття «принцип» 
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належать, перш за все, етимологічні, гносеологічні, методологічні, аксіологічні 

й праксеологічні ознаки. 

          Системний підхід до вивчення генезису терміна «принцип», його різних 

дефініцій і комплексного аналізу з погляду фундаментальних наук дає 

можливість встановити, що праці різних авторів містять до 40 різноманітних 

дефініцій поняття «принцип». Наприклад, В. М. Дьомін називає їх близько 

двадцяти. Він визначає принцип як першооснову, підставу, аксіому, постулат, 

передумову знання, керівну ідею, центральне поняття, ланку, яка зв'язує поняття, 

відправний пункт пояснення, основоположне теоретичне знання, вираження 

необхідності закону або явищ, одну з логічних функцій закону, внутрішнє 

переконання людини і погляд на речі [218, с.12].  

           Етимологічне значення слова «принцип» (у більшості мов) походить від 

латинського «рrіnсіріum», що означає основу, першооснову [91, с.538].  

Разом із тим, внутрішнє семантичне наповнення цього слова, що має вихід і 

на його етимологію, набагато ширше. Так, у Великому словнику іноземних слів 

О. М. Булико відмічає три варіанти розуміння слова «принцип»: 1) вже наведений, 

такий, що має більш загальне й опорне значення – основне, засадне положення будь-

якої науки, теорії; 2) варіант, що носить і відрізняється суб'єктним підходом, – 

внутрішнє переконання, точка зору людини на будь-що; 3) понятійний варіант, що 

характеризується об'єктним ухилом, – основна особливість будови, дії механізму 

[91, с.466].  

Слід зазначити, що всі три варіанти, які означають статусний, суб'єктний і 

об'єктний підходи до визначення поняття «принцип», певною мірою є застосовними 

в контексті зробленого дослідження і будуть розкриті в подальших розділах 

дослідження. 

У сучасному науковому пізнанні етимологія слова «принцип» зберігається в 

опорному, статусному розумінні. Важливим прикладом застосування в 

науковому пізнанні етимологічних ознак поняття «принцип» є застосування 

принципів як підстави створення систем наукового знання: концепцій, 

теорій, учень і наук. Таким чином, можна стверджувати, що принцип є 



109 

 

 

структуроутворюючим, інституційною ознакою і відмінністю наукового 

знання.  

Гносеологічний аспект змісту поняття «принцип» полягає в тому, що воно 

історично виникло для усвідомлення підстав створення систем наукового знання. 

Мудреці протягом багатьох століть шукали певні поняття, які б можна було 

позначити і покласти в основу побудови наукового знання щодо навколишніх 

предметів і явищ, які відбуваються в природі. Таким інструментарієм 

наукового пізнання стали принципи, що істотно полегшують цей процес, 

виражають квінтесенцію підходів до пізнання дійсності, що оточує людину. 

          У методологічному аспекті зміст поняття «принцип» характеризується 

тим, що це поняття відображає роль принципів як концептів, моделей розвитку 

наукового пізнання. Стосовно визначення методології науки в традиційному 

розумінні, як учення про методи і процедури наукової діяльності, принципи 

носять статутарний, статичний характер і виступають як один із основних 

елементів загальної теорії пізнання та особливо – теорії наукового пізнання 

(епістемології) і філософії науки. При розумінні методології в прикладному 

аспекті як системи (комплексу, взаємозв'язаної сукупності) принципів і підходів 

дослідницької діяльності, на які спирається дослідник (учений) під час отримання 

і розробки знань у рамках конкретної науки [416], принципи набувають 

динамічного, функціонального характеру. Тут вони сприяють активізації і 

просуванню наукового пошуку, при цьому видозмінюючись, розширюючись, 

переходячи на вищий рівень узагальнення або деталізуючи в нових підходах і 

формуючи нові принципи на подальших етапах пізнання істини.  

          Аксіологічний підхід до принципів полягає в розумінні їх як ідеалів і 

ціннісних орієнтирів наукового пізнання в тому значенні, як у них узагальнено 

подана телеологічна домінанта, мета пізнання, і як вони фіксують напрям 

розвитку систем наукового знання. Дійсно, розуміння і тлумачення аксіології як 

учення про цінності, філософську теорію загальнозначущих принципів, що 

визначають спрямованість людської діяльності, мотивацію людських 

вчинків [448, с.20], вельми рельєфно позначає особливу значущість принципів як 
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відправну точку початку розумової або практичної діяльності суб'єктів соціуму. 

У цілому, будучи ціннісним чинником людської цивілізації, принципи лежать в 

основі «запускаючого механізму» телеологічно вивіреної, усвідомленої людської 

діяльності, що завжди спирається на визнання якихось етичних, теоретичних, 

естетичних і інших соціальних цінностей, визначаючи і зумовлюючи її етично-

ціннісні й соціально-культурологічні рамки.  

          Праксеологічний потенціал принципів міститься в їх особливій значущості 

для людської діяльності, бо праксеологія, що є вченням про антропологічну 

діяльність, фактично базується на певних екзистенціальних підходах, 

утворюючи у філософському аспекті програмно-концептуальний проект [5, 

с.819]. У контексті такого проекту актуалізується особлива роль принципів у 

реалізації людських цінностей в реальному житті й організації соціальної 

організації і соціального управління.  

Так, польський філософ Т. Котарбіньський, акцентуючи увагу на такій 

антропологічній значущості, вважав, що праксеологія в соціумі виступає як 

«граматика дій», включаючи три співвідносних рівні аналізу: 1) типологію дій і 

побудову системи категорій (понять); 2) розробку ефективних нормативних 

систем дії, що дозволяють заглиблювати дану проблематику в конкретно-

історичні соціокультурні контексти; 3) критику історії розвитку людських дій із 

погляду їхніх технічних достоїнств і критику методів, що застосовуються в цих 

діях у даний час [344, с.23].  

Обгрунтовано  уявляється, що системний аналіз гносеології наочно-

об'єктної характеристики зазначених рівнів підтверджує роль принципів, 

основних засад в організації людської діяльності. Ця діяльність здійснюється у 

вигляді дій:  

а) що носять цілеспрямований характер;  

б) що мають спочатку систематичний (стереотипний) характер, а потім 

набувають системного (нормативного) характеру в різних конкретно-історичних 

умовах;  
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в) що характеризуються різним технічним супроводом на шляху 

історичного розвитку цивілізації. Наявність таких принципів організації 

людської діяльності носить об'єктивний характер, вона історично обумовлена і 

соціально затребувана. 

Сукупність розглянутих вище підходів до оцінки принципів дає 

можливість визначити їх онтологічне і філософське значення. Уявляється 

обґрунтованим, що в контексті онтологічної і філософської позицій термін 

«принцип» трактують значно ширше.  

У суспільних науках під принципами прийнято розуміти вихідні 

положення та ідеї, які визначають об’єктивні закономірні засади формування та 

розвитку суспільства. У загальнофілософському значенні принципи означають: 

а) щось ґрунтовне, постійне, ідея, що має силу, незалежно від часу та обставин, 

узагальнення, яке виведено із спостереження численних фактів і підтверджене 

практикою [629, с.32]; б) основне, вихідне положення будь-якої теорії, вчення, 

науки [458, с.515]; в) наукові чи моральні засади, правило, основа, від якої не 

відступають [211, с.431]; г) певне керівне положення чи ідею, установку в будь-

якій діяльності [706, с.382]; д) 1) основні засади, вихідні ідеї, що характе-

ризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і 

відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і 

міжнародного права, політичної, державної чи громадської організації 

(гуманізм, законність, справедливість, рівність громадян перед законом тощо); 

2) внутрішнє переконання людини, що визначає її ставлення до дійсності, 

суспільних ідей і діяльності [160, с.110-111]; е) 1) основне вихідне  положення 

якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напрямку і т. ін. Основний 

закон якої-небудь науки;  2) особливість, покладена в основу створення або 

здійснення чогось. Правило, покладене в основу діяльності якої-небудь 

організації, товариства і т. ін. [139, с.941]; є) основне вихідне аксіоматичне 

положення якої-небудь теорії, вчення, науки, світогляду, політичної організації 

[92, с.112]; ж) лат. principum – початок, основа, походження, першопричина – 
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основа деякої сукупності фактів або знань, висхідний пункт пояснення чи 

скерування до дій [93, с.653].  

Таким чином, нині існує досить багато точок зору щодо розуміння 

принципів. Вони різняться в залежності від виду наук, де вони розглядаються, 

явищ, які вони характеризують, та інших критеріїв. Узагальнюючи наведені 

точки зору, принципи в їх загальному вигляді, можна визначити як 

основоположні ідеї (положення), на яких ґрунтується певна діяльність чи існує 

певне явище. Дотримання та виконання таких ідей є запорукою належної 

реалізації відповідної діяльності чи належний стан певного явища. 

Правові принципи дещо відрізняються від загальної категорії та мають свої 

особливості. Це зумовлено тим, що вони характеризують основоположні засади 

правових інститутів та явищ. Нині вчені по-різному трактують поняття 

правових принципів, посилаючись на різні аспекти, у тому числі на їх 

закріпленість у чинному законодавстві. Так, О. В. Зайчук стверджує, що 

принципи права – це вихідні, визначальні ідеї, положення, установки, які 

складають моральну та організаційну основу виникнення, розвитку і 

функціонування права. Він зазначає: «З одного боку, принципи права 

відображають його об’єктивні властивості, зумовлені закономірностями 

розвитку певного суспільства та історично властивих йому інтересів, потреб, 

протиріч і компромісів різних класів або верств населення. З іншого боку, у 

принципах права відображене суб’єктивне сприйняття права членами 

суспільства, їх моральні та правові погляди, почуття, потреби, що висловлені у 

різних ученнях, теоріях, напрямах праворозуміння. Тому принципи права слід 

розглядати з урахуванням як єдності, так і особливостей обох аспектів і з 

позицій, що склалися в юридичній і філософській науках щодо загального 

уявлення про об’єктивне і суб’єктивне і право» [246, с.23].  

Інший відомий український учений А. М. Колодій наголошує на тому, що 

принципи права – це «такі відправні ідеї його буття, які виражають 

найважливіші закономірності, підвалини даного типу держави і права, є 

однопорядковими із сутністю права та утворюють його основні риси, 
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відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загальнозначимістю, 

відповідають об’єктивній необхідності побудови та зміцнення певного 

суспільного ладу» [303, с.42]. На думку дослідника, саме принципи права є 

критерієм законності та правомірності дії громадян і посадових осіб, 

адміністративного апарату й органів юстиції та за відомих умов мають велике 

значення для зростання правосвідомості населення, його культури й освіти 

[303, с.42]. 

О.Ф. Скакун пише, що принципи права становлять собою ціннісний 

стрижень правової матерії, своєрідне «вище право», це своєрідна система 

координат, у межах якої розвивається право, і, водночас, вектор, що визначає 

напрямок його розвитку [639, с.221, 258].  

Деякі з науковців під принципами права розуміють: фундаментальні 

положення та ідеї, що визначають орієнтації процесів формування та розвитку 

правової системи, своєрідність природи права як одного з найбільш потужних 

соціальних регуляторів, але, в свою чергу, змінюються у часі, мають різну 

розповсюдженість у правовому просторі [686, с.52]; закріплені в законі й 

панівні в державі політичні та правові ідеї [420, с.102]; виражені в 

законодавстві основоположні, фундаментальні ідеї, вихідні керівні правила 

загального характеру, які зумовлюються потребами розвитку держави і 

суспільства та у концентрованому вигляді визначають сутність права, його 

зміст, призначення у суспільстві, виражають спрямованість правового 

регулювання і поширюються на всіх суб’єктів [403, с.38]; керівні ідеї, 

обумовлені об’єктивними закономірностями існування і розвитку людини і 

суспільства та визначають зміст і спрямованість правового регулювання [485, 

с.113]; специфічне юридичне вираження об’єктивно існуючих економічних і 

політичних законів суспільного розвитку [284, с.73; 628, с.21-22; 765, с.11]; 

система найбільш загальних і стабільних імперативних вимог, закріплених у 

праві, які є концентрованим виразом найважливіших сутнісних рис та 

цінностей, що притаманні цій системі права, і визначають її характер і напрями 

подальшого розвитку [491, с.37]; основні, загальні, керівні ідеї, незалежно від 
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їхнього законодавчого закріплення в тій чи іншій формі [669, с.72]; основні 

засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною 

значимістю, вищою імперативністю і відображають суттєві положення права 

[244, с.95]; закріплені законодавством основні, вихідні положення [225, с.16; 

625, с.30]; основні засади, вихідні ідеї, положення, які відображають зміст 

права, його сутність, призначення у суспільстві, визначають спрямованість 

правового регулювання і поширюються на всіх суб’єктів права [277, с.103]; 

принципи є одночасно й основними ідеями, і вихідними положеннями, і 

правовими засадами [426, с.104]; провідні засади його формування, розвитку і 

функціонування, які характеризують зміст права у концентрованому вигляді 

[18, с.98; 764, с.186; 137, с.4; 250, с.97; 711, с.5].  

Деякі автори сутність принципів права вбачають у їх взаємозв’язку з 

основоположними загальноприйнятними нормами, які виражають властивість 

права і мають вищу імперативну юридичну силу. Так, Д.Є Вергелес із цього 

приводу стверджує, що принципи права виступають в якості своєрідної 

конструкції, на якій базуються і реалізуються не тільки окремі норми права, 

інститути і галузі права, а й вся система права. Як правило, – наголошує він, –  

принципи права закріплюються або  в законодавчих актах, або відображаються 

у змісті правових норм, вони є основним орієнтиром усієї правотворчої, 

правозастосовної і правоохоронної діяльності державних органів [144, с.127].  

Проте з цим підходом не погоджується Є. В. Скурко, яка зазначає:           

«… повертаючись таким чином до проблеми оцінки, наскільки принципам 

права притаманна особливість нормативності, можна сказати, повторюючись, 

що … принципи права в юридичному значенні ненормативні, хоча, безперечно, 

певні «основи» нормативності містять – … у тому значенні, що прояв 

нормативності у принципів права поєднує і свідчить щодо єдності правового 

простору і традиції права в рамках відповідної правової системи, а також, на 

наш погляд, певною мірою ще підтверджує «деполітизованість» права в рамках 

відповідної юрисдикції» [643, с.43].  При цьому Є. В. Скурко стверджує, що 

принципи права – це відображення в категоріях правової свідомості, способі 
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правового мислення професійного юриста моральних норм юридичної 

спільноти, узагальнюючих правил, що визначають собою межі і форми 

переходу суспільних відносин – в правові, фактів і подій – в юридичні факти і 

суб’єктивні права (тобто «окреслюють» у «сфері права» конкретні 

правопоєднання). Принципи права – «щаблі» (в думках) сходження від 

суб’єктивного права до об’єктивного (тобто «від конкретного до абстрактного» 

у праві), не досягаючи позитивності, а також «необхідного зв’язку з 

позитивністю» в цілому. Тобто, на наш погляд, принципи права – це «ius non 

scriptum», «м’яке право», «субправо», «дух закону» [643, с.26-27]. 

Приблизно такі ж позиції щодо розуміння сутності принципів права мають 

місце і у науці конституційного права. Так, В. Ф. Мелащенко стверджує, що 

принципи конституційного права – це основні засади, виражені в змісті даної 

галузі права, відповідно до яких вона будується як система правових норм, а 

також здійснюється конституційно-правове регулювання суспільних відносин 

[414, с.22-23]. З цим підходом погоджуються О.В. Совгиря та Н.Г. Шукліна, і 

при цьому вони уточнюють, що принципи конституційного права регулюють 

суспільні відносини не безпосередньо, а через конкретні конституційно-правові 

норми [651, с.15]. 

В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко зазначають, що принципи 

конституційного права України (франц. princeps, від лат. principium – початок, 

основа) – це керівні засади, ідеї, ідеали, які визначають сутність, зміст, 

спрямованість і форми конституційно-правового регулювання [331, с.16]. 

Автори навчального посібника «Конституційно-процесуальне право 

України» під принципами розуміють вихідні, керівні ідеї, які закріплені в 

нормах права і якими наповнено зміст конституційно-процесуального права в 

цілому та які знаходять своє відображення в його окремих процесуальних 

нормах та інститутах [74, с.17].  

Слід зауважити, що в науці конституційного права на характеристиці 

принципів конституційного права акцентують увагу не так часто. Здебільшого 

дають визначення принципів правового статусу особи: «такі, що визнані та 
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охороняються правом, державою основні засади, на основі яких здійснюється 

користування правами і свободами людини і громадянина, а також виконання 

ними своїх обов’язків» [322, с.398], «засади, на основі яких здійснюються 

права, свободи та обов’язки особи і визначається місце в державі та 

суспільстві» [330, с.128], «певні теоретичні узагальнення, акумульовані в 

процесі осмислення суспільно-політичного розвитку, і які пронизують увесь 

зміст природи прав і свобод людини» [174, с.102], «керівні начала, покладені в 

основу взаємовідносин людей (громадян), як і взаємин між окремими 

громадянами, людьми, з одного боку, і державою, суспільством – з іншого» 

[740, с.136]; принципів громадянства України: «вихідні засади, керівні ідеї, які 

одержали закріплення в законодавстві у взаємовідносинах між державою і 

особою» [330, с.98]; принципів виборчого права: «це умови його визнання і 

здійснення, які разом забезпечують реальний характер волевиявлення народу, 

легітимність виборних органів публічної влади» [348, с.180]; принципів 

організації та  діяльності органів влади: «законодавчі відправні засади, ідеї, 

положення, які виступають базисом формування, організації та функціонування 

органів публічної влади» [768, с.48]; «стрижневі ідеї, покладені в основу 

організації і діяльності державних органів і всього державного апарату 

України» [302, с.25]; «основоположні вихідні положення, на яких базуються 

побудова й функціонування органів державної влади» [348, с.242]; принципи 

Конституції: «визначальні засади, головні ідеї, що закріплюють закономірності 

розвитку економічної, політичної та соціальної систем суспільства, правовий 

статус людини і громадянина, і які повинні братися до уваги при створенні 

поточного галузевого законодавства» [330, с.62], «керівні засади, в яких 

юридично виражені основні об’єктивні закономірності розвитку відповідного 

суспільства і держави» [695, с.50] тощо. 

Ще рідше в науці конституційного права зупиняються на характеристиці 

юридичних ознак, що дозволяють зрозуміти юридичні властивості принципів 

конституційного права. Так, В. Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко стверджують, 

що принципи конституційного права України є узагальненим і концентрованим 
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вираженням конституційних ідеалів, тобто найвищих духовних (ідеологічних) 

цінностей, досягнення яких є основним стратегічним завданням конституційно-

правового регулювання; принципи конституційного права України втілюють 

найважливіші ідеї конституційно-правової думки, виражені в теоріях, 

доктринах і вченнях видатних мислителів давнини і сучасності (Т. Джеферсона, 

С. Дністрянського, Дж. Лока, Ш. Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Б. Франкліна та 

ін.); принципи конституційного права України визначають сутність і зміст, 

спрямованість і форми конституційно-правового регулювання, тобто ці 

принципи є основними соціальними орієнтирами конституційно-правового 

регулювання [331, с.16].  

Як пишуть О. В. Совгиря та Н. Г. Шукліна, з даних ознак випливає, що 

принципи конституційного права є найбільш стабільними та незмінюваними з-

поміж принципів інших галузей права, мають найбільший рівень 

імперативності та значимості, виступають основою для формування всіх інших 

ідей. Зміст досліджуваних принципів визначається предметом конституційного 

права, до якого належать суспільні відносини щодо основ конституційного ладу 

України, конституційно-правового статусу людини та громадянина, форм 

безпосередньої демократії, організації та діяльності органів державної влади 

(передусім – законодавчої, виконавчої, судової та Президента України), 

адміністративно-територіального устрою України, місцевого самоврядування 

[651, с.17]. 

Таким чином, як бачимо, серед науковців відсутній єдиний підхід до 

розуміння сутності принципів конституційного права України, їх властивостей. 

Вони визначають їх і як ідеї, і як положення, і як засади. Проте аналіз 

вітчизняних та зарубіжних наукових джерел приводить нас до висновку, що 

принципи конституційного права – це основні ідеї. При цьому така ідея 

виступає певним правилом чи регулятором суспільних відносин.  

Що ж до розуміння принципів як засад, то варто сказати, що останнім 

часом в чинному законодавстві і науковій літературі часто вживається щодо 

принципів термін «засади». О. В. Марцеляк із цього приводу зазначає, що 
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певною мірою це пов’язано з тим, що тривалий час у правовій науці 

використовувався термін «принцип», оскільки слово «принцип» має латинське 

походження та є терміном-інтернаціоналізмом. Воно цілком виправдано 

застосовується як термін будь-якої галузі науки, позаяк інтернаціоналізми 

схвально сприймалися вітчизняною традицією термінотворення. Проте 

останнім часом саме у галузі права відчутна тенденція до використання власне 

українських, автохтонних мовних засобів. Поряд із латинськими вітчизняні 

законодавці починають уживати властиві саме українській мові терміни. У 

цілому це не суперечить філософії права, оскільки мова законодавства має бути 

зрозумілою для якнайширшого загалу. З-поміж таких термінів можна 

відзначити й лексему «засада». Її використання у текстах законодавчих актів 

сьогодні вважається цілком виправданим, бо вона належить до «книжних», 

згідно з вимогами офіційно-ділового стилю. Як власне українське це слово 

цілком відповідає слову «принцип». Також слово «засада» слід уважати як 

найбільш природне для нашого терміновживання, як дещо віддалене від 

латинського та майже синонімічне слову «закон» [403, с.41].  

Цю думку продовжує й С.М. Марцеляк, яка пише:  «Більшість латинських 

запозичень належать до інтернаціональної лексики, тобто повторюються в 

мовах багатьох народів. Це цілком стосується і терміну «принцип», який 

практично є незмінним у багатьох європейських мовах: англійська – principle, 

французька – principe, німецька – prinzip, італійська –  principio, іспанська – 

principio» [403, с.42-43]. 

Дійсно, не дивлячись на те, що термін «принцип» активно застосовується 

представниками різних галузей вітчизняної науки, в той же час у 

національному законотворенні отримала місце тенденція використання власне 

українських термінів, і українські законодавці все частіше в нормативних актах 

використовують термін «засада» замість терміна «принцип». Це має місце в 

Конституції України, Кримінальному процесуальному кодексі України, Законах 

України «Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів Верховної 



119 

 

 

Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів» тощо.  

Частина фахівців, виходячи з такого стану справ, вважають, що не варто 

розмежувати дані поняття. Справді, Великий тлумачний словник сучасної 

української мови дає таке визначення поняття «засада» – основа чогось, те 

головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь, спосіб, метод здійснення 

[139, с.419]; а «принцип» – основне вихідне положення якої-небудь наукової 

системи, теорії, ідеологічного напряму, особливість, покладена в основу 

створеного [139, с.1125]. Так само Словник синонімів української мови термін  

«засада» визначає як: 1) основу чогось; те головне, на чому ґрунтується, 

базується що-небудь; 2) вихідне, головне положення, принцип; основа 

світогляду, правило поведінки; 3) спосіб, метод здійснення чого-небудь. 

Натомість термін «принцип» трактує як: 1) основне вихідне положення якої-

небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму  тощо; 2) особливість, 

покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення 

або здійснення чогось; 3) переконання, норма, правило, яким керується хто-

небудь у житті, поведінці [646, с.368]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що терміни «засада» та «принцип» 

є дуже близькими правовими категоріями, які не можна розглядати ізольовано 

одне від одного, оскільки вони є базовими закономірностями певних явищ.  

Проте термін «засада», на наш погляд, за своїм змістом є більш широким і 

охоплює значно більше правових явищ, аніж принципи. Так, відповідно до 

статті 92 Конституції України, виключно законами визначається: «засади 

регулювання праці і зайнятості, засади місцевого самоврядування, засади 

регулювання відносин власності» [335]. Як зазначається в літературі, засади – 

це те підґрунтя, на основі якого здійснюється певна діяльність, підвалини, 

основною метою яких є визначення механізму та контроль органів, на які 

покладено обов’язки щодо реалізації такої політики. Реалізація засад 

здійснюється через формування принципів. Тобто засади визначають зміст 

принципів, а останні є похідними від засад [403, с.44].  
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Тому в основі розуміння принципів конституційного права мають бути 

ідеї. Як слушно зазначає С. П. Погребняк, «зрозуміло, що в основі кожного 

принципу права лежить певна ідея. Відомо, що будь-яка загальна ідея 

проходить крізь призму історії у своїх специфічних формах, обумовлених 

особливостями буття людей і рівнем цивілізації. Спочатку принцип зазвичай є 

ідеєю, що виникає лише спорадично, як мрії окремих умів чи як легкий відтінок 

інших форм духовності; поволі вона втілюється в соціальних практиках, 

поступово набуваючи визнання і вимагаючи реформ існуючого порядку; 

принцип стає важливою складовою суспільної культури, втілюється в системі 

вимог (імперативів) і (досить часто в поєднанні з іншими ідеями) змінює 

обличчя певної цивілізації» [491, с.25-26].  

Таким чином, ідеї підкреслюють свідомий та вольовий аспекти принципів 

конституційного права. Свідомий аспект полягає в тому, що  закономірність, 

перш ніж отримати закріплення в праві, повинна знайти віддзеркалення у 

свідомості людей, а вольовий аспект, за правильним спостереженням                 

В. В. Тихонової, полягає в тому, що принципи права виражають мету, яка 

ставиться при регулюванні поведінки людей у суспільстві [688, с.51]. При 

поєднанні цих двох аспектів принципи конституційного права виступають як 

такі, що наближаються до певного ідеалу і в той же час становлять собою 

реально існуюче закріплене законодавством правило. На це, до речі, звертають 

увагу В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко, які, визначаючи юридичні ознаки 

принципів конституційного права, пишуть, що вони є узагальненим і 

концентрованим вираженням конституційних ідеалів, тобто найвищих 

духовних (ідеологічних) цінностей, досягнення яких є основним стратегічним 

завданням конституційно-правового регулювання [331, с.16]. 

Варто наголосити і на те, що принципами конституційного права є не 

просто ідеї, а основоположні, керівні, фундаментальні ідеї. Вони є 

визначальними, відправними, вихідними, провідними настановами керівного 

характеру і відіграють роль орієнтирів у формуванні як конституційного права, 

так і інших галузей вітчизняного права. «Принципи права відображають 
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головне, основне у праві, тенденції його розвитку, те, на що повинно бути 

орієнтоване право», – підкреслює О. В. Зайчук [246, с.23].  

Ідеї, які лежать в основі принципів конституційного права України, є 

результатом конституційно-правових доктрин, теорій, поглядів, наукових 

підходів, вчень, біля витоків яких стояли видатні мислителі, філософи, вчені, 

правники як давнини, так і сучасності (поділ влади, народного суверенітету, 

верховенства права тощо). Вони концентрованим чином виражають сутність 

конституційного права як моменту урегульованості і порядку в суспільних 

відносинах, як сфери соціальної свободи, пронизують всю правову матерію 

конституційного права, визначають його демократичний зміст, виступають 

стрижнем національної правової системи і характеризуються своєю 

ґрунтовністю, фундаментальністю, визначальністю.  

Ще однією особливістю принципів конституційного права є те, що вони 

закріплені в чинному законодавстві, насамперед вони втілюються в положеннях 

Основного Закону України. Як із цього приводу пише К. Шмітт, правова форма 

підкорюється ідеї права і необхідності застосовувати правову думку до 

конкретних фактів, тобто здійсненню права в широкому значенні. Оскільки ідея 

права не може здійснюватися сама собою, для кожного її втілення в дійсність 

існує потреба надати їй особливий образ і форму [755, с.47]. Тобто вони мають 

отримати своє визнання у нормативному закріпленні.  

Таким чином, ідеї, які полягають в основі принципів конституційного 

права, утворюють той змістовний каркас, у якому виражається і твориться 

конституційне право. Вони носять програмний і стабілізуючий характер, і 

закріплюється у системі конституційно-правових норм.  

При цьому варто мати на увазі, що у науковій юридичній літературі 

розрізняють два способи вираження принципів права: безпосереднє 

формулювання їх у нормах права (текстуальне закріплення) і виведення 

принципів права зі змісту нормативно-правових актів (змістовне закріплення). 

Як пише А.М. Колодій: «Проблема формування громадянського суспільства і 

правової держави настійно вимагає, щоб загальноправові принципи 
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текстуально виражались у Конституції України, міжгалузеві і галузеві, а також 

відповідні принципи структури права – в кодифікаційних і інкорпораційних 

актах та принципи юридичного інституту – в актах, що стосуються цього 

інституту. Другим способом вираження принципів права є їх змістовне 

закріплення, тобто виведення принципів із змісту норм права. Такі принципи 

більш абстрактні, за їх допомогою можна врегульовувати найбільш загальні 

суспільні відносини. Проте в жодному випадку не можна принижувати їх ролі» 

[303, с.44].  

Ми також вважаємо, що принципи конституційного права мають 

законодавче закріплення, а ті, які  текстуально не закріплені у нормах 

конституційного права, виводяться, тлумачаться з їх змісту, перш за все, із 

змісту Основного Закону України.  

Законодавче закріплення принципів конституційного права виступає 

завершальною стадією їх визнання державою і суспільством, коли ідея 

перетворюється в правило. Як пише Зайчук О.В., еволюція права походить від 

ідей до норм, потім через реалізацію норм – до суспільної практики. Саме, 

починаючи з появи ідей, яка досить часто формується у вигляді правового 

принципу, він визначає, спрямовує розвиток права [246, с.22]. 

Правда, в науці є і супротивники цього підходу. Вони аргументують свою 

позицію тим, що: а) поняття «принципу» значно ширше за його нормативний,  

законодавчий вираз, і виокремлюють три компоненти, що входять до змісту 

поняття «принципу»: наявність певних уявлень щодо сфери правосвідомості; 

закріплення відповідних положень y чинному законодавстві; реалізація 

принципів права у конкретній сфері суспільних відносин [126, с.14]; б) завдяки 

непозитивності і гнучкості принципи права наділені рисою змінюватися, 

відповідно до потреб здійснення суб’єктивних прав у співвідношенні зі змінами 

в об’єктивному праві, що надає необхідний «рух», динамізм застосування 

об’єктивного права, гарантує адекватний захист правовідносин, ефективність 

правового регулювання, цілісність правової системи [643, с.12]; в) принципи 

права виражаються «духом», а не «буквою» закону, і вони не обов’язково 
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повинні бути прямо сформульовані в нормативних правових актах [51, с.4; 375, 

с.31].  

В цілому такі позиції обстоюють представники природно-правової 

концепції розуміння права. В той час, як представники позитивістської школи 

стверджують, що в результаті законодавчого визнання принцип, як ідея, 

поступово перетворюється на принцип, як сукупність конкретних вимог. І як 

стверджує С. П. Погребняк, «різницю між принципом, як ідеєю, і принципом, 

як сукупністю конкретних вимог, можна продемонструвати за допомогою 

понять «концепт» (concept) і «концепція» (conception), які застосовуються в 

сучасній західній літературі з політичної філософії і філософії права. Так, 

концепт є максимою, інваріантом, центральним елементом певної ідеї. Проте 

він не є самодостатнім: поки його не доповнити критеріями, необхідними для 

застосування даного стандарту, він не може бути надійним засобом для 

керування людською поведінкою» [491, с.31]. 

Наступною характерною рисою принципів конституційного права України 

є те, що вони становлять собою загальні соціальні орієнтири конституційно-

правового регулювання, тобто на загальному рівні визначають сутність і зміст, 

спрямованість і форми конституційно-правового регулювання. Таким чином, 

принципи конституційного права визначають механізм правового регулювання 

відносин у цілому в суспільстві й державі і моделюють поведінку суб’єктів 

правовідносин, але при цьому вони поширюються на невизначене коло 

суб’єктів і заздалегідь невстановлені відносини. Тобто, немає конкретних 

адресатів їх дії, і принципи конституційного права розповсюджують свою силу  

не на індивідуально визначених, а на будь-яких суб’єктів, які вступають чи 

можуть вступити у конституційно-правові відносини. С.П. Погребняк про цю 

особливість принципів говорить: «Найбільш загальний характер принципів 

права означає найвищий ступінь їх абстрагування. Безперечно, будь-яка норма 

права, за своїм визначенням, є узагальненням, тому що вона встановлена для 

невизначеної кількості актів і фактів. Утім це не заважає їй зберігати свою 

специфіку: вона регулює лише однорідні випадки, тобто ті факти чи акти, що 
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відповідають її предмету. Принцип же, навпаки, виступає як узагальнення, 

оскільки він передбачає застосування певного правила щодо різноманітних 

випадків, які підлягають правовому регулюванню. Тому, порівняно з нормами, 

принципи права є нормативними узагальненнями найвищого рівня, свого роду 

згустками правової матерії» [491, с.29].   

А.М. Колодій, підтримуючи цю позицію, наголошує на тому, що, 

утворюючи головний зміст права, юридичні принципи перебирають на себе всі 

його властивості і функції, та від юридичних норм їх відокремлює 

імперативність і безумовність, концентроване відображення у них 

найважливіших закономірностей даного суспільства. Науковець зазначає, що 

принципи права вносять одноманітність у всю систему юридичних норм і 

забезпечують єдність правового регулювання суспільних відносин, цементують 

усі компоненти юридичної надбудови [303, с.45]. 

Принципи конституційного права є загальними соціальними орієнтирами 

конституційно-правового регулювання, які відповідають інтересам 

різноманітних соціальних груп населення. Тобто, це моделі дієвого регулятора 

конституційно-правових відносин. Саме на їх основі відбувається моделювання 

норм, що є втіленням  демократичних та гуманістичних традицій права і 

державотворення, визначають основні напрямки розвитку держави і 

суспільства, встановлюються демократичні правила організації та діяльності 

органів державної влади, засади статусу людини і громадянина, які 

відповідають моралі і справедливості, та які відображають потреби й 

устремління людей. Вони, за влучним виразом С. Шевчука: «є prima facie (на 

перший погляд) над правовими, але … слугують якорем для права – для 

кожного закону – і жоден закон не може бути переказаний без них. Закон без 

такого якоря схожий на будинок без фундаменту; позаяк він не може встояти 

без нього, те ж саме й закон, який спирається сам на себе, схожий на 

повітряний замок» [747, с.279] 

Принципи конституційного права визначають правило, міру необхідної 

поведінки суб’єктів права та ґрунтуються на рівності, справедливості, істині, 
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правильності й інших загальнолюдських цінностях, і таким чином виступають 

критерієм, завдяки якому підтверджується відповідність норм конституційного 

права моральному виміру та ідеалам справедливості. Як зазначає                       

С. П. Погребняк, принципи права акумулюють, перекладають мовою правових 

категорій і репрезентують засади суспільства, закладені в його ладі 

інтелектуально-ціннісні установки й тенденції [491, с.27]. І якщо 

конституційно-правова норма права виступає правилом поведінки людини, то 

принципи конституційного права виступають мірилом поведінки всього 

суспільства і держави в цілому.  

Це  свідчить про те, що принципи конституційного права не просто так 

з’являються і знаходять своє втілення в нормах конституційного права і, перш 

за все, в нормах Основного Закону України. Вони викликані потребами часу, 

потребами розвитку держави, суспільства і права. Як зазначає О. В. Зайчук, в 

основу принципу покладені суспільні інтереси та потреби, які формуються і 

змінюються незалежно від волі законодавця. Зокрема, основна роль у виявленні 

таких потреб належить юридичній практиці, яка за своєю природою покликана 

оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у сфері права [248, с.22-23]. 

А. М. Колодій головними джерелами принципів права називає політичну, 

економічну і духовну сфери суспільного життя: «можна стверджувати, що 

спочатку зміст принципів права намічається спонтанно, у суспільних 

соціальних відносинах, що складаються у реальному житті та отримують 

пізніше регламентацію і захист з боку держави у комплексах суб’єктивних прав 

учасників правовідносин. Виникнення принципів права, як загальносоціальних, 

є необхідною умовою наступного їх закріплення у вигляді юридичних 

принципів і норм, тому що свідчить про актуальність їх для суспільства і 

необхідність їх юридичного оформлення» [303, с.45].  

Отже, принципи конституційного права України – це основоположні, 

керівні, фундаментальні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною 

значущістю, вищою імперативністю, які зумовлені потребами розвитку 

Української держави і суспільства та відображають суттєві положення теорій, 
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концепцій, наукових підходів у галузі науки конституційного права, що 

отримали своє визнання на рівні конституційного законодавства, перш за все, 

Основного Закону України, і у концентрованому вигляді визначають зміст 

конституційного права України, його сутність, призначення у суспільстві та 

державі, є основними соціальними орієнтирами конституційно-правового 

регулювання та поширюються на всіх суб’єктів конституційного права. 

 

2.2. Видова самостійність і соціальне призначення принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина в системі принципів 

конституційного права України 

 

Принципи конституційного права України пронизують всю правову 

матерію цієї галузі права. Вони багатоманітні, оскільки становлять собою ідеї, 

які визначають зміст і сутність конституційного права, його призначення у 

суспільстві та державі. Проте в юридичній літературі з конституційного права 

України недостатньо робіт, які були б присвячені  проблематиці їх видової 

характеристики. 

Так, українські вчені О. В. Совгиря та Н. Г. Шукліна при аналізі принципів 

конституційного права поділяють думку російського науковця В. А. Рижова 

щодо виділення серед них: 1) загальних принципів, що декларуються 

конституціями: народний суверенітет, народне представництво, розподіл влади, 

рівноправ’я, невідчужувані права. Ці принципи не формулюють конкретних 

прав та обов’язків і не завжди забезпечені правовими санкціями, однак вони 

мають визначальне значення для багатьох конституційно-правових норм; 2) 

принципів, що мають чітку юридичну форму вираження і безпосередньо 

застосовуються в державній діяльності: незалежність депутатів від виборців, 

судовий захист конституційних прав тощо [651, с.15; 624, с.12]. 

Повніший підхід щодо класифікації принципів конституційного права 

України ми бачимо у вітчизняних науковців В. Ф.  Погорілка та                          

В. Л. Федоренка, які, по-перше, поділяють їх на загальні та спеціальні: загальні 
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принципи конституційного права – це найбільш узагальнені керівні засади, ідеї, 

а іноді – й завдання цієї галузі права. До загальних належать принципи: 

публічності, пріоритетності, універсальності, демократизму, активної дієвості, 

науковості, наступності, системності, програмності та ін. [331, с.17].                  

Т. В. Чубарук визначає спеціальні принципи конституційного права України як 

керівні засади, ідеї, що виражають сутність і зміст окремих основних інститутів 

цієї галузі права, розвивають і деталізують загальні принципи, спрямовують їх 

на конкретні групи суспільних відносин [739, с.17]. Виходячи з системи 

основних інститутів конституційного права, у сучасному конституційному 

праві розрізняють принципи щодо: 

- основ конституційного ладу України; 

- основ конституційно-правового статусу особи (зокрема, принципи 

громадянства); 

- форм безпосередньої демократії (референдум, вибори); 

- форм представницької демократії (основи організації та діяльності органів 

державної влади); 

- основ організації та діяльності місцевого самоврядування; 

- основ територіального устрою України та ін [331, с.24, 90-91]. 

По-друге, В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко, виходячи з поділу 

конституційного права на матеріальне та процесуальне, поряд із матеріальними 

принципами конституційного права, поділяють підхід Ю. М. Бисаги та              

В. І. Чечерського [74, с.16-18] та виділяють принципи конституційного 

процесуального  права України, до яких належать: принцип компетентності, 

принцип процесуальної економії, принцип кворуму і більшості при прийнятті 

колегіальних рішень, принцип пропорційності голосування, принцип 

можливості оскарження конституційної процедури, принцип процесуальної 

послідовності, принцип імперативності процедури, принцип недопустимості 

процесуальної аналогії та ін. По-третє, вони зазначають, що, оскільки система 

конституційного права України представлена й іншими елементами, окрім 

матеріального і процесуального конституційного права, то можна припустити, 
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що принципи конституційного права України також можна класифікувати на 

принципи природного і позитивного конституційного права; принципи 

об’єктивного і суб’єктивного конституційного права; принципи національного і 

наднаціонального (наприклад, європейського) конституційного права тощо 

[331, с.16-17]. 

На наш погляд, зазначена класифікація В. Ф. Погорілком та                         

В. Л. Федоренком принципів конституційного права є достатньо повною і має 

праксеологічне значення, але можна виділити інші критерії їх класифікації, 

взявши за основу критерії класифікації принципів права.  

Так, вітчизняний вчений А. М. Колодій, розглядаючи питання про 

класифікацію принципів права, виокремлює такі, що, по-перше, мають 

всезагальний характер і знаходять своє більш конкретне втілення у принципах 

кожної галузі права; по-друге, отримують специфічну модифікацію у галузях 

права і у сферах правоутворення, правореалізації і правоохорони, по-третє, 

диференціюються на загальносоціальні (політичні, економічні, соціальні, 

ідеологічні, моральні) і спеціально-юридичні (системні і структурні). Звідси він 

виділяє: 1) принципи правосвідомості; 2) принципи правоутворення; 3) 

принципи правотворчості, серед них законотворчі і нормотворчі; 4) принципи 

системи права: а) загальноправові (основні); б) міжгалузеві; в) принципи 

інститутів права; 5) принципи структури права: а) загальносоціального та 

юридичного; б) публічного і приватного; в) регулятивного й охоронного;         

д) матеріального і процесуального; д) об’єктивного і суб’єктивного;                   

6) принципи правореалізації, а серед них – принципи правозастосування;           

7) правоохоронні принципи, а серед них, особливо, принципи правосуддя й 

юридичної відповідальності. Також А. М. Колодій наголошує, що принципи 

системи і структури права, що змінюються у принципи правоутворення, 

правореалізації і правоохоронні, можна назвати принципами правового 

регулювання, визначаючи при цьому особливу роль загальноправових 

(основних) принципів [303, с.45-46]. 
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М. І. Матузов і О. В. Малько класифікують принципи права на 

загальноправові, міжгалузеві та галузеві [678, с.150]. Близька точка зору з цього 

питання й у В. Н. Хропанюка, який виділяє загальні принципи права, під якими 

розуміє основні засади, які визначають істотні риси права в цілому, його зміст і 

особливості як регулятора всієї сукупності суспільних відносин; міжгалузеві, 

які виражають особливості декількох близьких галузей права, та галузеві, які 

характеризують найістотніші риси конкретної галузі права [724, с.216-218]. 

Деякі науковці, не здійснюючи класифікації принципів права, виділяють 

серед них: основоположні принципи – засади права: справедливість, рівність, 

свобода, гуманізм та принцип верховенства права і принципи, що забезпечують 

його дію: принцип верховенства права, принцип правової визначеності, 

принцип пропорційності, принцип добросовісності [489, с.27]; генеральні 

принципи справедливості і свободи, які отримують свій розвиток в інших 

принципах права: демократизм у формуванні і реалізації права, законності, 

національного рівноправ’я, гуманізму, рівності громадян перед законом, 

взаємної відповідальності держави й особи [456, с.128-132]. 

О. В. Зайчук, поділяючи точку зору російського теоретика Р. З. Лівшиця, 

зазначає, що, відповідно до історії права, ідей правників та філософів, слід 

відокремлювати три групи міжгалузевих принципів права. На його думку, до 

першої групи принципів, яка характеризує загальну належність до права та 

закону, належать такі положення: кожний громадянин окремо, і суспільство 

загалом, підкоряючись законам, повинні мати можливість примусити до 

виконання закону і самого володарюючого; закон – це те, що народ наказує та 

встановлює; законів повинні дотримуватися; свобода міститься у дотриманні 

законів, а не в їх ігноруванні; хто користується правом, той не порушує будь-

чиїх інтересів; закон не має зворотної дії. Другу групу принципів, що 

характеризує ставлення до людини як вищої цінності, складають такі 

положення: людина не має бути засобом досягнення мети; всі люди 

народжуються вільними і рівними у правах; людина має право на особисту 

недоторканність; ніхто не може бути визнаний винним у скоєнні злочину, 



130 

 

 

інакше, як за вироком суду (презумпція невинуватості); здійснення 

громадянином своїх прав не повинно порушувати прав інших громадян. 

Нарешті, до третьої групи принципів, яка пов’язана зі встановленням істини 

при вирішенні суперечок, із дослідженням доказів, належать такі положення: 

ніхто не може бути суддею у власній справі; ніхто не може посилатися у своє 

виправдання на незнання законів; нехай буде вислухана і друга сторона; 

відповідальність виступає тільки за вину [376, с.197-199]. Також О. В. Зайчук 

зазначає, що існують основні принципи права, які мають загальний характер і 

конкретизуються в принципах кожної галузі права і законодавства 

(верховенство права, яке в цьому розумінні повинно визначатися як офіційне 

визнання того факту, що право може існувати і поза інституціональною 

формою (нормативно-правовими актами) – у вигляді рівного і справедливого 

масштабу свободи, що відбивається саме у принципах правосвідомості, які є 

загальнозрозумілими і застосовуються для самоврегулювання суспільних 

відносин; верховенство закону; точне і неухильне дотримання конституції, 

міжнародних договорів, законів і підзаконних актів; оптимальний вираз у 

нормативно-правових актах волі й інтересів народу, потреб суспільного 

розвитку; забезпечення внутрішньої збалансованості правової системи, її 

інтеграції і диференціації на відповідні елементи; узгодженість елементів у 

системі і структурі права; відповідність норм і правовідносин, юридичних прав 

і обов’язків тощо; юридична рівність перед законом і судом; свобода дій у 

рамках закону, передбачення законом можливості творчої самодіяльності 

суб’єктів права; справедливість, гуманність і демократичність законодавства і 

правосуддя; відповідність скоєного правопорушення юридичній 

відповідальності; презумпція невинуватості; недопустимість бути суддею у 

власній справі; юридична відповідальність тільки за доведену вину; 

виключення видів покарання, що принижують людську гідність чи причиняють 

фізичні страждання тощо. І він же вказує, що уніфікація правових ідеалів, котрі 

стають загальнолюдськими, сприяла оформленню на світовому рівні певної 

системи принципів права (загальнолюдські), або з огляду на їх зумовленість 



131 

 

 

світовим, наднаціональним, загально цивілізаційним рівнем розвитку – 

загальноцивілізаційні (захист основних прав і свобод людини; юридична 

рівність однойменних суб’єктів перед державою та перед законом; 

верховенство закону як акта нормативного волевиявлення вищого 

представницького органу державної влади або прямого волевиявлення народу 

(референдум); взаємопов’язанність (єдність) юридичних прав і виконання 

обов’язків людей та інших суб’єктів суспільного життя; здійснення правосуддя 

незалежними судами; застосування юридичної відповідальності тільки в разі 

вчинення особою винного протиправного діяння (презумпція невинуватості 

особи) [246, с.23-25].  

А. А. Письменицький та Д. В. Слинько класифікують принципи права на:  

1. Загальнолюдські: 

- захист основних прав людини; 

- рівність однойменних суб’єктів перед державою і законом – головним 

офіційним джерелом суб’єктивних юридичних прав і обов’язків; 

- єдність юридичних прав і обов’язків; 

- поведінка людей і їх об’єднань повинна будуватися за принципом: 

«Дозволено усе, крім того, що прямо заборонено законом»; 

- діяльність органів і посадових осіб будується на принципі: «Дозволено 

тільки те, що прямо закріплено законом»; 

- наявність у нормах об’єктивного права  процедурно-процесуальних 

механізмів здійснення і захисту суб’єктивних юридичних прав і обов’язків; 

- правосуддя тільки незалежними судами – найефективніша гарантія прав 

людини; 

- юридична відповідальність повинна наступати тільки при вчиненні 

особою винного протиправного діяння; 

- презумпція невинності. 

2. Типологічні – тобто властиві всім правовим системам визначеного 

історичного типу. 
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3. Конкретно-історичні принципи права, які визначають специфіку права 

певної держави в реальних соціальних умовах. 

4. Галузеві – охоплюють одну галузь права (принцип повного 

відшкодування заподіяних збитків). 

5. Міжгалузеві – властиві різним галузям права (гласність судового 

процесу) [485, с.113-114]. 

Аналіз зазначених підходів у характеристиці різновидів принципів права 

взагалі і конституційного права України, зокрема, приводить нас до висновку, 

що можна виділити ще такий критерій їх класифікації, як характер 

регулятивного впливу, і за цією ознакою поділяти їх на: а) заборонювальний 

(«ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством» (ч. 1 ст. 19 Конституції  України), б) зобов’язальний («органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України» (ч. 2 ст. 19 Конституції України), в) уповноважувальний 

(«суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та 

ідеологічної багатоманітності» (ч. 1 ст. 15 Основного Закону України) [335]. 

За правовою формою, до числа принципів конституційного права України 

належать тільки такі, що отримали своє пряме конституційне закріплення 

(принцип народовладдя: «Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в 

Україні є народ..» (ст. 5 Конституції України), принцип поділу державної 

влади: «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову» (ст. 6 Конституції України), принцип 

верховенства права: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» 

(ст. 8 Конституції України) тощо), та які не отримали свого прямого 

конституційного визнання, а випливають із загальних положень Конституції 

України (принцип відповідальності за вину, принцип нерозривного зв’язку прав 

і обов’язків, який випливає із ст. 23 Конституції України, принцип 

гарантованості конституційного статусу особи, що випливає із ст. 3 Конституції 

України) тощо [335].  
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Перелік принципів конституційного права на нинішній день чітко не 

визначений. Вчені зазначають їх різну кількість та зміст. Проте майже всі вони 

сходяться на тому, що одним з основних принципів конституційного права є 

принцип рівності прав і свобод людини і громадянина. Саме він є основою і 

стрижнем демократичної держави та сприяє реалізації положень міжнародно-

правових конвенцій та інших правових актів. Ми вказуємо «майже всі» тому, 

що не всі науковці дотримуються точки зору, що рівноправ’я слід розглядати як 

принцип. Російський науковець Н. С. Бондар вважає, що рівноправ’я необхідно 

розглядати більш широко – як режим взаємовідносин людини і громадянина з 

суспільством і державою, який характеризується і соціальними аспектами 

(досягненим рівнем соціальної рівності), і нормативно-правовим змістом 

(досягненим рівнем правової рівності) [103, с.127].  

Певною мірою цей підхід підтримує Ю.В. Капранова, яка стверджує, що 

рівноправ’я має широкий, всеохоплюючий спектр дії, тому правомірно його 

розглядати в якості особливого, соціально-правового режиму рівноправ’я 

громадян. Однак при цьому вона зазначає, що рівноправ’я є все-таки 

принципом і виступає, з одного боку, як суб’єктивно-правовий елемент 

конституційного статусу, своєрідним правом громадянина на рівноправ’я; з 

іншого боку, – в якості найзагальнішого фундаментального принципу, який 

пронизує всі інші елементи й інститути конституційного статусу [271, с.7].  

На фундаментальність принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина звертають увагу й інші науковці. Так, автори підручника 

«Конституційне право України» вказують, що цей принцип є одним з 

основоположних [327, с.131]. Ю.М. Тодика та О.Ю. Тодика також 

підкреслюють, що принцип рівноправ’я є одним з основоположних принципів, 

який характеризує правовий статус особи [693, с.230]. Є.І. Козлова та            

О.О. Кутафін відзначають, що це головний принцип, який характеризує 

правовий статус особи [291, с.187]. 

Дійсно, принцип рівності прав і свобод людини і громадянина нині постає 

в якості основоположного принципу правового статусу людини і громадянина. 
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Окрім того, він носить установчий характер для інших, окрім  конституційного, 

галузей права і тому виступає в якості основи побудови всієї національної 

правової системи.  Як пише В.С. Крилов: «Ідея рівноправності все глибше 

проникає у суспільну свідомість, і в наш час можна без перебільшення 

стверджувати, що держава визнається демократичною, і є такою лише за умови 

визнання нею принципу рівності у взаєминах між людьми і між народами, й 

докладання необхідних зусиль для здійснення його на практиці» [356, с.13]. 

Цей принцип універсальний, оскільки він знайшов своє юридичне 

вираження в цілому ряді міжнародних  документів, перш за все, в ст. 1 

Загальної декларації прав людини 1948 р., яка проголошує, що всі люди 

народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах, а ст. 7 – що всі 

люди рівні перед законом, в Європейській Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, в якій, зокрема, зазначено, 

що користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути 

забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору 

шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи 

соціального походження, належності до національних меншин, майнового 

стану, народження, або за іншою ознакою [313], в  Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права 1966 р. (ст.ст. 2, 3, 14, 24, 26), в Міжнародному 

пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. (ст.ст. 2, 3), в 

Декларації соціального прогресу і розвитку 1969 р., в Міжнародній Конвенції 

ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., в Декларації про 

право на розвиток 1986 р. та в багатьох інших міжнародно-правових 

документах [413]. 

Відтворення і проголошення на національному конституційному рівні в 

різних країнах принципу рівності прав і свобод людини і громадянина свідчить 

про демократичність конституційно-правового статусу людини і громадянина, 

його відповідність виробленим світовою спільнотою міжнародним стандартам 

у галузі прав людини. А реалізація на практиці принципу рівноправності  

визначає рівень забезпеченості прав і свобод людини в суспільстві та державі, 
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виступає індикатором діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері прав людини. 

Цей принцип посідає важливе місце в системі принципів правового статусу 

людини і громадянина, оскільки він проголошує демократичний підхід 

взаємовідносин «людина – держава», «людина – суспільство», «людина – 

людина», визначає параметри здійснення, реалізації та забезпеченості прав і 

свобод людини і громадянина, розповсюджується на всі права і свободи  

людини і громадянина, що проживають в державі рівною мірою (за деякими 

винятками, чітко визнаними законодавством). Як зазначає Г. М. Комкова: 

«Принцип рівноправності має місце у всіх класифікаціях системи принципів 

прав і свобод. Він визначає сутність правового статусу, його соціальне 

призначення, тому серед інших принципів правового статусу особи рівноправ’я 

виділяється особливою роллю» [310, с.57]. Такий підхід конституційного 

визнання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина має 

фундаментальне значення у сфері національного державотворення будь-якої 

країни і її міжнародної співпраці, свідчить, що вона стоїть на шляху побудови 

правової держави і на конституційному рівні закріпила бар’єри від 

тоталітарного розвитку. 

Як зазначають Ю. М. Тодика та О. Ю. Тодика: «Рівність – 

основоположний принцип інституту прав і свобод громадян. Всі конституції, 

які встановлені на позиціях демократичної правової держави, закріплюють 

рівність і рівноправність, одночасно забороняючи дискримінацію» [693, с.231]. 

Отже, принцип рівності знаходить своє втілення в конституціях багатьох 

країн світу. Так, у Конституції Федеративної Республіки Німеччини положення, 

що регулюють правовий статус особи, закріплюються у першому розділі 

(«Основні права»). Зокрема, ст. 3 Основного Закону Німеччини встановлює:       

«1. Всі люди рівні перед законом. 2. Чоловіки і жінки рівноправні. 3. Нікому не 

може бути заподіяна шкода або віддано перевагу за ознаками його статі, 

походження, раси, мови, вітчизни та родинних зв’язків, віросповідання, 

релігійних чи політичних поглядів» [654, с.145]. Таким чином, Конституція 
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Німеччини, проголошуючи принцип рівноправності, дає йому розширене і 

системноутворююче тлумачення: поряд із звичайними положеннями про 

рівність перед законом, рівноправність людей, незалежно від статі, раси та 

національності, в Основному законі країни містяться положення про 

неможливість привілеїв або обмежень на підставі тих чи інших ознак, що 

фактично розширює горизонти змістовного та праксеологічного «наповнення» 

цього принципу. 

Конституція Франції 1958 р. закріплює принцип рівності у першому 

розділі «Про суверенітет»  – відповідно до ст. 2, «Франція є неподільною, 

світською, демократичною і соціальною республікою, яка забезпечує рівність 

перед законом усім громадянам, незалежно від походження, раси або релігії; 

вона поважає усі вірування» [654, с.79]. Більш детально положення про рівність 

розкриваються в інших документах конституційного характеру – Декларації 

прав людини і громадянина 1789 р., преамбулі Конституції 1946 р. та ін. Так, 

ст. 1 Декларації прав людини і громадянина встановлює, що «Люди 

народжуються та залишаються вільними і рівними в правах. Соціальні 

відмінності можуть бути встановлені лише з міркувань загального блага» [654, 

с.98]. Згідно з положеннями преамбули Конституції Франції 1946 р., «закон 

гарантує жінці рівні права з чоловіками в усіх сферах життя; проголошується 

рівність та солідарність усіх громадян по відношенню до ярма, що випливає з 

національних катастроф; нація гарантує рівний доступ дітям та дорослим до 

культури та набуття професії» [654, с.100-101] та ін. Окремі положення щодо 

рівності громадян закріплені в текстах цього та інших конституційних законів, 

на які в загальній формі посилається Преамбула (зокрема, рівність прав 

господаря та робітника за Конституцією 1848 р., рівність виборчих прав 

чоловіків та жінок за Конституцією 1946 р. та ін.) [736, с.375]. 

Конституція Італії встановлює принцип рівності у ст. 3, відповідно до якої 

«Всі громадяни мають однакову суспільну гідність та є рівними перед законом, 

не зважаючи на стать, расу, мову, релігію, політичні погляди, особистого та 

соціального положення» [654, с.108]. Але, не обмежуючись формальним 
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визнанням рівності прав і свобод, Конституція вбачає завдання держави в тому, 

щоб «усувати перешкоди економічного і соціального характеру, які заважають 

повному розвитку особистості та ефективній участі всіх людей у політичній та 

соціальній організації країни» [654, с.103]. 

У ст. 14 Конституції Грузії об’єднуються два принципи основ правового 

статусу особистості – природний характер походження прав і свобод людини та 

їх рівність: «Усі люди від народження вільні і рівні перед законом, незалежно 

від раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних й інших поглядів, 

національної, етнічної і соціальної приналежності, походження, майнового і 

станового положення, місця проживання» [450, с.178]. Як бачимо, в зазначеній 

статті виділяється така ознака, як станове положення. Але юридично станів у 

суспільстві не існує, тому навряд чи їх виділення є сьогодні актуальним.  

Близьким до попереднього способу визначення рівності є встановлені у 

Конституції Литви у ст.18 та ст. 29 норми, відповідно до яких «права і свободи 

людини є природними», а «усі особи є рівними  перед законом, судом та 

іншими державними інститутами або посадовими особами; не припускається 

обмеження прав людини та надання їй привілеїв, залежно від статі, раси, 

національності, мови, походження, соціального стану, переконань і поглядів» 

[450, с.586]. 

Рівність прав і свобод людини і громадянина та рівність усіх людей перед 

законом закріплює і Конституція Естонії у ст. 9 та ст. 12, за якими «Права, 

свободи й обов’язки усіх та кожного поширюються у рівній мірі як на громадян 

Естонії, так і на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на 

території Естонії», «Перед законом усі люди є рівними, ніхто не може бути 

дискримінованим через його національну, расову приналежність, колір шкіри, 

мову,  стать, походження, віросповідання, політичних та інших переконань, а 

також майнового і соціального походження або через інші обставини» [450, 

с.624-625]. 

Конституція Республіки Молдова у ст. 16 («Рівність»), виходячи з того, 

що: «повага та захист особистості є найголовнішим обов’язком держави», 
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встановлює положення, згідно з яким «Усі громадяни Республіки Молдова 

рівні перед законом і владою, незалежно від раси, національності, етнічного 

походження, мови, релігії, статі, поглядів, політичної приналежності, 

майнового положення чи соціального походження» [450, с.293]. Таке 

формулювання подібне до ч. 2 ст. 24 Конституції України, за винятком 

положення – рівні не лише перед законом, а й владою. Це досить важливий 

аспект, бо позиціонує людину у її взаємовідносинах із публічною владою та 

однозначно «втягує» її у публічно-правовий простір. 

У Конституції Республіки Білорусь підкреслюється рівність у захисті прав 

і свобод особи. Стаття 22 встановлює: «Усі рівні перед законом і мають право 

без будь-якої дискримінації на рівний захист прав і законних інтересів» [450, 

с.139]. У Конституції Білорусі немає традиційного для більшості сучасних 

конституцій переліку підстав, за якими не допускається дискримінація, різні 

види рівності закріплюються у різних статтях. Зокрема, закріплюється: рівність 

прав громадян, іноземців та осіб без громадянства (ст.11); рівність прав для 

здійснення господарчої та іншої діяльності, а також рівний захист усіх форм 

власності; рівність можливостей використання своїх здібностей та майна для 

підприємницької та іншої діяльності (ст.13); рівність перед законом соціальних 

та інших спільнот (ст.14); рівність релігій та віросповідань (ст.16); рівність 

чоловіка та жінки в сімейних взаєминах (ст.32); рівність прав жінок та 

чоловіків, дорослих та неповнолітніх за винагороду за працю (ст.42); рівність 

можливостей у доступі до безкоштовної освіти (ст.49) [450, с.136-144]. 

Принцип рівності знайшов відображення і в Основних Законах інших 

країн, колишніх республік СРСР. Так, подібні положення, лише з деякими 

відмінностями, закріплені в Конституціях Латвії (ст.82), Таджикистану (ст. 17), 

Узбекистану (ст. 18), Казахстану (ст.14), Росії (ст. 19), Вірменії (ст. 15, 16) та ін. 

[450]. 

Таким чином, принцип рівності прав і свобод людини і громадянина 

сьогодні є фундаментальним конституційним принципом сучасної 
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демократичної держави і знайшов відповідне конституційне закріплення у 

більшості цивілізованих країн світу. 

В Україні ідеї рівності та рівноправ’я людини і громадянина втілені в 

багатьох статтях Конституції України. Зокрема, про рівність і рівноправ’я  

людини і громадянина в Україні наголошується у ст.ст.13, 21, 24, 26, ч. 2 ст. 38,  

ч. 2 ст. 43, ст.ст. 51–52, ч. 1 ст. 71, ст. 129 Основного Закону [335]. 

У ст. 21 Конституції України проголошується: «Усі люди є вільні і рівні у 

своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними». «У даній статті знайшли своє відображення ідеали свободи та 

людської гідності», — стверджують автори «Коментаря до Конституції 

України» [307, с.70]. Причому рівність розглядається з точки зору природного 

права, як властивого для людини від народження, незалежного від волі й 

діяльності держави. Через цю обставину «права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними». 

Стаття 24 Основного Закону України  визначає, що громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; рівність прав 

жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних із чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти 

і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами 

щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; 

створенням умов, які жінкам дають можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших 

пільг вагітним жінкам і матерям. 

Істотне значення з точки зору визнання принципу рівності в Конституції 

України має ч. 4 ст. 13 Основного Закону, в якій  зазначено, що всі суб’єкти 

права власності рівні перед законом; ч. 1 ст. 26: «Іноземці та особи без 
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громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються 

тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і 

громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України»; ч. 2 ст. 38: «Громадяни користуються 

рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах 

місцевого самоврядування»; ч. 2 ст. 43: «Держава створює умови для повного 

здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-

технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб».  

Принципове та системне значення для всебічного забезпечення і 

супроводження рівноправ’я людини і громадянина в Україні мають також 

положення ч. 1 ст. 51: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. 

Кожен із подружжя має рівні права та обов’язки у шлюбі та сім’ї»; ч. 1 ст. 52: 

«Діти рівні у своїх правах, незалежно від походження, а також від того, 

народжені вони у шлюбі чи поза ним»; ч. 1 ст. 71: «Вибори до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і 

відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування»; ч. 3 ст. 129: «Основними засадами судочинства є: … 2) 

рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом…» [335]. 

Визначений Конституцією України  принцип рівноправ’я має не тільки 

установчий, а й імперативний характер, що втілює свій вираз у його 

послідовній деталізації, конкретизації і розвитку в галузевому законодавстві. 

Зокрема, ст. 1 Цивільного кодексу України визначає, що цивільним 

законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини 

(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, 

майновій самостійності їх учасників. Правосуддя здійснюється на засадах їх 

рівності перед законом і судом, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак (ч. 1 ст. 5 
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Цивільного процесуального кодексу). Відповідно до Сімейного кодексу, жінка 

та чоловік мають рівні права та обов’язки у сімейних взаєминах, шлюбі та сім’ї 

(ч. 6 ст. 7); усі найважливіші питання життя сім’ї мають вирішуватися 

подружжям спільно, на засадах рівності (ч. 2 ст. 52). Кодекс законів про працю 

України закріплює рівність трудових прав громадян України: Україна 

забезпечує рівність трудових прав усіх громадян, незалежно від походження, 

соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, 

мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, 

місця проживання та інших обставин (ст. 2-1). Кодекс адміністративного 

судочинства України серед завдань адміністративного судочинства виділяє 

перевірку рішень суб’єктів владних повноважень щодо дотримання ними 

принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації (п. 7 

ч. 3 ст. 2). До загальних засад кримінального провадження належать рівність 

перед законом і судом (п. 3 ч. 1 ст. 7 Кримінального процесуального кодексу 

України). У ст. 8 Митного кодексу України закріплено принцип визнання 

рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання, незалежно 

від форми власності. 

Таким чином, Конституція України відвела принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина належне і центральне місце, закріпила його 

основою правового статусу людини й громадянина і цим самим підкреслила 

перманентну демократичну спрямованість українських процесів 

державотворення, що відбуваються в руслі універсальної концепції 

демократичної, правової, соціальної держави. Виходячи з такого важливого 

значення принципу рівності для конституційного будівництва, є підстави 

вважати його не лише принципом правового статусу особи, але й засадою 

конституційного ладу України. 

Аргументами на користь такого твердження виступає те, що, по-перше, 

даний принцип створює відповідну систему морально-ціннісних та 

нормативно-правових координат щодо рівності прав і свобод людини і 

громадянина та рівності всіх перед законом. По-друге, він визначає 
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встановлення, визначення й застосування системи організаційних та 

організаційно-правових заходів щодо свого забезпечення та супроводження, а 

саме: єдиних правових засобів у сфері правового статусу людини й 

громадянина, що становлять основу механізму правового регулювання, тобто 

норм права, юридичних фактів, актів реалізації прав і обов’язків для всіх 

учасників суспільних відносин; передбачення системи організаційних засобів, 

необхідних для реалізації прав і обов’язків учасників суспільних відносин; 

забезпечення рівності конституційних прав і обов’язків учасників 

правовідносин; виключення будь-яких привілеїв для одних громадян чи 

обмеження в правах для інших; не допущення преференцій у сфері прав і 

свобод людини і громадянина для будь-яких груп чи соціальних категорій 

населення. Із цього випливає правило, що всі є рівними у своїх правах та 

свободах, за винятком випадків, що є чітко передбаченими Основним Законом 

України. 

Закріплення в Конституції України принципу рівноправ’я означає 

проголошення і втілення в національну практику державності демократичного 

політичного режиму, стійкий розвиток Української держави на засадах 

демократизму, вироблення і впровадження в діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування постулату недопустимості привілеїв чи 

обмежень у правах людини за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

У даному принципі знайшли втілення ідеї та вчення відомих зарубіжних та 

національних мислителів, філософів, які оголосили людину «мірою всіх речей», 

дали поштовх цивілізації, наповненій персоноцентристською парадигмою, – від 

людини до держави, які стояли на позиції вдосконалення існуючого світового 

порядку, наповнення його ціннісними ідеями свободи,  демократизму, 

гуманізму, справедливості. Це дозволяє нам говорити, що  в конституційному 

принципі рівності прав і свобод людини і громадянина об’єктивізовані 

зазначені ідеї, завдяки чому людина, її права і свободи визнані  найвищою 
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соціальною цінністю в суспільстві та державі. 

При цьому слід зазначити, що гуманістичні основи принципу рівноправ’я, 

які ґрунтуються на ідеях свободи,  демократизму,  справедливості, визначають 

фундаментальність цього принципу, його важливість і визнання не тільки 

галуззю конституційного права України, а й іншими галузями вітчизняної 

правової системи, врахування всіх аспектів цього принципу при реформуванні 

національного права. Цим самим Конституція і закони України засвідчують 

свою орієнтацію визнаним міжнародною спільнотою цінностям цивілізації, 

ідеалам свободи, рівності, справедливості. 

Отже, можна зробити висновок, що принцип рівності прав і свобод 

людини і громадянина – це універсальний правовий принцип, який ґрунтується 

на ідеях свободи, демократизму, гуманізму, справедливості, знайшов своє 

визнання і нормативне закріплення в міжнародному праві і на національному 

рівні багатьох розвинених демократичних країн,  виступає основоположним 

принципом правового статусу людини і громадянина і таким чином визначає 

режим взаємовідносин людини і громадянина з державою та суспільством, 

встановлює рівність прав і свобод людини і громадянина та рівність всіх перед 

законом, виключаючи будь-які привілеї для одних громадян чи обмеження в 

правах для інших і не допускаючи преференцій у сфері прав і свобод людини і 

громадянина для будь-яких груп чи соціальних категорій населення. 

 

2.3. Зміст принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні 

 

Спрямованість діяльності Української держави, органів державної влади та 

місцевого самоврядування на забезпечення демократичного правового статусу 

людини і громадянина багато в чому визначається змістом принципу 

рівноправності, який охоплює собою певні структурні його елементи. 

Дослідники принципу рівності прав і свобод людини і громадянина не 

мають єдиної позиції щодо визначення його елементів. Так, автори 
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Оксфордського політичного словника стверджують, що рівність охоплює 

чотири аспекти: 1) рівна повага в межах певної схеми процесу ухвалення 

постанов – вимога виявляти рівну повагу до думки кожного; 2) об’єктивне 

ставлення – вимога єдиного розгляду однакових випадків; 3) рівність розподілу 

– вимога отримання кожним рівної частки певного блага; 4) рівність результату 

– вимога, згідно з якою індивіди після процедури розподілу повинні опинитися 

в однакових умовах [341, с.596]. 

А. С. Мордовець наголошує, що принцип рівності прав людини 

характеризується діалектичним співвідношенням чотирьох сторін: 

1) високим рівнем рівності суб’єктів на вищому (конституційному) рівні їх 

соціального статусу (нормативний критерій. – Авт.); 

2) соціальними відмінностями, що витікають із їх положення, як 

представників соціально-демографічної, національної, професійної та інших 

соціальних спільнот і груп (стратифікаційний критерій. – Авт.); 

3) організаційно-процедурним характером вирішення конституційних 

колізій на основі національного законодавства і норм міжнародного права 

(процесуальний критерій. – Авт.); 

4) створенням необхідних умов всередині держави для фактичного 

забезпечення рівноправ’я людини і громадянина у відповідності з 

міжнародними стандартами (забезпечуючий критерій. – Авт.) [425, с.66]. 

С.П. Погребняк зазначає, що вимога формальної рівності можливостей 

реалізується в праві за допомогою чотирьох, пов’язаних між собою, загальних 

принципів: 1) принципу рівності перед законом; 2) принципу рівності перед 

судом; 3) принципу рівності прав і свобод людини і громадянина; 4) принципу 

рівності обов’язків людини і громадянина [491, с.82]. Таким чином, він 

фактично закріплює за досліджуваним принципом роль мегапринципу, який 

має архітектоніку, що складається з загальних принципів. 

Відомий російський вчений-конституціоналіст С. А. Авак’ян стверджує, 

що принцип рівноправності охоплює собою такі аспекти, як юридична рівність: 

а) людини з людиною; б) жінки і чоловіка; в) громадян, незалежно від 
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національної приналежності; г) громадян, незалежно від державної 

приналежності (громадянства) [7, с.508-509].   

Ю. М. Тодика та О. Ю. Тодика пишуть, що можна виділити три головних 

аспекти прояву принципу рівності прав і свобод людини і громадянина: а) 

рівність всіх перед законом і судом; б) рівність прав і свобод людини і 

громадянина; в) рівноправ’я чоловіка і жінки [693, с.230]. А в подальшому 

продовжують свою думку: «Закріплена в ч. 1 ст. 24 Конституції України 

юридична (формальна рівність) всіх перед законом за своїм змістом означає: 

по-перше, рівність прав і свобод людини і громадянина (рівноправ’я); по-друге, 

рівність юридичних обов’язків громадян та інших осіб; по-третє, рівні підстави 

юридичної відповідальності за порушення закону; по-четверте, рівність перед 

судом (рівне правосуддя для всіх)» [693, с.232-233]. 

Аналіз зазначених підходів свідчить про те, що в юридичній науці наразі  

відсутній єдиний підхід до визначення змісту принципу правової рівності. 

Деякі науковці зводять його до рівності прав і свобод, деякі пропонують 

доповнювати її рівністю обов’язків або рівністю відповідальності, інші вчені  

ототожнюють правову рівність із рівністю можливостей учасників 

правовідносин, наголошуючи на важливості такої вимоги, як виключення будь-

яких обмежень прав і свобод людини і громадянина, окремі науковці 

наголошують на необхідності визначення правової рівності, як рівності перед 

судом і законом та ін. Що ж стосується міжнародно-правової практики 

трактування змісту принципу правової рівності та форм їх юридичного 

закріплення, то, як було відзначено у попередньому параграфі, більшість 

конституцій країн світу закріплюють три основні складові принципу правової 

рівності: рівність громадян перед законом, рівноправність осіб, незалежно від 

раси, національності та інших ознак, а також рівність прав чоловіка та жінки. 

Проте, поряд із цими, найрозповсюдженішими формами правової рівності, в 

сучасних конституціях можна зустріти й більш ширші формулювання. Так, у 

низці конституцій закріплюється рівність людей, незалежно від географічного 

розташування, станової приналежності тощо. Найширші формулювання 
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застосовуються, як встановив їх детальний аналіз, у конституціях країн 

тоталітарного соціалізму або у сучасних постсоціалістичних країнах – в них, 

зазвичай, йдеться мова також про рівноправність громадян, незалежно від 

соціального становища, походження, професії, майнового та посадового 

становища у суспільстві, місця проживання, ставлення до релігії та ін.  

Уявляється, що рівність прав і свобод людини і громадянина, як необхідна 

складова принципу правової рівності в сучасному його розумінні, має 

визначати такі основні аспекти: по-перше, – застосування єдиного масштабу 

прав і свобод до всіх осіб; по-друге, – виключення обмежень прав і свобод 

людини і громадянина чи дискримінації за певними ознаками чи обставинами; 

по-третє, – рівність прав і свобод людини і громадянина через рівність їх 

обов’язків; по-четверте, – рівність всіх осіб перед законом і судом; по-п’яте, –  

рівність прав і свобод чоловіка і жінки. 

Перший аспект конституційного принципу правової рівності застосування 

єдиного масштабу прав і свобод до всіх осіб  знаходить своє відображення на 

рівні Конституції України, у ст. 21 та 24 якої закріплюються положення, 

відповідно до яких «усі люди є рівні у своїх правах», а «громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи» [335]. Дані положення відбивають необхідність 

застосування однакових (єдиних) стандартів прав і обов’язків до всіх осіб, які 

знаходяться на території держави, без винятку. Це означає, що держава 

зобов’язана забезпечувати на засадах рівності фундаментальні права всім, хто 

знаходиться під її юрисдикцією, і що необхідне застосування однакових 

стандартів прав і свобод до всіх її громадян. Дані положення Конституції 

України повністю відповідають міжнародним стандартам у галузі прав людини, 

згідно з якими усі громадяни на рівних підставах з іншими громадянами 

можуть користуватися усім обсягом основних прав і свобод, встановлених у 

державі. Про це, зокрема, йдеться у Преамбулі та тексті Загальної Декларації 

прав людини: «визнання рівних та невід’ємних прав є основою справедливості 

та загального миру», «всі люди народжуються вільними і рівними у своїх 

правах» [511, с.18-19]. Необхідність застосування єдиного масштабу прав і 
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свобод до всіх осіб знаходить своє відбиття у ч. 1 ст. 8 Декларації про право на 

розвиток, затвердженої Резолюцією 41/1283 Генеральної Асамблеї ООН від 4 

грудня 1986 р.: «Держави повинні вживати на національному рівні всіх 

необхідних заходів для здійснення права на розвиток і забезпечити, зокрема, 

рівність можливостей для всіх у тому, що стосується доступу до основних 

ресурсів, освіти, охорони здоров’я, харчування, житла, зайнятості та 

справедливого розподілу доходів... З метою ліквідації всіх соціальних 

несправедливостей повинні бути проведені відповідні економічні і соціальні 

реформи» [601]. Також на цей аспект звертається увага в Декларації 

соціального прогресу і розвитку від 11 грудня 1969 р., в якій проголошується 

«необхідність негайної й остаточної ліквідації всіх форм нерівності», «визнання 

та ефективне здійснення громадянських і політичних прав, а також 

економічних, соціальних і культурних прав без будь-якої дискримінації» [216]. 

Встановлення законом нерівних прав і свобод громадян не відповідає 

сучасним загальноцивілізаційним цінностям і є дискримінацією. Саме на 

запобігання такого стану речей спрямований другий аспект конституційного 

принципу рівності прав і свобод громадян – виключення обмежень прав і 

свобод людини і громадянина, відповідно до якого держава зобов’язана надати 

людині засоби дієвого захисту проти будь-якої дискримінації. Як зазначається у 

ч. 2 ст. 26 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, «будь-яка 

дискримінація має бути заборонена законом, і закон повинен гарантувати всім 

особам рівний та ефективний захист від дискримінації за будь-якою ознакою» 

[511, с.27]. Тож закон має однаково поширюватись на всіх людей, незалежно 

від національності, статі, майнового стану, релігії та інших ознак. Формами 

дискримінації можуть бути: расова дискримінація, мовна дискримінація, 

дискримінація в трудових відносинах та ін.  

Так, наприклад, у ст. 1 Конвенції про дискримінацію в галузі праці та 

занять 1958 р. зазначається, що, «відповідно до мети цієї конвенції, термін 

«дискримінація» охоплює: 

а) всіляке розрізнення, виняток або перевагу, що засновані на ознаках раси, 
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кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, національної належності 

або соціального походження і вважають своїм результатом ліквідацію або 

порушення рівності можливостей чи ставлення в галузі праці і занять; 

б) всіляке інше розрізнення, виняток або перевагу, що вважають своїм 

результатом ліквідацію або порушення рівності можливостей чи ставлення в 

галузі праці та занять, як вони можуть бути визначені зацікавленим членом 

Організації після консультації з представницькими організаціями підприємців і 

працівників, де такі існують, та з іншими відповідними органами» [511, с.173]. 

Конвенція про боротьбу з дискримінацією  в галузі освіти під 

дискримінацією у даній галузі розуміє «будь-яке розрізнення, виняток, 

обмеження чи переваги за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, 

економічного становища чи народження, що має за мету або наслідок знищення 

чи порушення рівності взаємин у галузі освіти, зокрема: а) закриття для будь-

якої особи чи групи осіб доступу до освіти будь-якого ступеня чи типу;             

б) обмеження освіти для будь-якої особи чи групи осіб нижчим рівнем освіти; 

в) створення чи збереження різних систем освіти чи навчальних закладів для 

будь-якої особи чи групи осіб; г) становище, несумісне з людською гідністю, в 

яке ставиться будь-яка особа чи група осіб» [511, с.68]. 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації під 

«дискримінацією» пропонує розуміти «будь-яке розрізнення, виняток, 

обмеження чи перевагу, засновані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, 

національного чи етнічного походження, метою або наслідком яких є знищення 

або применшення визнання, застосування чи здійснення на рівних засадах прав 

людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній 

чи будь-яких інших галузях суспільного життя» [511, с.76]. 

Отже, принцип відсутності дискримінації не обмежується вимогою того, 

що рівність має бути досягнена – вона передбачає також чітке розуміння того, 

що саме має бути рівним і відповідно до якого критерію. За таких умов 

абстрактне поняття рівності змінюється конкретною сферою застосування і 
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такими критеріями, як, наприклад, раса, національність, походження особи 

тощо [307, с.75]. Такими ознаками, відповідно до ст. 24, 52 Конституції 

України, а також названих вище міжнародних актів, в Україні є: раса, колір 

шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи 

соціальне походження, майновий стан, народження та інші обставини [335]. 

Третій аспект конституційного принципу правової рівності – рівність прав 

і свобод людини і громадянина через рівність їх обов’язків – безпосередньо 

пов’язаний із іншим конституційним принципом, що, як і принцип правової 

рівності, є обов’язковою складовою правового статусу особистості –  

принципом єдності прав і обов’язків людини і громадянина. Зміст цього 

принципу полягає у тому, що надані державою права і свободи особи 

поєднуються з її обов’язками перед суспільством і державою, тож не повинно 

бути прав без обов’язків, як і обов’язків без прав [330, с.203]. На такий зв’язок 

звертав увагу ще Г. Ф. Гегель, стверджуючи, що права й обов’язки 

«поєднуються в одному ставленні; вони корелюються, перш за все, у тому 

сенсі, що певному праву, з одного боку, відповідає певний обов’язок з іншого. 

Якби в однієї сторони були б усі права, а в іншої – всі обов’язки, то ціле 

розпалося б» [171, с.294]. І хоча термін «рівноправність», який вживається для 

розкриття змісту принципу правової рівності, буквально вказує лише на 

рівність прав і свобод людини і громадянина, сучасні дослідники 

конституційного права звертають увагу й на такий обов’язковий аспект 

рівноправності, як рівність обов’язків [120, с.119], адже «демократична 

рівноправність становить собою органічну єдність як прав, так і обов’язків»
 

[501, с.84]. Як справедливо наголошує російський фахівець Л. Д. Воєводін, 

рівні обов’язки для характеристики рівноправності мають не менше значення, 

ніж рівні права [158, с.69].  Інший відомий російський вчений – С. А. Авак’ян 

теж зазначає, що принцип рівності громадян означає, що всі люди наділені 

юридичною рівністю, рівноправністю. Всі вони мають рівні юридичні права, 

свободи і наділені обов’язками [7, с.508]. За влучним висловом М. В. Вітрука, 

зміст принципу рівності громадян полягає у недопущенні звільнення будь-
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якого громадянина від виконання передбачених законом вимог, якщо є 

фактичні й юридичні підстави для визнання цього громадянина суб’єктом тих 

чи інших обов’язків [151, с.32]. Винятки з загальної вимоги рівності, стосовно 

до обов’язків, звичайно, можуть бути, але вони повинні мати під собою суттєве 

підґрунтя (наприклад, звільнення від проходження військового обов’язку та 

заміна його на альтернативну службу за наявності в особи відповідних 

релігійних чи інших переконань) [310, с.42].  

Конституція України у ст. 23 [335] визнає обов’язки людини, які 

вважаються невід’ємними складовими понять «свобода» та «рівність» у 

демократичному суспільстві. Оскільки особа не може бути вільною від 

суспільства, свобода особи має узгоджуватися із свободою інших людей та 

обґрунтованими вимогами суспільства, що знаходять свій прояв у певних 

обов’язках, які покладаються на дану особу державою. Слід наголосити на 

тому, що у розумінні цієї конституційної норми поняття «обов’язок» повинно  

застосовуватися як у зв’язку із терміном «право» (оскільки, коли існує право 

будь-якої особи, завжди має існувати  і відповідний обов’язок, що покладається 

на іншу особу або суспільство в цілому) та терміном «рівність» (адже основним 

обов’язком людини є поводження у суспільстві таким чином, аби кожний міг 

повністю формувати і розвивати свою особистість, одночасно рівним чином 

ставлячись із повагою до особистості інших людей у суспільстві) [307, с.74]. 

Зазначені положення Конституції України цілком кореспондуються із 

тлумаченням даного аспекту конституційного принципу правової рівності, 

закріпленого у Загальній декларації прав людини, стаття 29 якої встановлює, 

що «кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки й 

можливий вільний і повний розвиток особистості; при здійсненні своїх прав і 

свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які 

встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і 

поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, 

громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві» 

[511, с.23-24]. 
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Четвертий аспект принципу правової рівності – рівність всіх осіб перед 

законом – передбачає вимогу рівного для всіх права, тобто рівного обов’язку 

дотримуватися закону, а також нести рівну для всіх юридичну відповідальність 

[87, с.116]. Даний принцип, що знайшов своє відображення у ч. 1 ст. 24 

Конституції України [335], вперше був юридично закріплений у Загальній 

Декларації прав людини 1948 р., ст. 7 якої зазначає: «Всі люди рівні перед 

законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі 

люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації і від 

якого б то не було підбурювання до такої дискримінації» [511, с.19-20]. 

Слід зазначити, що досить часто, як у теорії конституційного права, так і 

на рівні законодавчих актів конституційного характеру, сучасний принцип 

рівності перед законом доповнюється принципом рівності всіх людей перед 

судом. Загальна вимога рівності всіх осіб перед законом і судом закріплюється 

у ч. 3 ст.8 Конституції України [335], що повністю відповідає сучасним 

міжнародним стандартам у галузі прав людини. Так, зокрема, у Загальній 

Декларації прав людини закріплюється «право кожної людини на ефективне 

поновлення у правах національними судами в разі порушення її прав, наданих 

їй законом» (ст.8), а також «право кожної людини для визначення її прав і 

обов’язків і для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй обвинувачення, 

на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з 

дотриманням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом»  

(ст. 9) [511, с.20]. У ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права безпосередньо закріплюється положення про те, що «всі особи є рівними 

перед судами і трибуналами», « кожен має право на справедливий і публічний 

розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на 

підставі закону» [511, с.42]. При визначенні співвідношення понять «рівність 

всіх осіб перед законом» та «рівність перед судом» слід зазначити той факт, що 

рівність перед судом є важливим доповненням загального принципу рівності 

перед законом, оскільки суд становить собою найбільш демократичний 

державний інститут захисту та відновлення прав і свобод людини і 
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громадянина, і обмеження прав і свобод можливі лише на підставі судового 

рішення, яке, у свою чергу, має бути обґрунтоване відповідно до закону [95, 

с.487]. 

Згідно з даним аспектом конституційного принципу правової рівності – 

рівності всіх осіб перед законом, обов’язок дотримуватися закону, виконувати 

його, право застосовувати закон у своїх інтересах, а також юридична 

відповідальність перед законом за його порушення є рівними для всіх громадян. 

Не може бути винятків із цього принципу, зважаючи на будь-які особливі 

заслуги особи, її соціальний статус тощо [307, с.75]. Зміст такого розуміння 

рівності становить юридична рівність щодо використання прав і свобод 

громадянами, які за певними обставинами (фізичними, соціальними, 

політичними тощо) не мають рівних, із іншими членами суспільства, 

можливостей. Тож держава встановлює для забезпечення належних умов життя 

щодо таких осіб відповідну систему юридичних гарантій. Їх специфіка полягає 

в тому, що вони несуть похідний характер від норми, що встановила це право, і 

мають інші закономірності, аніж сама юридична форма.  Гарантування – це 

особливий механізм, який не можна, як слушно зауважує Т. В. Синюкова, 

зводити до реалізації правових норм, відповідальності, законності тощо: 

«Реалізація прав і обов’язків забезпечується дією цілого комплексу правових 

засобів і умов, що у своїй сукупності й утворюють механізм їх гарантування» 

[636, с.150-151]. 

Отже, у співвідношенні з рівноправністю рівний захист законом постає 

перед нами, як необхідна умова реалізації, юридична гарантія принципу 

рівності: як підкреслює Є. Бирдін, – «саме рівний захист законом гарантує 

втілення в життя режиму рівноправності, як одного з досягнень демократичних 

держав» [120, с.50]. Гарантування  рівного захисту законом є надзвичайно 

важливим аспектом загального завдання належного нормативного закріплення 

сучасних процесуальних форм забезпечення прав людини, а також  питання 

відповідної організації діяльності судів та правоохоронних органів 

демократичної держави. Дані питання стосуються інтересів усього суспільства 
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й стосуються основ  конституційного ладу сучасної правової, соціальної 

держави. Ф. Люшер із цього приводу зазначає: «Соціальний прогрес спонукає 

законодавця в багатьох сферах підтримувати бідного відносно багатого, 

слабкого відносно сильного. Тим самим ми підходимо до вічного протиріччя 

між формальною і реальною рівністю: суворе дотримання формальної рівності 

може призвести до збільшення нерівності, повне ж викорінювання нерівності 

означає повстання проти людської природи» [385, с.223]. Перефразуючи 

Ф. Люшера, Є Бирдін зазначає, що рівність громадян перед законом покликана 

боротися з дискримінацією, яка виникає внаслідок:  

а) природних причин;  

б) особливостей правового регулювання (формальності права);  

в) дій державних органів (як законодавчих, так і правозастосовчих) під час 

прийняття рішень «за власним розсудом» [120, с.50]. 

П’ятий аспект принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

передбачає рівність прав чоловіка та жінки, яка відповідно до ч. 3 ст. 24 

Конституції України забезпечується «наданням жінкам рівних із чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти 

і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами 

щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; 

створенням умов, які жінкам дають можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших 

пільг вагітним жінкам і матерям», а також положенням ч. 1 ст. 51 Конституції 

про рівність прав та обов’язків у шлюбі і сім’ї кожного з подружжя [335]. 

Слід зауважити, що певною мірою рівність прав і свобод жінки і чоловіка 

випливає з недопущення дискримінації чи порушень прав і свобод людини і 

громадянина за ознакою статі, також її можна представити структурним 

елементом рівності перед законом, однак, виходячи з того, що вітчизняний 

законодавець окремо звертає увагу на цей аспект в ч. 3 ст. 24 Конституції 

України, ми виділяємо його як самостійну складову принципу рівності прав і 
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свобод людини і громадянина в Україні. На важливості забезпечення 

рівноправності чоловіків і жінок окремо наголошується і в Преамбулі Загальної 

декларації прав людини [511, с.18], і в інших сучасних міжнародно-правових 

документах у галузі прав людини. Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1979 р., стороною якої є Україна, у ст. 1 визначає 

дискримінацію щодо жінок як «будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за 

ознакою статі, спрямоване на ослаблення чи таке, що зводить нанівець, 

визнання, користування або здійснення жінками, незалежно від їх сімейного 

стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини й основних 

свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або 

будь-яких інших галузях» [511, с.111]. 

Дійсно, захист права жінок на рівність має свою певну специфіку, що 

зумовлюється цілою низкою чинників. На відміну від інших груп населення, що 

також можуть потребувати певної підтримки з боку держави (пенсіонери, 

інваліди, безробітні, біженці тощо), саме жінки потребують особливої уваги, 

оскільки вони, порівняно з чоловіками, найчастіше бувають обмежені у 

використанні своїх конституційних прав [307, с.75], особливо загострюється 

дане питання в умовах розбудови ринкової економіки, коли становище жінки 

суттєво вскладнюється, на що, як зазначають сучасні дослідники гендерної 

нерівності, вказує виникнення таких особливих визначень, як «фемінізація 

безробіття», «фемінізація бідності» та ін. [307, с.75-76] Саме тому у ч. 3 ст. 24 

Конституції України перераховується така велика кількість вимог, умов та 

пільг, які, на думку законодавця, мають забезпечити належний захист жінки в 

сучасному українському суспільстві. 

Отже, рівність прав і свобод жінки і чоловіка передбачає встановлення 

юридичних умов для їх однакової участі в усіх сферах суспільного життя, але 

окремою, і не менш важливою, складовою даної рівності є рівність чоловіка і 

жінки у сімейних взаєминах. Положення Конституції України, відповідно до 

яких «шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка; кожний із подружжя 

має рівні права й обов’язки у шлюбі та сім’ї» [335, ч.1 ст.51], базуються на 
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нормах Загальної декларації прав людини, у п.1 та 2 ст. 16 якої закріплюється, 

що «шлюб може вкладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що 

одружуються», а «всі чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без 

будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і 

засновувати сім’ю; вони користуються однаковими правами щодо одруження 

під час шлюбу та під час його розірвання» [511, с.21]. 

Таким чином, закріплений у Конституції України принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина визначає їх юридичну рівність, яка полягає у 

формальній рівності юридичних прав і свобод людини і громадянина та 

охоплює такі основні аспекти:  

1) єдиний масштаб прав і свобод усіх осіб; 

2) виключення привілеїв чи обмежень прав і свобод людини і громадянина 

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими обставинами;  

3) рівність прав і свобод людини і громадянина через рівність їх обов’язків;  

4) рівність всіх перед законом;  

5) рівність прав і свобод чоловіка і жінки. 

Також, на нашу думку, принцип рівності прав і свобод людини і 

громадянина повинен отримати ширше розуміння за рахунок таких категорій, 

як генетичні характеристики та обмеження працездатності. 

Можна стверджувати, що рівність прав і свобод людини і громадянина має 

розглядатись, насамперед, як принцип, що регулює правове положення 

особистості в державі і, поряд із іншими конституційними принципами 

правового статусу особистості, становить фундамент для вітчизняного 

галузевого законодавства України. Цей принцип вимагає, щоб всі люди, 

громадяни в Україні були рівними перед законом і мали рівні правові 

можливості для участі в життєдіяльності суспільства з урахуванням 

можливостей соціально-економічного розвитку самого суспільства. Він 

припускає не тільки рівність прав, але й рівність обов’язків, вказує на тісний 
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зв’язок між правами й обов’язками, на їх єдність і визначає, що не може бути 

привілеїв чи обмежень прав і свобод людини і громадянина за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими обставинами. 

 

2.4. Правові пільги, імунітети та обмеження як винятки з принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні 

 

Конституція України закріпила один з основних принципів 

демократичного суспільства, який полягає в тому, що всі люди, незалежно від 

їх віку, статі, раси, кольору шкіри, релігійних, політичних чи інших переконань, 

походження, майнового стану та інших факторів, є рівними в своїх правах та 

свободах [335, ч.1,2 ст.24]. У той же час у деяких випадках права та свободи 

особи можуть обмежуватися в порядку та на строк, визначений у законодавстві. 

Перелік таких обставин закріплюється у відповідних нормативно-правових 

актах та реалізується у спеціально встановленому порядку. Дані фактори 

можуть бути визначені та розглянуті як правові пільги, імунітети або 

обмеження. 

Досліджуючи зміст і юридичне значення пільг, імунітетів та обмежень як 

винятків у реалізації принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, 

перш за все, необхідно охарактеризувати зміст даних понять та встановити їх 

ознаки та специфіку. 

«Імунітет» (від латинського immunitаs – звільнення, незалежність) – це 

загальноправовий термін, що означає звільнення певного кола суб’єктів 

правовідносин від дії загальних правових норм. Імунітет як звільнення від 

податків або певних громадських обов’язків, з’являється ще у Стародавньому 

Римі [57, с.146]. За різних історичних часів законодавство різних країн 

визначало змістову специфіку даного терміну, виходячи з принципу 
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доцільності його застосування, в тому числі з метою зміцнення державності, її 

соціально-економічних засад тощо [655, с.133]. З розвитком 

конституціоналізму у країнах Західної Європи та появою представницьких 

органів влади виникає необхідність їх захисту від впливу монарха, в руках 

якого зосереджувалася виконавча влада у державі, зміст та значення інституту 

правового імунітету суттєво змінюється – відбувається поступове формування 

інституту, який у сучасному конституційному праві отримав назву 

«депутатської недоторканості» (або «депутатського імунітету»). 

На сучаному етапі розвитку держави інститут імунітету застосовується 

майже у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Перш за все, у державно- 

владних відносинах, коли додатковий захист гарантується представникам 

влади. 

У міжнародному праві відомі такі види імунітету, як імунітет держави — 

непідсудність однієї держави суду іншої (даний вид імунітету мають сама 

іноземна держава, її органи та майно, що їй належить); дипломатичний 

імунітет — система прав і привілеїв, якими наділені іноземні дипломатичні 

представництва, їх голови і співробітники у країні перебування; імунітет 

військових та державних торговельних кораблів; у фінансовому праві 

виділяють податковий імунітет — звільнення від сплати податків деяких 

юридичних чи фізичних осіб, згідно з національним або міжнародним правом 

[94, с.220, 351]. В конституційному праві виділяють правові імунітети – 

особливі пільги і привілеї, пов’язані зі звільненням від певних обов’язків і 

відповідальності осіб, які конкретно визначені нормами міжнародного і 

національного права [760, с.103], при цьому, як правило, спеціально 

виокремлюються такі види імунітету, як парламентський (депутатський) 

імунітет – встановлена законом юридична недоторканність депутата 

парламенту, яка означає, що він не може бути притягнений до кримінальної 

відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди парламенту, 

суддівський імунітет – встановлена законом юридична недоторканність судді 

як носія судової влади, яка означає, що він не може бути притягнений до 
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кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди 

спеціально уповноваженого на те органу [754, с.329, 504], прокурорський 

імунітет – заборона притягувати прокурора до кримінальної відповідальності 

без згоди відповідного дисциплінарного органу [700, с.501], президентський 

імунітет – недоторканність президента як глави держави, який означає, що 

президент держави не може бути заарештований, затриманий, притягнений до 

кримінальної відповідальності, доки він перебуває на своїй посаді [94, с.221]. 

Проте слід зауважити, що, не зважаючи на таку широку правову природу 

інституту імунітету, у сучасній юридичній літературі наразі немає єдиної точки 

зору на його визначення. Вчені по-різному характеризують поняття «імунітет», 

посилаючись на ті чи інші його особливості, а також зважаючи на сферу його 

використання. Так, В. І. Руднєв вважає, що імунітетами є додаткові гарантії 

недоторканності і невідповідальності особи, які означають, що яка-небудь 

особа має більший обсяг або рівень недоторканності і непритягнення до 

відповідальності, порівняно з іншими особами [621, с.16]. Як бачимо, вчений 

акцентує увагу на тому, що вони є факторами, які збільшують обсяг гарантій 

недоторканності особи, а в окремих випадках і звільняють її від 

відповідальності.  

Натомість С. В. Мірошник виходить із того, що імунітет слід розуміти як 

низку особливих правових переваг, що надаються у відповідності з нормами 

міжнародного права і Конституцією держави визначеному законодавством колу 

осіб через зайняття ними відповідних посад [418, с.15]. О. В. Малько та             

С. Ю. Суменков також зазначають, що правовими імунітетами є особливі 

пільги та привілеї, переважно пов’язані зі звільненням конкретно встановлених 

у нормах міжнародного права, Конституції та законах осіб від певних 

обов’язків та відповідальності, покликані забезпечувати виконання ними 

відповідних функцій [390, с.17]. Як і в попередньому випадку, в даному понятті 

акцентується увага на звільненні особи, яка має відповідний імунітет від 

відповідальності. Однак, тут ще вказується й на звільнення від певних 



159 

 

 

обов’язків, якщо це необхідно для реалізації покладених на неї законодавством 

завдань та функцій. 

П. П. Шляхтун, зосереджуючись на специфічно конституційних видах 

імунітету, також акцентує увагу на тому, що зміст даного поняття складають 

привілеї посадових осіб держави певних категорій або юридична 

недоторканність цих категорій посадових осіб держави, яка означає 

неможливість їх притягнення до кримінальної відповідальності без згоди 

спеціально уповноваженого органу, виділяючи в окремі види імунітету 

парламентський, президентський та суддівський імунітети [754, с.173-174]. 

Проте, розглядаючи дане поняття у більш широкому змісті, слід погодитись із 

О. В. Малько, який зазначає, що правовий імунітет не завжди встановлюється 

тільки для певного кола осіб «в силу обійманих ними посад» – є також ціла 

низка категорій осіб, яки мають імунітет, але жодних посад, пов’язаних із 

імунітетом, не посідають (наприклад, громадські захисники звинуваченого, 

адвокати, священики та ін.)
 

[389, с.20]
.
 Існує також імунітет свідків, у 

відповідності з яким, ніхто не зобов’язаний свідчити проти себе, своєї дружини, 

чоловіка, близьких родичів. Вчений стверджує, що «імунітети – це особливий 

вид привілеїв, які, у свою чергу, є специфічним різновидом пільг» [390, с.12]. 

Зазначену точку зору поділяє і  С. Ю. Суменков, який підкреслює, що імунітет 

слід розглядати як певний різновид правової переваги, надання якого залежить 

від функцій та повноважень, якими вони наділяються у даному суспільстві. 

Імунітет, таким чином, спрямовується на «забезпечення недоторканності даних 

осіб, недопущення незаконного і необґрунтованого застосування до них заходів 

державного примусу» [670, с.94].  

О. В. Марцеляк та А. Ю. Кожевников наголошують на тому, що «імунітет – 

це законодавчо врегульований елемент правового статусу, чітко визначеного 

нормами міжнародного права, Конституцією та іншими національними 

законами кола суб’єктів, який виступає гарантією, що покликана забезпечити 

недоторканність і невідповідальність особи (чи більший обсяг, рівень 

недоторканності і непритягнення до відповідальності у порівнянні з іншими 
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особами) і виступає важливим правостимулювальним засобом, завдяки якому 

забезпечується безперешкодне та ефективне здійснення певними суб’єктами 

своїх професійних прав та обов’язків, усувається будь-яка можливість для 

необґрунтованого посягання на них з боку правоохоронних органів» [401, с.33-

34]. 

В цілому ми поділяємо таке розуміння імунітетів і погоджуємося з 

позицією О. В. Ткалі, яка зазначає, що правові імунітети виступають 

самостійною формою правових виключень, які становлять собою систему 

юридичних вилучень з ординарних (загальних) або спеціальних правил, чим 

створюється особливий правовий режим для чітко визначеного кола фізичних і 

юридичних осіб, яким надаються додаткові права (привілеї, пільги), або які 

звільняються від виконання юридичних обов'язків, юридичної відповідальності, 

або порядок притягнення яких до юридичної відповідальності відзначається 

спеціальним характером [689, с. 417].  

Правовий імунітет диференціюється в залежності від категорій осіб, яким 

він належить, а також від виду суспільних відносин, де він застосовується. 

Виходячи з цих критеріїв, В. І. Руднєв пропонує виділяти такі основні види 

імунітету: 

- професійний (яким можуть володіти президент, депутати, судді та 

прокурори); 

- особистий (такий вид імунітету мають, наприклад, близькі родичі особи, 

яка притягнена до кримінальної відповідальності);  

- змішаний (ним можуть володіти, наприклад, священики, адвокати та інші 

категорії осіб, яким внаслідок професійних обов’язків можуть бути відомі 

особисті, таємні відомості від громадян, які їм довірилися). 

Крім того, В. І. Руднєв пропонує виділяти повні імунітети та усічені 

(часткові) імунітети [621, с.20].  

Враховуючи наведені визначення імунітетів та спроби їх класифікації, 

можна зробити висновок, що види правового імунітету безпосередньо залежать 

від статусу особи, яка бере участь у певних правовідносинах, її ролі в них та 
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ситуації, що виникла. Аналіз існуючих наукових поглядів та чинного 

законодавства дає можливість відзначити, що на нинішній день у нашій державі 

існують такі основні види імунітету: 

1) Імунітет суб’єктів владних повноважень. До таких осіб, зокрема, можуть 

належати: Президент України, депутати Верховної Ради України, судді, 

прокурори та інші суб’єкти, які виконують державно-владні функції. Імунітети 

вказаних осіб закріплені в Конституції та законах України (це, власне, й є 

безпосередньо конституційні імунітети).  

Так, стаття 80 Конституції України закріплює, що народним депутатам 

України гарантується депутатська недоторканність, вони не несуть юридичної 

відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та 

його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп; народні 

депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені 

до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані [335]. Народному 

депутату гарантується депутатська недоторканність на весь термін здійснення 

депутатських повноважень. Обшук, затримання народного депутата чи огляд 

особистих речей і багажу, транспорту, житлового чи службового приміщення 

народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, застосування інших заходів, що, 

відповідно до закону, обмежують права і свободи народного депутата, 

допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на 

притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами 

одержати інформацію неможливо [576, ч.1,2 ст.27]. Таким чином, зміст 

інституту депутатської недоторканності полягає в тому, що особа, яка отримує 

статус народного депутата, набуває особливого імунітету щодо її юридичної 

відповідальності (в тому числі й кримінальної), тобто, поряд із гарантіями 

особистої недоторканності особи, встановленими ст. 29 Конституції України 

[335], народні депутати користуються додатковою конституційною гарантією, 

надання якої зумовлюється особливим характером їх статусу як повноважних 

представників народу [307, с.186]. 
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Президент України, відповідно до Конституції України, користується 

правом недоторканності на весь термін виконання ним своїх повноважень [335, 

ч.1 ст.105]. Дану недоторканність слід розглядати як особисту гарантію, що 

створює необхідні умови для безперешкодного здійснення Президентом тих 

функцій і повноважень, які на нього покладені Конституцією. Особливому 

захисту, згідно з ч. 2 даної статті, підлягають честь і гідність Президента 

України як глави держави, а винні у посяганні на них особи притягаються до 

відповідальності. Стаття 111 Конституції України визначає, що рішення про 

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається 

Верховною Радою України не менш, як трьома четвертими від її 

конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом 

України, й отримання його висновку щодо додержання конституційної 

процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання 

висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується 

Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину [335].  

Незалежність і недоторканність суддів в Україні при здійсненні ними 

правосуддя гарантуються Конституцією і законами України. Конституція у ст. 

126 закріплює положення, відповідно до яких вплив на суддів у будь-який 

спосіб забороняється. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України 

затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом 

[335]. Сформульована у ч.1 ст. 129 Конституції Україні конституційна норма 

про те, що судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише 

закону [335], має важливе значення і як загальний принцип судочинства та 

правосуддя закріплюється у відповідному чинному законодавстві про 

судоустрій і статус суддів. За своїм змістом дана норма має надважливе 

значення: вона наділяє суддів правом самостійності, забороняючи будь-яке 

обмеження і вплив на процесуальну діяльність суддів. Суддівський імунітет 

закріплюється також і в Законі України «Про судоустрій і статус суддів». Так, 

відповідно до ст. 47 Закону, суддя у своїй діяльності щодо здійснення 

правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або 
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втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, 

керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання в діяльність 

судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою 

відповідальність, установлену законом [577, п.1 ст.47]. Незалежність судді 

забезпечується: 1) особливим порядком його призначення, обрання, 

притягнення до відповідальності та звільнення; 2) недоторканністю та 

імунітетом судді; 3) незмінюваністю судді; 4) порядком здійснення 

судочинства, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення 

судового рішення; 5) забороною втручання у здійснення правосуддя;                 

6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді; 7) окремим порядком 

фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим 

законом; 8) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;            

9) функціонуванням органів суддівського самоврядування; 10) визначеними 

законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім'ї, 

майна, а також іншими засобами їх правового захисту; 11) правом судді на 

відставку [577, п.4 ст.47]. Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові та службові особи, а також фізичні та юридичні 

особи, їх об'єднання зобов'язані поважати незалежність судді і не посягати на 

неї [577, п.5 ст.47]. Суддя є недоторканним [577, п.1 ст.48]. Прояв неповаги до 

суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в судовому 

засіданні, тягне за собою відповідальність, установлену законом [577, п.1 

ст.49]. 

Що стосується прокурорського імунітету, то, відповідно до Закону 

України «Про прокуратуру», діяльність прокуратури ґрунтується на засадах 

незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного 

політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття 

ним рішень при виконанні службових обов’язків [568, п.5 ч.1 ст.3]. 

Незалежність прокурора забезпечується: 1) особливим порядком його 

призначення на посаду, звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 2) порядком здійснення повноважень, визначеним 
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процесуальним та іншими законами; 3) забороною незаконного впливу, тиску 

чи втручання у здійснення повноважень прокурора;    4) установленим законом 

порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності 

прокуратури; 5) належним матеріальним, соціальним та пенсійним 

забезпеченням прокурора; 6) функціонуванням органів прокурорського 

самоврядування; 7) визначеними законом засобами забезпечення особистої 

безпеки прокурора, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх 

правового захисту [568, п.1 ст.16]. Здійснюючи функції прокуратури, прокурор 

є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується 

у своїй діяльності лише Конституцією та законами України. Органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, інші державні органи, їх посадові та 

службові особи, а також фізичні та юридичні особи та їх об’єднання зобов’язані 

поважати незалежність прокурора й утримуватися від здійснення у будь-якій 

формі впливу на прокурора з метою перешкоджання виконанню службових 

обов’язків або прийняття ним незаконного рішення [568, п. 2, 5 ст.16]. Отже, як 

бачимо, зазначені категорії осіб наділені імунітетом, що забезпечує їх 

незалежність та самостійність при виконанні своїх повноважень та прийнятті 

відповідних рішень. 

2) Імунітети, визнані міжнародною спільнотою. До вказаної групи 

належать імунітети дипломатичних та консульських установ, глав держав, глав 

урядів, міністрів закордонних справ, які перебувають у відрядженнях, глав та 

членів міжнародних делегацій, що перебувають на території України, глав та 

членів міжнародних організацій. Імунітет даних суб’єктів визначається тим, що 

він закріплений не лише в національному законодавстві, а й у міжнародному. 

Так, наприклад, дипломатичний імунітет полягає в тому, що приміщення 

дипломатичного представництва, а також резиденція глави дипломатичного 

представництва та житлові приміщення членів  дипломатичного персоналу є 

недоторканними. Доступ до цих приміщень може бути здійснений не інакше, як 

за згодою глави дипломатичного представництва. Ці приміщення, наявне в них 

майно, а також засоби пересування дипломатичного представництва 
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користуються імунітетом від обшуку, виїмки, реквізиції, арешту та виконавчих 

дій і не повинні використовуватись для цілей, не сумісних зі здійсненням 

функцій дипломатичного представництва. Глава дипломатичного 

представництва і члени дипломатичного персоналу користуються імунітетом 

від кримінальної, адміністративної юрисдикції України  та юрисдикції судів 

України у цивільних справах [564]. Що стосується консульських установ, то їх 

посадові особи не підлягають ні арешту, ні попередньому взяттю під варту, 

інакше, як на основі постанов компетентних судових органів у випадку скоєння 

тяжких злочинів [154]. 

Певними імунітетами користуються й міжнародні організації. Так, 

наприклад, стаття 105 Статуту Організації Об’єднаних Націй передбачає:            

«1. Організація Об’єднаних Націй користується на території кожного зі своїх 

Членів такими привілеями та імунітетами, які необхідні для досягнення її цілей.   

2. Представники Членів Організації і її посадові особи також користуються 

привілеями та імунітетами, які необхідні для самостійного виконання ними 

своїх функцій, пов’язаних із діяльністю Організації» [664]; 

3) імунітети окремих професій, не пов’язаних із виконанням завдань та 

функцій держави. До даної групи можуть належати: адвокати, нотаріуси, лікарі, 

священнослужителі та інші особи, які в силу своїх професійних обов’язків не 

мають права розголошувати певну інформацію та, у зв’язку з цим, не 

підлягають відповідальності за неповідомлення цих відомостей. Такий їх 

імунітет знаходить своє закріплення у чинному законодавстві. Так, наприклад, 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, що: 

забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка 

перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, 

адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або 

зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є 

адвокатською таємницею. Із цих питань зазначені особи не можуть бути 

допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, 

звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому 
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законом; забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи 

вилучення документів, пов’язаних зі здійсненням адвокатської діяльності; 

забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення 

окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі [519]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України закріпив положення про те, 

що не можуть бути допитані як свідки: 1) захисник, представник потерпілого, 

цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, законний представник потерпілого, цивільного 

позивача у кримінальному провадженні – про обставини, які стали їм відомі у 

зв’язку з виконанням функцій представника чи захисника; 2) адвокати – про 

відомості, які становлять адвокатську таємницю; 3) нотаріуси – про відомості, 

які становлять нотаріальну таємницю; 4) медичні працівники та інші особи, 

яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало 

відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і 

сімейну сторони життя особи – про відомості, які становлять лікарську 

таємницю; 5) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді 

віруючих; 6) журналісти – про відомості, які містять конфіденційну інформацію 

професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або 

джерела інформації; 7) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про 

обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час 

ухвалення судового рішення, за винятком випадків кримінального провадження 

щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали; 8) 

особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в 

кримінальному провадженні, – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з 

участю в укладенні та виконанні угоди про примирення; 9) особи, до яких 

застосовані заходи безпеки, – щодо дійсних даних про їх особи; 10) особи, які 

мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки, – 

щодо цих даних  [354]. Як бачимо, даними правовими нормами передбачено 

право не розголошувати інформацію, яка стала відома особі в процесі 

здійснення нею професійної діяльності; 
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4) імунітети учасників судочинства. Найбільш яскраво такі імунітети 

можна дослідити на такій процесуальній фігурі, як свідок. Стосовно нього у 

Кримінальному процесуальному кодексі України закріплено, що свідок має 

право відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів 

своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні 

ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального 

правопорушення, а також показання щодо відомостей, які, згідно з 

положеннями ст. 65 Кримінального процесуального кодексу, не підлягають 

розголошенню [354]. Стаття 52 Цивільного процесуального кодексу України 

визначає, що фізична особа має право відмовитися давати показання щодо себе, 

членів сім'ї чи близьких родичів (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 

мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, 

усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою 

встановлено опіку чи піклування, член сім'ї або близький родич цих осіб) [726]. 

Так само і в інших процесуальних сферах особа звільняється від обов’язку 

давати показання, якщо це може завдати шкоди її особистим інтересам, членам 

сім’ї чи близьким родичам. 

Проаналізувавши виділені види імунітетів, можна побачити, що вони 

здебільшого стосуються забезпечення безпеки певних категорій суб’єктів 

(народних депутатів України, суддів, дипломатів тощо) від стороннього 

протиправного впливу, а також звільняють їх від обов’язку повідомляти 

інформацію, якщо це випливає з їх професійних обов’язків чи може зашкодити 

їм або іншим особам. Існування даного правового інституту зумовлене 

необхідністю прийняття об’єктивних та обґрунтованих рішень посадовими 

особами, забезпечення неупередженого розгляду всіх видів суперечок та 

збереження таємниці особистого життя громадян. Крім того, імунітети 

необхідні для безпеки та недоторканності іноземних делегацій та суб’єктів 

міжнародного права.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran886#n886
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Досить схожими за змістом та значенням із правовими імунітетами є 

правові пільги, які становлять собою самостійний засіб урахування особливих 

інтересів суб’єкта права [726, с.647]. 

Сучасна довідкова література визначає правові пільги як певні переваги, 

додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям 

[761, с.200]; повне або часткове звільнення певних категорій осіб від 

дотримання встановлених законом загальних вимог і правил (або полегшення їх 

виконання), виконання певних обов’язків [184, с.309-310]. Д. М. Бахрах 

пропонує визначення правових пільг як, перш за все, спеціального правового 

статусу особи, механізм доповнення основних прав і свобод суб’єкта 

специфічними можливостями юридичного характеру [62, с.75]. О. В. Малько 

під правовою пільгою розуміє правомірне полегшення становища суб'єкта, яке 

дозволяє йому повніше задовольнити свої інтереси, і яке знаходить свій прояв 

як у наданні додаткових, особливих прав (переваг), так і у звільненні від 

обов’язків [678, с.648].  

Отже, правова пільга – це встановлений законодавством дозвіл на повне 

або часткове звільнення окремих категорій осіб від виконання певних 

обов’язків, які встановлені для інших категорій суб’єктів, або ж надання 

окремим особам додаткових прав у визначених сферах суспільного життя. 

Необхідно також додати, що пільга є явищем добровільним та застосовується 

особою на власний розсуд. Проте вона, як і правовий імунітет, обов’язково має 

бути закріплена в законодавстві та надаватися відповідним компетентним 

органом державної влади. 

Правовим пільгам притаманні такі основні ознаки: 

1) вони супроводжуються більш повним задоволенням інтересів суб'єктів, 

полегшенням умов їх життєдіяльності, що обов'язково має здійснюватися в 

межах суспільних інтересів; 

2) правові пільги становлять собою виключення з загальних правил, 

відхилення від єдиних вимог нормативного характеру, виступають способом 

юридичної диференціації; 
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3) правові пільги виступають правомірними винятками, законними 

винятками, встановленими компетентними органами в нормативних актах, 

відповідно до демократичних процедур правотворчості [678, с.648-649]. 

Крім того, ознаками правових пільг є те, що їх метою є задоволення 

інтересів громадян та надання їм можливостей щодо забезпечення всіх процесів 

життєдіяльності. Вони надаються лише чітко визначеним категоріям осіб за їх 

бажанням. Отримання деяких правових пільг вимагає проходження певної 

процедури.  О. В. Малько також зазначає, що правові пільги в жодному разі не 

слід ототожнювати з таким ззовні схожим на них феноменом, як привілеї. 

Дійсно, їх спільною рисою є те, що обидва ці засоби характеризують певні 

виключення з загальних правил, які дозволяють покращити становище суб’єкта. 

Проте, як наголошує дослідник,  «якщо пільга – це правомірне полегшення, то 

привілеї – це негативне відхилення, не встановлене у законі та покликане 

покращувати становище однієї особи за рахунок іншої» [678, с.649]. Категорію 

«пільга» також необхідно відрізняти й від такої суміжної категорії, як 

«гарантія», що є ширшою за своїм змістовим наповненням і містить в собі, 

окрім пільг, ще й інші юридичні засоби (такі, як заохочення, покарання, 

обов’язки, заборони та ін.). Особливістю правових пільг, як самостійного 

засобу врахування особливих інтересів суб’єкта права, є загальна спрямованість 

на узгодження інтересів особистості, суспільства та держави шляхом 

додаткового захисту або стимулювання соціально корисної діяльності певних 

суб’єктів. Таким чином, можна виокремити дві загальні функції, притаманні 

правовим пільгам — компенсаційну та стимулюючу. Саме за допомогою цих 

функцій виявляється можливим впливати на розвиток тих або інших відносин, 

корисних для суспільства, сприяти процесу реформування економіки (пільги-

стимули), посилювати соціальний захист певних категорій осіб (пільги-

компенсатори) [678, с.656]. 

Враховуючи вищенаведені визначення та ознаки, правові пільги можна 

визначити, як встановлене законодавством та забезпечене державою звільнення 
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певної категорії осібю, за їх бажанням, від виконання певних обов’язків чи 

надання їм певних переваг у порівнянні з іншими суб’єктами.  

Запровадження в державі інституту правових пільг, як і правових 

імунітетів, виступає, на перший погляд, свого роду обмеженням принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина. Проте це не так, оскільки правові 

пільги в деяких випадках, навпроти, сприяють утвердженню даного принципу 

(це, в першу чергу, стосується соціальних та економічних пільг, що надаються 

особі для забезпечення всіх процесів її життєдіяльності). Мета існування і 

реалізації таких пільг полягає у зменшенні існуючої фактичної нерівності 

людей, а також у забезпеченні нормальних, гідних умов життя груп громадян, 

які мають вікові, фізіологічні та інші особливості [693, с.233]. Що стосується 

правових пільг, які надаються певним професіям чи посадам, то вони необхідні 

для забезпечення їх ефективної роботи.  

За своїм змістом правова пільга є також досить схожою із правовим 

імунітетом. Розглядаючи питання співвідношення правового імунітету із 

іншими суміжними категоріями, О. В. Ткаля відзначає, що обидва ці поняття 

надають особі певні переваги, порівняно з іншими суб’єктами. Вони мають такі 

спільні ознаки: 

1) правові пільги поряд із правовими імунітетами виступають правовими 

виключеннями із загальних правил, які спрямовані на регулювання поведінки 

особи – суб'єкта правових відносин; 

2) пільги й імунітети мають, безумовно, правовий характер, оскільки їх 

зміст, суб'єктний склад, порядок та межі застосування і забезпечення 

визначаються виключно нормами права; 

3) правові пільги і правові імунітети орієнтовані на більш повне 

задоволення інтересів суб'єктів, полегшення умов їх життєдіяльності, що 

здійснюється в межах збереження загальної зацікавленості суспільства у 

забезпеченні соціальної рівності його членів; 
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4) правова пільга і правовий імунітет становлять собою надані правові 

можливості, які мають відносний (кінцевий) характер, здійснення яких має 

суб'єктивну природу і залежить від зацікавленості особи в їх реалізації; 

5) пільги й імунітети у праві відзначаються єдністю здійснюваних функцій. 

Так, через правові пільги і правові імунітети реалізується гарантуюча функція, 

яка зводиться до забезпечення тієї чи іншої соціально позитивної діяльності 

суб'єкта, створення умов для отримання соціально значущого результату такої 

діяльності [689]. 

Відмінність між правовими пільгами та імунітетами полягає в тому, що 

перші з них надають якісь додаткові права або звільняють від виконання 

певних обов’язків. Правовий імунітет же звільняє особу від відповідальності за 

невиконання певних дій чи встановлює особливий порядок відповідальності. 

Тобто, якщо пільги мають позитивний характер, то імунітет таким повністю 

назвати не можна. 

На нинішній день у нашій державі є досить багато правових пільг різного 

характеру. Усі їх можна класифікувати за декількома критеріями. Так, за 

суб’єктами, яким вони надаються, можна виділити: 

1) пільги державних службовців; 

2) пільги військовослужбовців та осіб, прирівняних до них; 

3) пільги суб’єктів господарювання; 

4) пільги соціально вразливих верств населення. 

Також правові пільги можна класифікувати за їх призначенням. За даним 

критерієм можна визначити: 

1) професійні пільги, які характерні для осіб, які обіймають відповідні 

посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування (народні 

депутати України, Президент України, судді, військові, працівники 

правоохоронних органів тощо). Прикладом таких пільг є те, що народний 

депутат на території України користується правом позачергового отримання 

проїзних документів. У межах виконання депутатських повноважень народний 

депутат має право безперешкодно і безкоштовно скористатись урядовим та 
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іншими видами зв’язку, які є у наявності в органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування чи підприємства, установи та організації. Народному 

депутату надано право на оренду житла або винаймання готельного номера на 

підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце 

його проживання, Апаратом Верховної Ради України щомісячно видаються 

кошти в розмірі, встановленому кошторисом Верховної Ради України для 

компенсації вартості оренди (винайму) [576].  

Що стосується суддів, то вони, наприклад, мають пільгу, яка полягає в 

тому, що після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, 

Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, 

місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується 

службовим житлом за місцем знаходження суду [577]. 

Інший приклад закріплений в Законі України «Про міліцію», де зазначено, 

що працівники міліції користуються пільгами при розподілі житла, 

встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, 

вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, 

передбаченому законодавством України. Працівникам міліції та членам їх сімей 

надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом та 

комунальними послугами, за паливо в межах норм, встановлених 

законодавством [554]. 

У зв'язку з особливим характером військової служби, яка пов'язана із  

захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, 

гарантії та компенсації [575]. 

Прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються житловою площею 

місцевими органами влади в першочерговому порядку. Слідчим прокуратури 

надається 50-відсоткова знижка плати за займане ними і членами їх сімей 

житло, комунальні послуги в межах норм, установлених законодавством, і 50-

відсоткова знижка абонентної плати за користування квартирним телефоном за 

умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на 

одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає 
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право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України [568]. 

Аналіз чинного законодавства з питань правових пільг посадових осіб 

органів державної влади та місцевого самоврядування дозволяє зробити 

висновок, що для всіх державних службовців встановлені певні правові пільги. 

У більшості випадків вони стосуються фінансового і матеріального 

забезпечення, гарантій безпеки вказаної категорії осіб, а також переваг у 

взаємовідносинах з органами державної влади та іншими суб’єктами. 

2) економічні пільги, що надаються зазвичай суб’єктам господарювання 

(податкові, кредитні тощо). Найбільше поширеним прикладом даної групи 

правових пільг є податкові пільги, під якими прийнято розуміти передбачене 

податковим та митним законодавством звільнення платника податків від 

обов'язку щодо нарахування і сплати податку та збору, сплата ним податку та 

збору в меншому розмірі за наявності підстав, тобто особливостей, що 

характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт 

оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних витрат [493].  

Визначені економічні пільги й у господарському законодавстві. Так, 

наприклад, Господарський кодекс України визначає, що з метою створення 

сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва 

органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом: надають 

підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, необхідне для 

здійснення підприємницької діяльності; сприяють підприємцям в організації 

матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування їх 

діяльності, підготовці кадрів; здійснюють первісне облаштування неосвоєних 

територій об'єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або 

передачею їх підприємцям у визначеному законом порядку; стимулюють 

модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння підприємцями нових 

видів продукції та послуг; подають підприємцям інші види допомоги [191]. 

3) соціальні пільги, які призначаються особливим верствам населення, які 

потребують допомоги від держави (пенсіонери, інваліди, малозабезпечені 
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тощо). Прикладом таких пільг є правова норма, яка закріплює, що 

підприємства, установи, організації, фізичні особи, які застосовують найману 

працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування 

інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці 

з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші 

соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати 

державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації 

працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів 

про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України [561]. Ветеранам праці надаються такі пільги:      

1) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до 

яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; 2) першочергове 

безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних 

металів); 3) переважне право  на забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням, а також на  компенсацію вартості самостійного санаторно-

курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом 

Міністрів України; 4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із 

залученням необхідних спеціалістів; 5) першочергове обслуговування в 

лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація 

тощо [562]. 

Проаналізувавши чинне законодавство України, можна зробити висновок, 

що на нинішній день у нашій державі надається досить велика кількість 

різноманітних правових пільг. Суб’єктами, які мають право на їх отримання, є 

особи, які потребують отримання спеціальних прав із метою задоволення 

власних інтересів та потреб життєдіяльності та праці. Ними можуть бути як 

«високопосадовці» нашої держави, так і малозабезпечені верстви населення. 

При цьому для них законодавством визначені різні види правових пільг. Ще 

однією особливістю є те, що такі пільги можуть стосуватися як фінансового 

(матеріального) забезпечення, так і інших переваг (працевлаштування, 

забезпечення безпеки, заняття певними видами господарської діяльності тощо). 
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Суб’єкти, які мають право на отримання пільг, види пільг та порядок їх 

отримання визначаються законодавством та забезпечуються державою. 

Ще одним винятком із принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина є встановлені законодавством обмеження прав людини. Під ними 

прийнято розуміти: здійснюване у відповідності до передбачуваних 

законодавством підстав і у встановленому порядку звуження обсягу прав 

людини, зміна змісту чи обсягу дії норми права [515, с.36]; закріплене у праві 

утримання суб’єкта правовідносин від протиправного діяння, метою якого є 

задоволення інтересів контрсуб’єкта та суспільних інтересів в охороні та 

захисті в цілому [219, с.52]. Тобто, якщо імунітети та пільги надають особі 

певні можливості та переваги, то обмеження, навпаки, змушують її утриматися 

від певних дій. Таке утримання, зазвичай, спрямоване на те, щоб інша особа 

могла в повній мірі реалізувати свої законні інтереси. У зв’язку з цим правові 

обмеження можна розглядати з двох сторін. Перша з них полягає в тому, що 

вони є винятками з принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, 

оскільки забороняють особі вчиняти дії, які дозволено вживати або іншій особі, 

або в іншій ситуації. З іншого боку, вони охороняють осіб від впливу людей, дії 

яких обмежуються, що сприяє реалізації їх прав, свобод та законних інтересів. 

Правові обмеження пов’язані з негативними умовами здійснення власних 

інтересів суб’єкта через спрямування їх на утримання та, одночасно, на 

задоволення інтересів протилежної сторони, та суспільних інтересів в їх 

охороні та захисті; вони повідомляють про зменшення обсягу можливостей, 

свободи, а отже, і прав особистості, які досягаються за допомогою обов’язків, 

заборон, покарань; вони являють собою негативну правову мотивацію; їх 

призначенням є зменшення негативної активності суб’єкта; вони спрямовані на 

захист суспільних інтересів, оскільки виконують функцію охорони суспільних 

відносин у цілому [678, с.639-640]. Враховуючи вказані ознаки, правові 

обмеження можна визначити як закріплені в законодавстві вимоги до суб’єкта 

утриматися від певних дій чи обмеження його прав та свобод, спрямованих на 

забезпечення законності та правопорядку в державі та суспільстві. 
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За загальним правилом права та свободи людини не можуть обмежуватись. 

Однак в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися 

окремі обмеження прав і свобод із зазначенням терміну дії цих обмежень [335, 

ст.64]. Обмеження основних прав і свобод людини залежать від сфери 

діяльності, суб’єктів, які вступають у правовідносини, місця, часу тощо.  

Розглянувши зміст та особливості правових імунітетів, пільг та обмежень, 

можна зробити висновок, що, по-перше, законодавством України передбачено 

досить велику їх кількість, і на нинішній день існує потреба в їх систематизації, 

перегляді та приведенні у відповідність до сучасних потреб суспільства, по-

друге, вони є свого роду винятками з принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина, оскільки або зменшують права певних осіб у порівнянні з 

іншими, або, навпаки, надають їм певні пріоритети. У той же час, вони 

забезпечують реалізацію прав і свобод іншими особами або прирівнюють 

людей у їх можливостях щодо забезпечення своєї життєдіяльності.  

Необхідно зауважити, що в сучасній науці конституційного права наразі не 

існує єдиної точки зору на співвідношення правових імунітетів, пільг та 

обмежень прав людини з принципом рівності прав і свобод людини і 

громадянина. Окремі науковці вважають, що наявність в особи правових пільг, 

імунітету свідчить про порушення принципу рівності, перш за все, вказуючи на 

наявність нерівності у настанні юридичної відповідальності. Так, наприклад,  

В. І. Руднєв стверджує, що будь-які положення, що містять в собі норми про 

імунітет або пільги, є відхиленням від конституційного принципу рівності всіх 

громадян перед законом і судом [620, с.28]. Інші сучасні дослідники вважають, 

що імунітети і пільги є необхідними складовими елементами регулюючого 

впливу конституційного принципу рівності, що «здійснюють стимулюючий 

вплив на поведінку людини, тому суспільно значимий результат їх 

запровадження виправдовує винятки із загального режиму рівності» [102, с.50]. 

На нашу думку, наявність окремих правових імунітетів, пільг та обмежень 

прав людини не порушує загального принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина. Вони становлять собою певні його виключення, винятки і 
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визначають особливості реалізації принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина стосовно до законодавчо визначених категорій осіб. Така 

позитивна дискримінація (як виняток принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина) обумовлена необхідністю конституційного захисту статусу 

окремих соціальних груп, осіб. При цьому правовий імунітет покликаний 

сприяти кращому та ефективнішому виконанню особами своїх обов’язків чи 

вчинення певних дій і визначає особливий порядок притягнення певних 

суб’єктів до відповідальності, чи звільнення від відповідальності в інтересах 

суспільства та держави. Пільги надають можливість соціально вразливим 

верствам населення існувати та діяти нарівні з іншими суб’єктами. Це, в першу 

чергу, стосується соціальних та економічних пільг, тобто тих, які надаються 

особі для забезпечення всіх процесів її життєдіяльності. Що стосується 

правових пільг, які надаються певним професіям чи посадам, то вони необхідні 

також для забезпечення їх ефективної роботи. Обмеження ж забороняють особі 

вчиняти дії, які дозволено вживати або іншій особі, або в іншій ситуації, і цим 

охороняють осіб від впливу людей, дії яких обмежуються, що сприяє реалізації 

їх прав, свобод та законних інтересів. 

Отже, і правові пільги, й імунітети, й обмеження прав людини 

встановлюються з метою забезпечити належне визнання і повагу прав і свобод 

інших, а також справедливих вимог моралі, суспільного порядку і загального 

добробуту в демократичному суспільстві. За своєю природою вони не 

порушують принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, а 

забезпечують реалізацію прав і свобод і прирівнюють людей у їх можливостях 

щодо забезпечення їх життєдіяльності.  

Проте ми вважаємо, що в сучасних умовах вітчизняного державотворення 

має місце досить велика кількість різноманітних правових пільг і імунітетів, 

тому існує потреба в їх систематизації, перегляді їх форм (особливо, що 

стосується імунітету народних депутатів України, суддів, Президента України) 

та приведенні їх у відповідність до сучасних потреб українського суспільства, 
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та вироблених світовою спільнотою демократичних стандартів у галузі прав 

людини. 

 

Висновки до розділу 2 

 

З’ясовано, що серед сучасних науковців наразі відсутній єдиний підхід до 

розуміння сутності принципів конституційного права, визначення їх 

властивостей. Аналіз основних вітчизняних та зарубіжних наукових джерел дав 

можливість дійти висновку, що принципи конституційного права – це вихідні 

ідеї (положення), на яких ґрунтуються конституційні правовідносини, та які 

становлять собою певні правила або регулятори відносин у сфері 

конституційного права. Підкреслюється, що принципами конституційного 

права є не просто ідеї, а основоположні, керівні, фундаментальні ідеї. Вони 

становлять собою визначальні, відправні, провідні настанови керівного 

характеру та відіграють роль орієнтирів у формуванні як самого 

конституційного права, так і інших галузей вітчизняного права. Ще однією 

особливістю принципів конституційного права є те, що вони закріплені в 

чинному законодавстві, насамперед – в положеннях Основного Закону. 

Встановлено, що характерною рисою принципів конституційного права 

України є те, що вони становлять собою загальні соціальні орієнтири 

конституційно-правового регулювання, тобто на загальному рівні визначають 

сутність і зміст, спрямованість і форми конституційно-правового регулювання. 

Таким чином, принципи конституційного права визначають механізм правового 

регулювання відносин у цілому в суспільстві й державі і моделюють поведінку 

суб’єктів правовідносин, але при цьому вони поширюються на невизначене 

коло суб’єктів і навіть на заздалегідь не встановлені відносини. 

Наголошується, що принципи конституційного права визначають міру 

необхідної поведінки суб’єктів права та ґрунтуються на рівності, 

справедливості, істині, правильності й інших загальнолюдських цінностях, і, 
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таким чином, є тим критерієм, завдяки якому підтверджується відповідність 

норм конституційного права моральному виміру та ідеалам справедливості. 

Підкреслюється, що в системі принципів конституційного права України 

важливе місце посідає принцип рівності прав і свобод людини і громадянина. 

Встановлено, що у Конституції України принцип рівності прав і свобод людини 

і громадянина становить основу правового статусу людини й громадянина, і 

цим самим підкреслює демократичну спрямованість українських процесів 

державотворення, що відбуваються в межах універсальної концепції 

демократичної, правової, соціальної держави. Виходячи з важливості значення 

принципу рівності для конституційного будівництва, є підстави вважати його 

не лише принципом правового статусу особи, але й однією з основних засад 

конституційного ладу України. 

Загальний зміст принципу правової рівності становить рівність прав і 

свобод людини і громадянина та рівність всіх осіб перед законом. Даний 

принцип визначає встановлення й застосування єдиних правових засобів у 

сфері правового статусу людини й громадянина, що становлять основу 

механізму правового регулювання, тобто норм права, юридичних фактів, актів 

реалізації прав і обов’язків для всіх учасників суспільних відносин; 

передбачення системи організаційних засобів, необхідних для реалізації прав і 

обов’язків учасників суспільних відносин; забезпечення рівності 

конституційних прав і обов’язків учасників правовідносин; виключення будь-

яких привілеїв для одних громадян чи обмеження в правах для інших; не 

допущення преференцій у сфері прав і свобод людини і громадянина для будь-

яких груп чи соціальних категорій населення.  

Закріплення в Конституції України принципу рівності означає 

проголошення і втілення в національну практику державності демократичного 

політичного режиму, стійкий розвиток Української держави на засадах 

демократизму, вироблення і впровадження в діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування постулату недопустимості привілеїв чи 

обмежень у правах людини за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
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релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Відзначено, що гуманістичні основи принципу правової рівності, які 

ґрунтуються на ідеях свободи, демократизму і справедливості, визначають 

фундаментальність цього принципу, його важливість і визнання не тільки 

галуззю конституційного права України, а й іншими галузями вітчизняної 

правової системи, а також зумовлюють необхідність врахування усіх аспектів 

даного принципу при реформуванні національного права.  

Стверджується, що рівність прав і свобод людини і громадянина має 

розглядатись, насамперед, як принцип, що регулює правове положення 

особистості в державі і, поряд із іншими конституційними принципами 

правового статусу особистості, становить фундамент для вітчизняного 

галузевого законодавства України. Цей принцип вимагає, щоб всі люди, 

громадяни в Україні були рівними перед законом і мали рівні правові 

можливості для участі в життєдіяльності суспільства з урахуванням 

можливостей соціально-економічного розвитку самого суспільства. Він 

припускає не тільки рівність прав, але й рівність обов’язків, вказує на тісний 

зв’язок між правами й обов’язками, на їх єдність і визначає, що не може бути 

привілеїв чи обмежень прав і свобод людини і громадянина за будь-якими 

ознаками та обставинами.  

Встановлено, що рівність прав і свобод людини і громадянина як 

необхідна складова принципу правової рівності в сучасному його розумінні, 

має визначати такі основні аспекти: по-перше, застосування єдиного масштабу 

прав і свобод до всіх осіб, по-друге, виключає привілеї чи обмеження прав і 

свобод людини і громадянина за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими обставинами; по-

третє, рівність прав і свобод людини і громадянина через рівність їх обов’язків; 

по-четверте, рівність всіх перед законом; по-п’яте, рівність прав і свобод 

чоловіка і жінки, окреслюючи цим зміст та сутність конституційного права 
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України і становлячи, таким чином, основний соціальний орієнтир для 

конституційно-правового регулювання суспільних відносин в Україні. 

З’ясовано, що законодавство України, закріпивши принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина, як один з основних конституційних принципів 

демократичного суспільства,  у той же час передбачає, що в окремих випадках, 

за наявності певних обставин чи статусу, особі можуть надаватися певні 

привілеї в порівнянні з усіма іншими. Крім того, у деяких випадках права та 

свободи особи можуть обмежуватися в порядку, визначеному законом. Перелік 

таких обставин закріплюється у відповідних нормативно-правових актах та 

реалізується у спеціально встановленому порядку. Дані фактори визначаються 

та розглянуті як правові пільги, імунітети або обмеження. 

Правовий імунітет визначено як встановлений у законодавстві особливий 

правовий режим конкретно визначеного кола осіб, що проявляється у 

звільненні від певних обов’язків чи встановленні особливого порядку 

відповідальності, необхідних для виконання покладених на них державою чи 

суспільством обов’язків.  

Зроблено висновок, що види правового імунітету диференціюються в 

залежності від категорій осіб, яким він належить, а також від виду суспільних 

відносин, де він застосовується. Аналіз існуючих наукових поглядів та норм 

чинного законодавства дає можливість відзначити такі основні види імунітету:     

1) імунітети суб’єктів владних повноважень (Президента України, депутатів 

Верховної Ради України, суддів, прокурорів та інших суб’єктів, які виконують 

державно-владні функції), які закріплені в Конституції та законах України (це, 

власне, й є безпосередньо конституційні імунітети); 2) імунітети, визнані 

міжнародною спільнотою ( імунітети дипломатичних та консульських установ, 

глав держав, глав урядів, міністрів закордонних справ, які перебувають у 

відрядженнях, глав та членів міжнародних делегацій, що перебувають на 

території України, глав та членів міжнародних організацій), закріплені не лише 

в національному, а й у міжнародному законодавстві; 3) імунітети окремих 

професій, не пов’язаних із виконанням завдань та функцій держави (адвокатів, 
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нотаріусів, лікарів, священнослужителів та інших осіб, які в силу своїх 

професійних обов’язків не мають права розголошувати певну інформацію та, у 

зв’язку з цим, не підлягають відповідальності за неповідомлення цих 

відомостей); 4) імунітети учасників судочинства (імунітет свідка тощо). Аналіз 

зазначених видів імунітетів дав змогу встановити, що існування даного 

правового інституту зумовлене необхідністю забезпечення: безпеки та 

недоторканності суб’єктів правовідносин, прийняття об’єктивних та 

обґрунтованих рішень посадовими особами, неупередженого розгляду всіх 

видів суперечок та збереження таємниці особистого життя громадян.  

Правова пільга була визначена як встановлене законодавством та 

забезпечене державою звільнення певної категорії осіб за їх бажанням від 

виконання певних обов’язків чи надання їм певних переваг у порівнянні з 

іншими суб’єктами. Особливістю правових пільг як самостійного засобу 

урахування особливих інтересів суб’єкта права є їх загальна спрямованість на 

задоволення інтересів громадян та надання їм можливостей щодо забезпечення 

реалізації їх потреб шляхом додаткового захисту або стимулювання соціально 

корисної діяльності певних суб’єктів. Відзначено, що пільги надаються лише 

чітко визначеним категоріям осіб за їх власним бажанням і застосовуються 

особою на власний розсуд, проте, як і правовий імунітет, вони обов’язково 

повинні бути закріплені в законодавстві та надаватися відповідним 

компетентним органом державної влади. Відмінність між правовими пільгами 

та імунітетами полягає в тому, що перші з них надають якісь додаткові права 

або звільняють від виконання певних обов’язків, у той час, як другі звільняють 

особу від відповідальності за невиконання певних дій чи встановлюють 

особливий порядок відповідальності. 

Встановлено, що всі правові пільги можна класифікувати за декількома 

критеріями. Так, за суб’єктами, яким вони надаються, можна виділити: 1) 

пільги державних службовців; 2) пільги військовослужбовців та осіб, 

прирівняних до них; 3) пільги суб’єктів господарювання; 4) пільги соціально 

вразливих верств населення. За своїм призначенням правові пільги можна 
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класифікувати на: 1) професійні пільги, які характерні для осіб, які посідають 

відповідні посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування 

(народні депутати України, Президент України, судді, військові, працівники 

правоохоронних органів тощо); 2) економічні пільги, що надаються суб’єктам 

господарювання (податкові, кредитні тощо); 3) соціальні пільги, які 

призначаються тим верствам населення, які потребують допомоги від держави. 

З’ясовано, що одним із існуючих винятків з принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина є встановлені законодавством обмеження прав 

людини, що можуть бути визначені як закріплені в законодавстві вимоги до 

суб’єкта утриматися від певних дій чи обмеження його прав та свобод, 

спрямовані на забезпечення законності та правопорядку в державі та 

суспільстві. Обмеження прав і свобод людини залежить від сфери її діяльності, 

суб’єктів, з якими вступає у відносини, місця, часу тощо, і мають бути 

обов’язково закріплені в чинному законодавстві.  

Розгляд змісту й особливостей правових імунітетів, пільг та обмежень, 

дозволив зробити такі основні висновки: по-перше, законодавством України 

передбачено досить велику кількість імунітетів, пільг та обмежень, тож на 

нинішній день існує нагальна потреба в їх систематизації, перегляді та 

приведенні у відповідність до сучасних потреб суспільства; по-друге, 

встановлені правові імунітети, пільги і обмеження є свого роду винятками з 

принципу рівності прав та свобод людини і громадянина, оскільки або 

зменшують права певних осіб у порівнянні з іншими, або, навпаки, надають їм 

певні пріоритети. У той же час, відзначено, що вони забезпечують реалізацію 

прав і свобод іншими особами або зрівнюють людей у їх можливостях щодо 

забезпечення своєї життєдіяльності. Наголошено, що наявність окремих 

правових імунітетів, пільг та обмежень прав людини в цілому не порушує 

загального принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, адже вони 

становлять собою певні виключення, винятки і визначають особливості 

реалізації принципу рівності прав і свобод людини і громадянина стосовно 

законодавчо визначених категорій осіб.  



184 

 

 

РОЗДІЛ 3 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПУ 

РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

3.1. Рівність прав і свобод людини та громадянина в Україні 

незалежно від раси, національності, етнічного походження, кольору шкіри

  

Сучасні міжнародні стандарти у галузі прав людини передбачають  

визнання рівності людей, незалежно від раси, кольору шкіри, національного 

походження та будь-яких інших індивідуальних відмінностей між ними, що й 

знаходить своє відповідне закріплення на рівні Загальної декларації прав 

людини та інших міжнародно-правових документів. Так, Загальна декларація 

прав людини у Преамбулі проголошує, що всі люди народжуються вільними і 

рівними в своїй гідності і правах, і що кожна людина повинна мати всі права і 

свободи без будь-якого розрізнення, зокрема, без розрізнення за ознакою раси, 

кольору шкіри чи національного походження [511, с.19]. Міжнародна спільнота 

засудила колоніалізм і будь-яку пов’язану із ним практику сегрегації та 

дискримінації, де б і в якій формі вони не проявлялись, а Декларація про 

надання незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р. (резолюція 1514 

(ХV) Генеральної Асамблеї ООН) підтвердила й урочисто проголосила 

необхідність негайно і беззастережно покласти цьому кінець. Так само 

Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1963 р. 

(резолюція 1904 (ХVІІІ) Генеральної Асамблеї ООН) урочисто підтвердила 

необхідність якнайшвидшої ліквідації расової дискримінації в усьому світі, в 

усіх її формах і проявах, а також забезпечення розуміння та поваги до гідності 

людини [511, с.74-75]. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1969 р. закріплює положення, відповідно до яких усі держави-

учасниці засуджують расову сегрегацію та апартеїд, будь-яку пропаганду і 

всілякі організації, які ґрунтуються на ідеях або теоріях переваги однієї раси чи 

груп осіб певного кольору шкіри, або етнічного походження, або намагаються 



185 

 

 

виправдати, або заохочують расову ненависть і дискримінацію в будь-якій 

формі (ст. 3,4); зобов’язуються заборонити і ліквідувати расову дискримінацію 

в усіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед законом, 

без розрізнення раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження 

(ст.5) [511, с.77-78]. Дійсно, як справедливо зазначає В. Чіркін, у ХХІ столітті 

права громадян не можуть залежати від кольору шкіри або національності: «Ще 

у другій світовій війні були розбиті фашистські держави, офіційною доктриною 

яких була національна нерівність людей, у 1990-х рр. було покінчено з 

апартеїдом в ПАР, а сегрегація, що існувала тривалий час у США, вже давно 

визнана Верховним Судом цієї держави неконституційною» [736, с.61]. 

Натомість, і в наш час зустрічаються випадки дискримінації, расизму, 

переслідувань за ознаками етнічного походження, національності, кольору 

шкіри людини. Україна це усвідомлює і, виходячи з того, що вона є країною з 

поліетнічним складом населення, в якій поруч із найчисельнішим етносом 

українців живуть національні меншини, багато робить для того, щоб не 

порушувалися права людини за ознаками її етнічного походження, раси, 

національності, кольору шкіри. За даними Всеукраїнського перепису 

населення, що в державі нараховувалось 37,5 млн. українців (77,8 % від 

загальної кількості населення) і 10,9 млн. (22.2%) представників понад 130 

національностей [166]. 

Виходячи з такого багатонаціонального складу нашої країни, на перший 

план вітчизняної державної етнополітики  виводиться питання забезпечення 

рівності громадян, незалежно від їх етнічного походження, расової 

приналежності, національності, кольору шкіри, формування держави на засадах 

вільного та рівного союзу всіх національних та етнічних груп. 

Конституція й законодавство України у відповідності до міжнародно-

правових стандартів закріплюють принцип рівності громадян, незалежно від їх 

етнічного походження, расової приналежності, національності, кольору шкіри й 

містять засоби його забезпечення. Передусім, у преамбулі Основного Закону 

проголошено, що український народ – це громадяни України всіх 
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національностей [335]. За ст. 10 Конституції в Україні гарантується вільний 

розвиток, використання й захист мов корінних народів і національних меншин 

[335]. Ст. 11 Конституції України визначає, що держава сприяє консолідації та 

розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а 

також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 

корінних народів і національних меншин України [335, ч.2 ст.24]. У ст. 24 

Конституції України встановлена заборона привілеїв та обмежень за низкою 

ознак [335]. Серед обставин, перерахованих у даній статті, особливо важливою 

є заборона дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри й етнічного 

походження, оскільки Україна є багатонаціональною державою. Ст. 37 

Основного Закону забороняє утворення і діяльність політичних партій та 

громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі [335, ч.1 ст.37]. А у 

119 Конституції України йдеться про те, що місцеві державні адміністрації на 

відповідній території забезпечують виконання державних і регіональних 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони 

довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних 

меншин – також програм їх національно-культурного розвитку [335, п.3 ст.119]. 

Дані норми Конституції України ґрунтуються на положеннях Декларації 

про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., в якій було записано, 

що вона приймається, «шануючи національні права всіх народів», а діяльність 

держави спрямована на «забезпечення рівності перед законом усіх громадян, 

незалежно від походження, расової і національної приналежності» [215].  Ще 

один вихідний для конституційного забезпечення рівноправності громадян 

України, незалежно від раси, національності та кольору шкіри, документ – 

Декларація прав національностей України 1991 р., в якій українська держава 

гарантувала громадянам усіх національностей рівні політичні, економічні, 

соціальні і культурні права [214]. В Декларації, зокрема, проголошується 

«прагнення утвердження в незалежній, демократичній Україні священних 

принципів свободи, гуманізму, соціальної справедливості та рівноправності 
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всіх етнічних груп народу України», гарантуються всім національним групам, 

що проживають на території України, рівні політичні, економічні, соціальні та 

культурні права, встановлюється, що дискримінація за національною ознакою 

забороняється і карається законом [214, ч.1, ч.3 ст.1]. 25 червня 1992 р. 

Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про національні 

меншини в Україні». У ст. 1 цього закону наголошується, що при забезпеченні 

прав осіб, які належать до національних меншин, держава виходить із того, що 

ці права є невід’ємною частиною загальновизнаних прав людини [557]. 

Проте, не зважаючи на беззаперечні приписи Конституції України, 

рівноправність громадян, незалежно від їх етнічного походження, расової 

приналежності, національності, кольору шкіри та ін., в Україні має суттєві 

недоліки реалізації. На жаль, в суспільстві й досі не подолано національну 

ворожнечу як на державному, так і на побутовому рівнях. Лунають непоодинокі 

заклики до сепаратизму. Особливо це стало характерно протягом останнього 

часу. Тому вирішення сучасних суперечностей суспільного розвитку 

неможливе без урахування регіональних етносоціальних, національних, 

культурних, релігійних особливостей тих етнічних спільнот, які проживають на 

території держави, забезпечення рівноправності громадян, незалежно від їх 

етнічного походження, расової приналежності, національності, кольору шкіри. 

Ігнорування або недооцінка цих аспектів неминуче зумовлюють явну чи 

латентну загрозу міжетнічних конфліктів, що, у свою чергу, може призвести до 

ескалації політичної нестабільності в державі та загрози її територіальній 

цілісності. У цьому контексті надзвичайної ваги набуває проблема вироблення 

адекватної та дієвої етнонаціональної політики, як механізму державного 

регулювання міжетнічних відносин, і забезпечення міжнаціональної злагоди в 

державі та рівноправності громадян, незалежно від їх етнічного походження, 

расової приналежності, національності, кольору шкіри, яка має ґрунтуватися на 

підтриманні атмосфери толерантності, усуненні чинників міжнаціональної 

напруги і конфліктів, сприянні етнокультурному розвитку національних 

меншин та титульного етносу. Це має бути головними завданнями України як 
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поліетнічної демократичної держави. 

 Результативність такої політики безпосередньо залежить від того, 

наскільки ефективно налагоджено чітке й науково обґрунтоване управління 

етнонаціональними процесами в поліетнічному соціумі як на центральному, так 

і на регіональному рівнях, а також, наскільки забезпечується зусиллями 

держави та самих етнічних груп України поєднання інтересів локальних 

спільнот з інтересами титульної нації, інтересів регіонів із фундаментальними 

національними інтересами Української держави. 

Розв’язання цих питань має бути в полі зору вітчизняних політиків і 

науковців. І тут дуже важливо підійти до них ґрунтовно, з урахуванням 

міжнародного досвіду та чинника європейської інтеграції. В Україні повинна 

вибудовуватися сучасна концепція державної етнополітики, орієнтована на 

демократичні міжнародні, в тому числі європейські цінності, здатна адекватно 

й ефективно реагувати на зміни в етнополітичній ситуації, пов’язані з 

процесами глобалізації, і налагодженні сталого діалогу між державними 

органами та національними громадами. 

Це не просте завдання для сучасної науки, в якої немає єдиної точки зору 

щодо багатьох аспектів етнополітики, і навіть не склалося єдиного підходу 

щодо багатьох понять, що характеризують структурні компоненти 

поліетнічного суспільства і є предметною сферою державного управління.  

Зокрема, немає у вітчизняній (та й у світовій) науковій думці  

загальноприйнятої дефініції, яка б окреслювала поняття «етнічне походження», 

«етнос». В західній етнополітології поняття «етнос» ототoжнюється з поняттям 

«етнічна група».  

Так, канадський дослідник Д. Жуто-Лі визначав етнічну групу як певну 

сукупність усіх осіб, які мають спільні атрибути: біологічну расу, родові 

зв’язки або елементи матеріальної культури, способи дій та поведінки [770]. 

М. Вебер розглядав етнічні групи як групи людей, які підтримують суб’єктивну 

віру свого спільного походження, виходячи із фізичної подібності та традицій, 

або ж виходячи із пам’яті про колонізацію чи еміграцію [771]. Е. Сміт етнічну 
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групу визначає, як такий тип культурної спільноти, що надає великої ваги 

міфові про спільне походження та історичну пам’ять і вирізняється однією, а то 

й кількома інституціями [650, с.29-30]. 

Вітчизняні вчені – Ю. І. Римаренко і Л. Є. Шкляр визначають поняття 

«етнічна група» як спільність людей, споріднених між собою етноісторичним 

походженням (етногенезом), мовою спілкування, нинішньою або минулою 

територією проживання, рисами матеріальної та моральної культури, 

побутовими звичаями та іншими рисами й ознаками [431, с.17]. Сюди ж 

науковці зараховують і поняття «етнічна спільнота», щодо визначення змісту 

якого в науковій літературі теж немає єдиного підходу.  

Відомо, що етнічність має два рівні – особистісний та груповий. 

Особистісний рівень етнічності – це ототожнення індивіда зі своїм етносом, 

реалізація себе в ньому. Груповий же рівень етнічності, на думку багатьох 

дослідників, і є ознакою етнічної спільноти [297]. 

Одним із перших, хто спробував дати теоретичне обґрунтування поняття 

«етнічна спільнота», був відомий російський вчений С. Токарєв. Етнічні 

спільноти тлумачилися ним, як народи, що відрізняються один від одного не за 

однією, а за сукупністю видових ознак: мовою, територією, спільністю 

походження, економічними зв`язками, політичною єдністю та ін. [698, с.44].  На 

думку ж Н. Чебоксарова, етнічна спільнота – це колектив людей, що історично 

склався на відповідній території, зі своєю культурою та мовою, яка цю 

культуру відображає [729, с.99]. Певні відмінності містить також визначення 

цієї категорії, запропоноване дослідником В. Козловим, який вважає етнічною 

спільнотою соціальний організм, що склався на певній території із груп людей, 

які мають етнічну самоназву й самосвідомість, мову, територію, особливості 

психічного складу, культури та побуту, певну форму соціально-територіальної 

організації або ж прагнення її створення, а також намагання до істотного 

змішування суттєво відмінних расових компонентів [290, с.111].  

У сучасній довідковій літературі етнічна група (етнічна спільнота) 

визначається, як певна група, культурні традиції якої відрізняються від інших 
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груп; спільнота, члени якої мають специфічну самосвідомість, власну 

культурну ідентичність [655, с.498]. Соціологічний енциклопедичний словник 

визначає етнічну спільноту, як історично сформовану групу людей, пов’язаних 

спільністю території (де, власне, вона й формувалася), спільністю мови, 

культури, побуту та особливостей психічного складу [658, с.216]. У 

термінологічно-понятійному словнику з соціальної політики і соціальної 

роботи «етнос» («етнічна спільнота») визначається спільними, відносно 

стабільними, особливостями культури та психіки, усвідомленням членами 

етносу своєї єдності та відмінності від інших подібних утворень [184, с.157]. 

Сучасна політична енциклопедія надає три основних підходи до визначення 

поняття «етнос» (або «етнічність») [495, с.763-764]. 1) Етнічність як реальна 

спільність – за даним підходом «етнос» визначається через спільність раси, 

крові, мови, території, релігії, економічного життя, культури, тобто через певні 

об’єктивні характеристики. Саме таке визначення «етносу» надає традиційна 

радянська етнологічна школа Ю. Бромлея, яка визначає «етнос»  як «історично 

сформовану на певній території, усталену спільність людей, що мають спільні, 

відносно стабільні, особливості мови, культури і психіки, а також усвідомлення 

своєї єдності та відмінності від інших» [109, с.17]. Проте слід зауважити, що, на 

відміну від умов існування етнічних груп у традиційному суспільстві, в 

сучасному світі етнічність виходить за межі об’єктивних атрибутів та 

характеристик. 2) Етнічність як загальне символічне середовище – в межах 

даного підходу «етнос»  становить собою певну спільну сукупність значень, що 

об’єднує членів однієї етнічної групи та відрізняє їх від інших. Цієї точки зору 

дотримуються західні культурантропологи, послідовники К. Леві-Строса. 

Зокрема, К. Гірц пропонує розглядати людину як істоту, яка може розвиватися 

лише в культурному середовищі, причому – етнічно визначеному середовищі 

[495, с.763]. Зазначимо, що, не зважаючи на продуктивність символічного 

підходу, не можна зводити етнічність лише до єдиної системи «смислів» або їх 

інтерпретацій, адже навіть в усталених суспільствах «символічне середовище» 

не може не зазнавати змін протягом тривалого часу свого розвитку.                    
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3) Етнічність як система загальновизнаних стереотипів поведінки – в межах 

даного (переважно, соціально-психологічного) підходу «етнос» розглядається 

виключно через призму соціально обумовлених стереотипів (А. Кардінер,         

Р. Лінтон, А. Інкельс). Безумовно, такий підхід до аналізу етнічності є досить 

важливим, особливо в контексті проблеми базових ознак національного 

характеру, проте також є очевидним, що категорія «етнічності» («етносу») 

виходить далеко за межі стереотипних поведінкових реакцій. Таким чином, 

можна зазначити, що кожний із розглянутих підходів стосується важливих 

характеристик феномену «етнічності», проте не розкриває самого поняття 

«етносу» у повній мірі. 

В юридичній літературі, поряд із поняттям «етнос», «етнічна група», 

«етнічна спільнота», доволі часто вживається термін «етнічна меншина». 

Зауважимо, що в «Малій енциклопедії етнодержавознавства» підкреслюється, 

що поняття «етнічна меншина» дуже часто вживається у розумінні 

«національна меншина» [388, с.87]. Український дослідник В. Євтух виділяє 

такі особливості, які характеризують сутність поняття «етнічна меншина»:        

1) етнічна меншина є своєрідним різновидом спільноти людей, яка ґрунтується 

на їхньому соціальному походженні, має спільні мовно-культурні 

характеристики, психологічні орієнтації та усвідомлення належності до цієї 

спільноти; 2) найпершою умовою реалізації етнічної меншини, як цілісної 

структури, є її взаємодія з іншими етнічними групами населення країни 

проживання, у процесі якої наповнюється змістом формула «ми – вони», 

національні меншини усвідомлюють власну особливість щодо оточення; 

3) етнічна меншина – це чітко визначений статус у відносинах, які складаються 

в поліетнічному суспільстві, де базовою є формула «більшість – меншість»; 

4) межі терміна «етнічна меншість» визначаються його співвідношенням із 

термінами «етнічна група» та «національна група» [237, с.35]. 

Автори навчального посібника «Етносоціологія: терміни та поняття» не 

погоджуються з цим, вважаючи, що термін «національна меншина» за 

можливостями відтворення сутності різнохарактерних сегментів поліетнічного 
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суспільства поступається термінові «етнічна меншина», а остання включає в 

себе й таке явище, як «національна меншина». На думку дослідників, 

національна меншина, будучи специфічним різновидом етнічної меншини, від 

останньої відрізняється своїми претензіями на особливий статус у системі 

адміністративно-державних відносин, у той час, як головною визначальною 

рисою етнічної меншини є прагнення до збереження й розвитку етнокультурної 

ідентичності [232, с.91-91].  

Слід зауважити, що у сучасному міжнародному праві також немає єдиного 

визначення терміна «національна меншина». Уявляється, що складність 

універсального визначення даного поняття полягає, по-перше, у різному 

тлумаченні терміна «національність», під яким можуть розумітися:                    

1) приналежність індивіда до певного етносу; 2) визначення сукупності людей 

одного і того ж етнічного походження, що проживають у різних країнах і 

регіонах світу; 3) виявлення державної приналежності особи (іспанець, 

француз) [94, с.358];  по-друге, у багатозначності розуміння терміна «нація», 

що може визначатися, як: історична спільнота, що утворюється на певній 

єдиній території під час формування постійних економічних зв’язків, мови, 

культури, характеру (менталітету) [655, с.276]; історично сформований тип 

етносу, що складається на основі народності і становить собою певну 

цілісність, засновану на єдності території, мови, особливості культури і побуту 

[658, с.197]; по-третє, різними підходами щодо трактування «національної 

меншини»: як частини населення країни, яка проживає в ній постійно, 

стосується її громадян і становить собою певну спільноту зі своєю мовою, 

культурою, і наділена правом на захист від можливої дискримінації і 

порушення громадянських, політичних та інших прав [685, с.32-33]; як 

визначеної правовими засобами етнічної групи громадян конкретної країни, що 

відрізняється від інших груп, перш за все, національної більшості, 

етнокультурною психологією й ідеологією, почуттями та ідеями 

етнокультурної самосвідомості і спільноти між собою [639, с.186]; як частина 

населення держави, яка, незалежно від її кількості, зазнає дискримінації [658, 
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с.175] тощо. В документах Копенгагенської Наради конференції ОБСЄ 1990 р. 

взагалі зазначається, що приналежність особи до національної меншини є 

предметом її особистого вибору, і здійснення такого вибору не може 

спричиняти для неї жодних негативних наслідків [310, с.97]; по-четверте, у 

різнобічності ситуацій, пов’язаних з існуванням різноманітних меншин.  

Органи та організації ООН, виходячи з найзагальніших (найменш спірних) 

критеріїв, застосовують  таке широке визначення меншини: «меншиною є будь-

яка група осіб, яка проживає в суверенній державі і яка знаходиться у чисельній 

меншості, стосовно іншої частини населення держави, не є домінуючою, члени 

якої володіють і прагнуть зберегти етнічні, релігійні чи мовні характеристики, 

які відрізняють їх від іншої частини населення. Статус меншини насправді 

визначається не чисельністю групи, а наявністю певних чинників, одним з яких 

є дискримінація» [30, с.10]. 

В Законі України «Про національні меншини в Україні» у ст. 3 

зазначається, що до національних меншин належать групи громадян України, 

які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного 

самоусвідомлення та спільності між собою [557]. Однак, у літературі 

неодноразово зазначалося, що таке визначення є недосконалим, воно не тільки 

базується на негативній регламентації з застосуванням правил виключення, а й 

не охоплює дійсну етнічну ситуацію в Україні [512, с.120]. Нерозв’язаним 

залишається питання й про належність до національних меншин лише громадян 

України. Існує думка, що термін «національні меншини» взагалі є неетичним, 

навіть образливим для представників націй, до яких він застосовується, і 

пропонується використовувати такі терміни, як: «національна група», 

«національна спільність», «інші національності» тощо [484, с.56].  

На відміну від поняття «національні меншини», дефініція «корінні народи» 

чітко визначена в міжнародних правових документах. Так, Конвенція МОП       

№ 169 (1989 р.) «Про корінні народи, що ведуть племінний спосіб життя» від 27 

червня 1989 р. наводить широке тлумачення суб’єкта свого регулювання і 

«…розповсюджується на народи у незалежних країнах, які розглядаються, як 
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корінні, з огляду на те, що вони є нащадками тих, хто населяв країну або 

географічну місцевість, частиною якої є дана країна, у період її завоювання або 

колонізації, чи в період встановлення існуючих державних кордонів, та які, 

незалежно від їх правового статусу, зберігають деякі або всі свої соціальні, 

економічні, культурні і політичні інститути» [312]. Проте, на наш погляд, таке 

розуміння поняття «корінні народи» не в повній мірі містить ознаки правового 

чи науково-етнографічного змістового навантаження, маючи певне політичне 

забарвлення.  

У законодавстві України наразі немає чіткого визначення поняття «корінні 

народи». Так, даний термін вперше був застосований у тексті Конституції 

України, але без визначення його сутності та змісту – ст. 11 Основного Закону 

встановлює, що «держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її 

історичній свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, 

культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин України» [335]. Уявляється, що реалізація даного 

конституційного положення щодо корінних народів на теренах України 

потребує уточнення юридичного змісту цього поняття шляхом розробки й 

прийняття спеціального законодавства. На думку сучасних дослідників, 

проблему визначення корінних народів у чинному законодавстві України 

можна розв’язати двома шляхами: за допомогою встановлення офіційного 

(легального) визначення поняття «корінний народ» або через визначення 

переліку народів, які визнаються в Україні корінними [301, с.42]. 

Тож задля уникнення конфліктів та досягнення міжнаціональної злагоди є 

потреба доопрацювання законодавства, що регулює етнонаціональні відносини 

в Україні та визначає сутність етнічного походження, поняття національних 

меншин, корінних народів і т. ін. 

На наш погляд, етнічне походження – це етноісторичне походження 

людини, яке ототожнює її з певним етносом, що характеризується спільністю 

людей, споріднених між собою етногенезом, мовою спілкування, нинішньою 

або минулою територією проживання, особливостями психічного складу, 
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культурою, побутовими звичаями, свідомістю своєї єдності і відмінністю від 

інших подібних утворень та іншими рисами.  

Як зазначає російський науковець А. М. Вікулов: «Етнічна належність — 

це емпірична данина, засвоєння якої, як правило, не вимагає ні особливого 

життєвого досвіду, ні будь-яких складних когнітивних процедур і відрізняється 

стійкістю» [147, с.37]. 

Корінні народи – це автохтонні етнічні спільноти, які мешкають на своїх 

етнічних землях, що входять до Української держави, становлять етнічну 

меншість у складі її населення, не мають власної державності, але при цьому 

зберігають свої соціальні, економічні, культурні і політичні інститути. 

У сучасному світі типовою є ситуація, коли на території держав живуть 

представники різних етносів, принаймні, в більшості країн є кількісно 

переважаючі групи населення зі своєю спільною історією та культурою, і менші 

етнічні групи, кожна з яких має свої характерні особливості. Таким чином, 

поліетнічність притаманна майже всім країнам сучасного світу. Базовою ж 

ознакою поліетнічного суспільства, на думку авторів навчального посібника 

«Етносоціологія: терміни та поняття», є спільність проживання на території 

держави двох і більше етносів або етнічних груп [232, с.103].  

Зрозуміло, що поліетнічність України породжує багато проблем, які має 

розв’язати етнополітика. При цьому слід враховувати зміни соціально-

економічного, політичного характеру, які сьогодні відбуваються в державі і 

значною мірою позначаються на особливо чутливій сфері суспільних відносин 

– етнонаціональній, актуалізують питання вдосконалення державної 

етнонаціональної політики у всіх її напрямах з метою закладення підвалин для 

розв’язання всіх проблем, які накопичились в цій царині. Проблеми ж, які 

постають перед Україною в етнонаціональній сфері, є унікальними. Академік 

І.Ф. Курас виокремив основні з них: 1) проблема незбігу етнічної і мовно-

культурної орієнтації значної частини населення; 2) проблема відновлення 

історичної справедливості щодо депортованих в минулому народів, зокрема, 

близько чверті мільйона кримських татар; 3) проблема самопочуття величезної 
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за світовими мірками російської етнічної спільноти, яка опинилася у становищі 

національної меншини; 4) проблеми, що утворилися в етноконфесійній сфері 

[364, с.12]. 

Тож завдання етнополітики полягають у виборі оптимальної тактики 

розв’язання питань, що виникають внаслідок взаємодії та зіткнення інтересів 

різних етнічних груп у державі. Одним із найважливіших завдань у цьому 

ракурсі є захист прав і свобод людини. Національні права належать до 

невід’ємних прав особистості, проте вони не індивідуальні, як, наприклад, 

політичні чи громадянські права, що зумовлюється тим, що кожна людина 

може реалізовувати свої національні права лише через відповідну етнічну 

спільноту.  

Україна намагається розв’язувати зазначені питання. Окрім законодавчої 

бази, питання реалізації прав людини і громадянина на рівних засадах, 

незалежно від їх расової приналежності, національності, кольору шкіри, 

етнічного походження, знайшли відображення у численних державних 

програмах та комплексних заходах у сфері національного розвитку та 

міжнаціональних відносин, прийнятих парламентом та урядом України. 

Відповідно, вітчизняне законодавче закріплення принципу рівноправ’я 

людини і громадянина, незалежно від їх расової приналежності, національності, 

кольору шкіри, етнічного походження, здійснюється за наступними 

напрямками: 

 закріплення принципу рівноправності рас, націй, етносів, а також осіб, 

які належать до певних рас, націй чи етносів; 

 встановлення заборони дискримінації за національною чи расовою 

ознакою, кольору шкіри чи етнічного походження; 

 визначення основних напрямків забезпечення принципу рівноправ’я 

людини і громадянина, незалежно від їх етнічного походження, расової 

приналежності, національності, кольору шкіри. 

Останнє полягає у забезпеченні людині і громадянину,  незалежно від їх 
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етнічного походження, расової приналежності, національності, кольору шкіри, 

права на збереження тих основних характеристик (мова, культура, звичаї, 

традиції, обряди, способи ведення господарства тощо), які відрізняють 

меншість від більшості населення.  

Українська держава гарантує всім національним меншинам права на 

національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи 

вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні 

культурні товариства; розвиток національних культурних традицій, 

застосування національної символіки, відзначення національних свят; 

сповідування своєї релігії; задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах 

масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів 

та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству (ст. 6 

Закону України «Про національні меншини в Україні» [557]). 

Слід також погодитися із А. Лєоновою, яка зазначає, що питання 

гармонізації міжетнічних відносин залежить не тільки від забезпечення рівних 

конституційних прав і свобод усіх громадян, незалежно від етнічного 

походження, а й, значною мірою, від збереження й популяризації їх культурної 

спадщини, підтримання атмосфери взаєморозуміння, поваги до культур, 

релігій, звичаїв і традицій різних національностей, які проживають в Україні 

[371, с.439].  

Відповідно до Закону України «Про національні меншини в Україні», 

держава гарантує громадянам України, національним меншинам право на 

збереження життєвого середовища у місцях їх історичного й сучасного 

розселення; вільно обирати та відновлювати національність; право на 

національні: ім’я, прізвище та по батькові, а також право на їх відновлення 

[557, ст.9-12].  

Свого часу В. Ф. Губін зазначав, що одним із найважливіших елементів 

поняття «расової дискримінації» є те, що вона становить собою часткове або 

повне заперечення принципів расової, національної чи етнічної приналежності 

[201, с.38]. У Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової 
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дискримінації 1965 р. поняття «расова дискримінація» визначається як «будь-

яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага, засновані на ознаках раси, 

кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження» [511, с.76]. 

У ст. 1 Конвенції зазначається, що як дискримінаційні будуть розглядатися такі 

дії, метою або наслідком яких є знищення або применшення визнання, 

використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод 

у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях 

суспільного життя [511, с.76].  

Проблема дискримінації за ознаками раси, національності, кольору шкіри 

чи етнічного походження не оминула й Україну. Зокрема, в Автономній 

Республіці Крим представники кримськотатарської меншини та української 

громади небезпідставно скаржаться на дискримінацію з боку російської 

більшості і вимагають, щоб кримськотатарська й українська мови перебували у 

рівноправному становищі з російською [508, с.231]. Окрім того, як відзначають 

сучасні дослідники, вкрай утисненими в реалізації права на безпеку та особисту 

недоторканність в Україні є вихідці з Кавказу, Азії, Африки та роми, які досить 

часто потерпають від необґрунтованих (незаконних) перевірок документів, 

обшуків, конфіскацій документів тощо [501, с.149]. Представники цих груп 

скаржаться, що з ними більш брутально поводяться правоохоронці, які, 

зазвичай, ігнорують насильство проти них, а інколи потурають цьому, персонал 

місць попереднього ув’язнення та установ виконання покарань [507, с.178-186]. 

Підвищення рівня етнополітичної культури, толерантності та повага до 

прав і свобод усіх національностей та етнічних груп, які проживають на 

території України, є дієвим засобом забезпечення громадянської злагоди та 

виключення виявів національного екстремізму, сепаратизму і ксенофобії [497, 

с.667]. Звертаємо увагу саме на переорієнтацію громадської думки, тому що 

вітчизняне законодавство в цьому плані в цілому відповідає міжнародним 

вимогам. Українська держава, виходячи з основних положень Конституції, 

Декларації прав національностей України, Закону України «Про національні 

меншини в Україні» та інших документів, визнаючи органічну єдність прав 
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людини та прав національностей, гарантує усім громадянам України, незалежно 

від їх етнічного походження, рівні права і свободи в усіх сферах суспільного 

життя, а також підтримку самовизначення етнічних спільнот та їх розвиток у 

формах, що не становлять загрози територіальній цілісності та соборності 

нашої країни [497, с.667]. 

Так, у частині 3 ст. 1 Декларації прав національностей України 

встановлено, що «дискримінація за національною ознакою забороняється й 

карається законом» [214]. У статті 9 Закону України «Про національні меншини 

в Україні» за громадянами України, які належать до національних меншин, 

визнається право обиратися або призначатися на будь-які посади до органів 

законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, в армії, на 

підприємствах, в установах і організаціях саме «на рівних засадах». Крім того, 

у ст. 18 зазначеного закону наголошується, що «будь-яке пряме чи непряме 

обмеження прав і свобод громадян за національною ознакою забороняється й 

карається законом» [557].  

У Кримінальному кодексі України встановлена відповідальність за «умисні 

дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів 

громадян у зв’язку з переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав 

або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками» [352, ст.161]. Водночас, у п. 3 ч. 1 ст. 67 Кримінального 

кодексу України до обставин, які при призначенні покарання обтяжують його, 

занесено «вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної 

ворожнечі або розбрату» [352].  

У 2012 році держава намагалася розв’язати проблеми з дискримінацією, 

расизмом та ксенофобією шляхом ухвалення антидискримінаційного закону. 

14 травня 2012 року до Верховної Ради був внесений законопроект «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», розроблений Міністерством 
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юстиції і одразу прийнятий у першому читанні. Він зазнав нищівної критики з 

боку громадських організацій. Проте депутати Верховної Ради України не 

врахували результатів громадського обговорення законопроекту, не дочекалися 

висновку Ради Європи, рекомендацій Європейської Комісії і 6 вересня 2012 

року ухвалили закон. При цьому, жодна пропозиція робочої групи громадських 

організацій та офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

створеної за згоди профільного Комітету Верховної Ради України, не була 

врахована і не знайшла відображення в ухваленому законі [508, с.200]. 

Це мало наслідком того, що в травні 2014 р. до Закону України «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» було внесено цілий ряд 

доповнень, які його вдосконалили, як такий, що відповідає вимогам часу. Закон 

визначає, що таке дискримінація – це ситуація, за якої особа та/або група осіб за 

їх ознаками: раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, 

сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими 

ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає 

обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-

якій формі, встановленій законодавством України, крім випадків, коли таке 

обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення 

якої є належними та необхідними. При цьому в правовому акті зазначено, що не 

вважаються дискримінацією дії, які не обмежують права та свободи інших осіб 

і не створюють перешкод для їх реалізації, а також не надають необґрунтованих 

переваг особам та/або групам осіб за їх певними ознаками, стосовно яких 

застосовуються позитивні дії, а саме: 

- спеціальний захист з боку держави окремих категорій осіб, які потребують 

такого захисту; 

- здійснення заходів, спрямованих на збереження ідентичності окремих груп 

осіб, якщо такі заходи є необхідними; 

- надання пільг та компенсацій окремим категоріям осіб у випадках, 

передбачених законодавством; 
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- встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян; 

- особливі вимоги, передбачені законом, щодо реалізації окремих прав осіб. 

Також Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

передбачає такі форми дискримінації, як: непряма дискримінація; 

підбурювання до дискримінації; пособництво у дискримінації;  пряма 

дискримінація. 

Дія Закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

поширюється на такі сфери суспільних відносин, як: 1) громадсько-політична 

діяльність; 2) державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;    

3) правосуддя; 4) трудові відносини, у тому числі застосування роботодавцем 

принципу «розумного пристосування»; 5) охорона здоров’я; 6) освіта;               

7) соціальний захист; 8) житлові відносини; 9) доступ до товарів і послуг та на 

інші сфери суспільних відносин, а державна політика щодо запобігання та 

протидії дискримінації спрямована на: 

- недопущення дискримінації; 

- застосування позитивних дій – спеціальні тимчасові заходи, що мають 

правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної 

чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб 

реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і 

законами України; 

- створення умов для своєчасного виявлення фактів дискримінації та 

забезпечення ефективного захисту осіб та/або груп осіб, які постраждали від 

дискримінації; 

- виховання і пропаганду серед населення України поваги до осіб, 

незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій 

сфері [542]. 

Інший аспект забезпечення рівності прав і свобод людини і громадянина, 

незалежно від їх раси, національності, кольору шкіри, етнічного походження, 

недопущення дискримінації за цими ознаками полягає у тому, що повинні бути 

правильно законодавчо визначені відносини: «титульна нація – національні 
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меншини». Не слід забувати, що тотальне панування однієї нації, етносу, 

окремої культури чи мови перетворює національну рівність у фікцію. 

Неможливо забезпечити рівні громадянські, соціальні, економічні, екологічні, 

культурні права в суспільстві, в якому немає національної рівності. 

Національна рівноправність громадян передбачає право розвивати власну 

національну культуру, бути представленим як в громадських, так і в державних 

органах, бути соціально захищеним на рівних умовах з іншими соціальними 

групами тощо.  

 Слід визнати, що сьогодні в Україні політика держави у сфері 

міжнаціональних відносин та задоволення національно-культурних потреб 

громадян є несистемною та непослідовною. Тому головним стратегічним 

завданням держави у сфері забезпечення рівноправності, незалежно від раси, 

національності, кольору шкіри й етнічного походження, має бути зміцнення 

міжетнічних взаємин, забезпечення умов для вільного розвитку культур і мов 

всіх етнічних, в тому числі в деяких регіонах і української, спільнот, які 

населяють нашу країну. Для реалізації цього стратегічного завдання необхідно 

здійснити комплекс логічно взаємопов’язаних та ефективних заходів, зокрема: 

 на конституційному рівні закріпити принцип національної 

рівноправності, внісши зміни до ст. 24 Основного Закону України, викласти 

частину 2 в такій редакції: «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, національності, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками»; 

 продовжити удосконалення вітчизняного законодавства, що регулює 

міжетнічні процеси, приводячи його норми у відповідність до міжнародних, в 

першу чергу, існуючих європейських стандартів; 

 передбачити додаткові гарантії прав і свобод людини і громадянина, 

виходячи з забезпечення принципу рівності, незалежно від їх раси, 

національності, кольору шкіри, етнічного походження. В цьому плані можна 
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розглянути питання щодо відтворення Державного комітету у справах 

національностей та релігій, який було ліквідовано Указом Президента України 

9 лютого 2010 року, чи запровадження в Україні посади спеціалізованого 

омбудсмана, як це має місце в ряді країн, наприклад, Угорщині. 

На наше глибоке переконання, попри наявні проблеми, Україна повинна 

залишатися країною з високим рівнем толерантності. Приймаючи до уваги 

існуючі проблеми в етнонаціональній сфері, влада поинна побудувати нові 

механізми захисту прав національних меншин. При цьому необхідно 

забезпечити ефективні механізми консолідації всіх етнічних спільнот нашої 

держави.   

 

3.2. Рівність прав і свобод людини та громадянина в Україні 

незалежно від політичних, релігійних та інших переконань 

 

Україна, ставши на шлях розбудови власної державності, проголосивши 

себе від імені свого народу демократичною та правовою державою, прийняла, 

таким чином, на себе зобов’язання дотримуватись норм міжнародного права і 

міжнародних угод, зокрема, в частині захисту права людини на об’єднання, 

свободу совісті, думки й релігії. 

У демократичній державі існує плюралізм світогляду його громадян. 

Переконання можуть бути найрізноманітнішими: і науковими, і політичними, і 

релігійними, і будь-якими іншими. У сучасному словнику зі суспільних наук 

термін «переконання» визначається, як усталена психологічна настанова, чітка 

переконаність у правоті своїх ідеалів, принципів, ідей, поглядів, які підкорюють 

собі почуття людини, її волю та поведінку [655, с.435]. Соціологічний словник 

тлумачить цей термін, як тверду, усталену думку, переконаність людини у 

будь-чому [658, с.377]. Політико-психологічний словник визначає політичні 

переконання, як усвідомлену потребу особистості, що спонукає її діяти, 

відповідно до своїх ціннісних орієнтацій [466, с.507]. Таким чином, можемо 

зробити висновок, що переконання – тверда, міцно усталена думка, яка 
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ґрунтується на певних ідеях і поглядах людини, та складає основу її поведінки у 

суспільстві.  

Україна гарантує рівність прав і свобод людини й громадянина, незалежно 

від їх політичних, релігійних та інших переконань [335, ч.2 ст.24]. Відповідно 

до ст. 15 Конституції України, «суспільне життя в Україні ґрунтується на 

засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності; жодна 

ідеологія не може визнаватися державою, як обов’язкова; держава гарантує 

свободу політичної діяльності» [335]. 

Отже, головним принципом сучасного політичного життя в Україні є 

принцип політичної багатоманітності, який означає, перш за все, реальну 

можливість створення і діяльності різних суспільно-політичних об’єднань 

громадян (партій, рухів, політичних організацій тощо), які беруть за мету 

участь у виробленні державної політики, формуванні і функціонуванні органів 

державної влади і місцевого самоврядування [307, с.54].  

За справедливим визначенням С. А. Авак’яна, політичним плюралізмом 

може вважатися такий стан у суспільстві й державі, коли жодна ідеологія не 

має статусу офіційної державної ідеології, а для вираження й втілення різних 

політичних ідей і поглядів можуть створюватися партії й інші громадські 

об'єднання, і всі вони діють на основі (тобто в рамках, з дотриманням) закону й 

рівні перед законом» [8, с.8]. Тому принцип політичної багатоманітності 

доповнюється багатоманітністю ідеологічною, під якою слід розуміти право 

різних суб’єктів (окремих осіб та їх об’єднань) безперешкодно формулювати, 

досліджувати, пропагувати та втілювати у практику суспільних відносин 

різноманітні ідеї, теорії, погляди, що стосуються різних аспектів життя 

держави, суспільства, цивілізації в цілому [307, с.54]. Найважливішою 

гарантією такого різноманіття є заборона держави визнавати будь-яку 

ідеологію обов’язковою для всіх – кожен громадянин, кожне об’єднання 

свідомо і добровільно обирають ті ідеологічні та інші настанови, які вважають 

за потрібне [307, с.54-55].  
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Особливе місце в політичному житті суспільства посідають політичні 

партії, головним завданням яких є безпосередня боротьба за політичну владу. 

Відбиваючи інтереси різних суспільних груп, партії стають свого роду 

сполучною ланкою між державою та громадянським суспільством. Україна має 

багатопартійну систему, на січень 2015 року за даними Державної 

реєстраційної служби в Україні офіційно було зареєстровано 242 політичні 

партії [220]. 

В той же час, політичне різноманіття й багатопартійність, які належать до 

основ конституційного ладу України, об'єктивно передбачають не тільки  

можливість існування будь-якої кількості політичних партій, але й законодавче 

регулювання процедури їх створення та подальшого функціонування. Як 

зазначається в Законі України «Про політичні партії в Україні», право громадян  

на  свободу об'єднання у політичні партії визначається і гарантується 

Конституцією України для здійснення  і  захисту  ними своїх  прав  і   свобод   

та   задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів. Встановлення  обмежень  цього  права  допускається,  відповідно  до 

Конституції  України,   в   інтересах   національної   безпеки   та громадського 

порядку,  охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей,  а  

також  в  інших  випадках,  передбачених Конституцією України. Зокрема,  

ст. 37 Основного Закону України визначено, що утворення і діяльність 

політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії 

спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом; порушення   суверенітету   і   територіальної   

цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади,  

пропаганду  війни,  насильства, на  розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, 

забороняється [335]. 

 Гарантування принципу рівності прав і свобод громадян, незалежно від їх 

політичних переконань полягає у тому, що, по-перше, ніхто не може бути 

примушений до вступу  в  політичну  партію або обмежений у праві 
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добровільного виходу з політичної партії; по-друге,  належність чи  

неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав 

і свобод  або  для  надання  державою будь-яких пільг і переваг; по-третє, 

політичні партії є рівними перед законом.  

В аспекті досліджувальної проблематики слід звернути увагу на те, що, 

згідно з Законом «Про політичні партії в Україні», членами партій не можуть 

бути:  1) судді; 2) працівники прокуратури; 3) працівники органів внутрішніх 

справ; 4) співробітники Служби безпеки України; 5) військовослужбовці;          

6)  працівники  органів  доходів  і  зборів;  7)  персонал Державної кримінально-

виконавчої служби України.  

На наш погляд, це не досить демократичний підхід із точки зору свободи 

світогляду і переконань особи. Ми вважаємо, що не слід забороняти зазначеним 

працівникам бути членами політичних партій, а обмежитися положенням 

частини 4 статті 6, що на час  перебування  на  зазначених  посадах або службі 

члени політичної партії призупиняють членство в цій партії [563].  

Інший важливий аспект, що визначає правову природу рівності прав і 

свобод громадян України, незалежно від їх політичних переконань, полягає в 

реалізації принципу рівності при формуванні представницьких органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Принцип рівного виборчого права визначений статтею 71 Основного 

Закону України і виходить із закріпленого статтями 21 і 24 Конституції України 

більш універсального, провідного принципу правового статусу людини –  

принципу рівноправності людини і громадянина [335].  

Сама ідея рівного виборчого права, як і загального виборчого права, має 

природно-правове походження і ґрунтується на вироблених у ХVІІ-ХVІІІ ст. 

ідеях свободи і рівності індивідів, які вперше знайшли своє правове вираження 

в Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. та французькій 

Декларації прав людини і громадянина 1789 р., хоча фіксація зазначених ідей у 

цих документах ще не означала їх поширення на практику проведення виборів. 

Принцип рівного виборчого права був сформульований на ґрунті більш 
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загальних принципів – свободи і рівності індивідів, – які у  ХVІІ-ХVІІІ ст. 

набули фактично постулатного значення для представників прогресивної 

політичної і правової думки. Згодом вимога рівного виборчого права була 

поєднана з концепцією народного суверенітету, за змістом якої суверенітет 

рівною мірою поділяється між індивідами, котрі сукупно складають народ. В 

наш час принцип рівного виборчого права є складовою та обов’язковим 

елементом демократичної виборчої системи. Сутність цього принципу полягає 

в тому, що громадяни, наділені виборчою праводієздатністю, беруть участь у 

виборах на рівних умовах. 

Принцип рівних виборів передбачає єдину для кожного з виборців 

можливість впливати на результати виборів, що забезпечується, по-перше, 

наявністю у кожного виборця на виборах рівної кількості голосів; по-друге, 

тим, що виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій 

дільниці, де він включений до списку виборців; по-третє, рівною вагою 

кожного голосу з точки зору впливу на результати виборів; по-четверте, 

рівністю умов реалізації виборчого права на всіх стадіях виборчого процесу; 

по-п’яте, рівними умовами захисту порушеного виборчого права всіх суб’єктів 

виборчого процесу. Рівність можливостей у передвиборчій боротьбі 

забезпечується створенням умов, за яких розходження матеріальних 

можливостей не може надати будь-кому з кандидатів переваги і потребує 

створення такої системи, яка виключає результати виборів, досягнені 

недемократичним шляхом (внаслідок підкупу, погроз, фальсіфікаці тощо). 

Порушеннями принципу рівності можуть бути: плюральний вотум (за яким 

більшість голосів має один голос, а деякі – більше), куріальність виборів (коли 

населення розподіляється на групи з нерівним представництвом), спеціальна 

виборча географія (що порушує принцип рівності довільною зміною меж 

виборчих округів) та ін. [736, с.198]. 

Принцип рівності виборчого права в Україні передбачає, що всі виборці 

мають однакову кількість голосів, і кожен голос має рівну з іншими вагу, тобто 

кожний виборець впливає на результати виборів однаково. Рівність голосів на 
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виборах в Україні забезпечуються, зокрема, утворенням виборчих округів за 

єдиними нормами представництва окремо для кожного виду виборів, 

створенням рівних можливостей для кандидатів під час їх реєстрації виборчими 

комісіями, при проведенні передвиборчої агітації тощо. [329, с.24, 317]. 

Дотримання принципу рівного виборчого права ґрунтується на 

забезпеченні рівної ваги кожного голосу у виборчому процесі, що означає 

потенційно однаковий вплив виборців на результати виборів, однакову питому 

вагу голосу кожного виборця. Це досягається, передусім, забезпеченням єдиної 

норми представництва, за якої кожний депутат обирається від однакової 

кількості виборців. З урахуванням цієї норми утворюються виборчі округи. 

Зрозуміло, що утворення виборчих округів з абсолютно однаковою кількістю 

виборців – завдання практично нездійсненне. Тому виборчі закони, як правило, 

закріплюють тільки відносну рівність виборчих округів, згідно з якою 

дозволяється певне відсоткове відхилення кількості населення виборчого 

округу  від середньої кількості населення виборчих округів у той чи інший бік. 

Наприклад, Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 18 

листопада 1993 р. передбачалося, що виборчі округи утворюються з приблизно 

рівною кількістю виборців на всій території України з урахуванням 

адміністративно-територіального поділу України та компактності проживання 

національних меншин, а відхилення кількості виборців від середньої по Україні 

чисельності виборців у виборчому окрузі, як правило, не може перевищувати 

12 відсотків. П. 1 ст. 17 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів» від 6 квітня 2004 р. закріплював, що відхилення орієнтовної середньої 

чисельності виборців у виборчих округах у межах адміністративно-

територіальної одиниці повинно дорівнювати не більше, як п’ять відсотків. 

Стаття 17 Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 

липня 2010 р. такого положення не містить  [336].  
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У деяких країнах таке відсоткове відхилення може бути і вище, проте, як 

правило, воно не перевищує 25% (ФРН, Литва) [736, с.198]; також для 

збереження єдиної норми представництва межі виборчих округів періодично 

переглядаються. Зазначений перегляд може бути пов’язаний чи то з певним 

проміжком часу, чи з відхиленням чисельності населення якогось округу від 

середньої кількості населення виборчих округів на встановлений відсоток. 

Перша модель, зокрема, передбачена Конституцією Бельгії 1994 р. (в редакції 

від 16 травня 2000 р.), яка пов’язує  перегляд меж округів із переписом 

населення країни, що проводяться кожні 10 років (ст. 63) [325, с.350]. У 

Великій Британії межі виборчих округів переглядаються раз у 15 років [735, 

с.211]. Друга модель має місце у Німеччині. У цій країні Федеральний закон 

про вибори в Бундестаг передбачає перегляд меж округів, якщо відхилення 

чисельності населення в одному з округів становить більше ніж 33,3% від 

середньої кількості населення виборчих округів [176, с.38]. 

Слід зазначити, що забезпечення рівної ваги кожного голосу у виборчому 

процесі через єдину норму представництва шляхом утворення виборчих округів 

з однаковою кількістю населення, має велике значення за мажоритарної чи 

змішаної виборчих систем. За пропорційної виборчої системи це гарантується  

насамперед. 

  Принцип рівного виборчого права забезпечується також тим, що всі 

кандидати в Президенти України, народні депутати України, депутати місцевих 

рад, сільські, селищні, міські голови, партії – суб’єкти виборчого процесу 

мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі, що 

забезпечується: 

1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками; 
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2) забороною втручання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених самим 

виборчим законом; 

3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів, 

партій – суб’єктів виборчого процесу; 

4) забороною використання кандидатами, партією під час фінансування 

передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчого фонду кандидата, 

партії та коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення 

ведення передвиборчої агітації, відповідно до виборчих законів; 

5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до 

кандидатів, партій – суб’єктів виборчого процесу. 

Окрім цього, рівне виборче право гарантується забороною одному й тому 

самому кандидатові бути внесеним одночасно до кількох виборчих списків, для 

всіх кандидатів у депутати встановлюються однакові терміни висунення і 

реєстрації та умови проведення передвиборчої агітації тощо. 

Значним позитивом вітчизняного виборчого законодавства є відсутність у 

ньому куріальної (корпоративної) системи та гарантованого (фіксованого) 

представництва   деяким соціальним групам суспільства (наприклад, жінкам, 

представникам національних меншин і т. ін.), які, на наш погляд, є порушенням 

принципу рівного виборчого права. Як зазначається в літературі, які б добрі 

наміри не малися на меті при гарантуванні місць у парламенті певним 

соціальним групам, у своїй основі вони, звичайно ж, містять порушення 

принципу рівного виборчого права і можуть викликати обурення у більшості та 

посіяти недовіру між різними культурними групами. Тому на практиці від 

таких квот в розвинених демократичних країнах намагаються відмовитися. І 

замість офіційного резервування місць у парламенті певним соціальним групам, 

законодавчо передбачають інші механізми забезпечення їх представництва в 

законодавчих органах, наприклад, встановлення квот для таких категорій у 

партійних списках чи розширення представництва регіону в цілому. Фактично 
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таким шляхом пішли у Великій Британії, де Шотландія та Уельс мають більше 

депутатів у Палаті громад парламенту Великобританії, ніж вони могли би мати, 

виходячи з кількості населення. Інший варіант існує в Маврикії, який 

передбачає обрання деяких кандидатів від конкретних етнічних груп, яким не 

вдалося перемогти на виборах, але які отримали високі результати [400, с.254]. 

Отже, можна зробити висновок, що принцип рівного виборчого права 

об’єктивно вимагає також існування виборчого корпусу, не поділеного на певні 

групи, і ґрунтується на тому, що наділені виборчим правом громадяни беруть 

участь у виборчому процесі на рівних умовах. У разі порушення цього 

принципу громадянам гарантується рівний захист їх виборчих прав, а винні 

особи притягаються до адміністративної чи кримінальної відповідальності. І як 

зазначається у спеціальній літературі: «Наявність санкцій за такі порушення 

слугує профілактичним і забезпечувальним елементом існування комплексу 

гарантій рівності прав і можливостей суб’єктів виборчого процесу» [308, с.29]. 

Ст. 24 Конституції України передбачає також, що не може бути привілеїв 

чи обмежень у громадян України за релігійними переконаннями. Варто 

відзначити, що Україна традиційно належала до країн, де населення було 

глибоко віруючим. Саме внаслідок цього воно особливо відчувало на собі 

дискримінаційні дії з боку радянської влади, яка під лозунгом  «боротьби за 

свободу совісті, рівність громадян» у цьому питанні вела відкриту і досить 

витончену боротьбу з віруючими. Не зважаючи на проголошені 18 лютого 1918 

року Постановою Державної комісії з просвіти «Про світську школу» 

директиви, що релігія вважається справою совісті кожної окремої людини, 

держава у справах релігії залишається нейтральною, тобто вона не підтримує 

жодного з віросповідань, не пов’язує з ним ніяких особливих прав чи  переваг, 

не підтримує матеріально чи морально, сама релігія вважалася пережитком 

минулого, яку потрібно було якнайшвидше викоренити, і для цього велася 

широка кампанія з атеїстичного виховання населення, дискримінації церкви, 

переслідування священиків і т. ін. Ситуація покращилася тільки в часи 

перебудови, особливо у 1988 році – році 1000-ліття Хрещення Русі, коли 
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радянське вище партійне керівництво здійснило  стрімкий поворот до політики 

терпимості і діалогу держави з церквою. Як зазначав в той час відомий діяч  

І.С. Гордієнко, прийшло розуміння того, що релігія – не пережиток свідомості у 

невеличкої групки людей, а інтегральна складова частина світової культури, 

певний спосіб усвідомлення людиною світу, його духовно-практичне 

сприйняття [190, с.7]. 

З проголошенням Україною у грудні 1991 р. своєї незалежності і 

прийняттям у 1996 р. Конституції в Україні закріпились високі демократичні 

стандарти у галузі прав людини і щодо свободи совісті та віросповідання. Це 

знайшло своє втілення в ст. 35 Конституції України, яка чітко визначає право 

кожного на свободу світогляду й віросповідання, яке включає свободу 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, безперешкодно 

відправляти одноособово або колективно релігійні культи і ритуальні обряди, 

вести релігійну діяльність [335, ч.1 ст.35]. Воно гарантується державою особам, 

які перебувають в Україні, а не лише власним громадянам. Зрозуміло, що ст. 35 

спрямована на об’єднання українського народу, на надання кожному, не 

зважаючи на його ставлення до релігії, рівних прав та можливостей, на 

прищеплення суспільству віротерпимості, загалом, на забезпечення 

взаєморозуміння, спокою та злагоди серед усього населення, що є одним з 

основних чинників у процесі демократизації. 

Положення даної статті Конституції України кореспондуються зі ст. 18 

Міжнародного пакту про громадянські й політичні права та ст. 9 Європейської 

конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, які закріплюють 

право людини «на свободу думки, совісті і релігії» [511, с.45; 313]. Проте варто 

відзначити, що в тексті Конституції України вживається термін «свобода 

світогляду», на відміну від положень міжнародних документів, у яких, 

зазвичай», застосовується термін «свобода совісті». З цього приводу в 

юридичній науці є різні точки зору. Так, на думку І. В. Понкіна, право на 

свободу думки, релігійних переконань і віросповідання становить свободу 

совісті й містить у собі право мати, приймати або змінювати релігію або 
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переконання за своїм вибором, і свободу, сповідувати власну релігію, як 

одноосібно, так і спільно з іншими, відправляти культ публічно або приватно, 

виконувати релігійні і ритуальні обряди і вчення, а також мати право не 

сповідувати жодної релігії й не зазнавати жодного примусу, що применшує 

свободу мати або приймати релігію й переконання за своїм вибором, право на 

асоціації й ряд інших прав [503, с.72-76]. Загальна декларація прав людини 

також вказує «свободу думки, совісті й релігії», і у зв’язку із цим вчені не 

можуть прийти до згоди щодо того, чи існує тільки одна, глобальна свобода, 

розглянута в трьох різних аспектах, або слід розрізняти три самостійних види 

свободи. 

Критерії визначення й межі свободи совісті, свободи віросповідання ані в 

Конституції, ані в міжнародних документах не визначені конкретно, вони 

позначені в загальному вигляді. Правове регулювання здійснюється не на 

юридичних принципах, а з точки зору релігії, тому свобода совісті може 

підмінюватися свободою віросповідання, а релігія – ідеологією, як наслідок – 

неправильне тлумачення норм закону. 

На думку С.А. Авак’яна, свобода совісті має два аспекти, перший з яких 

передбачає свободу морально-етичних поглядів людини (що вважати добром і 

злом, чеснотою або підлістю), а другий – внутрішню можливість особистості 

вибрати собі подібний ідеал і поклонятися йому. Свобода віросповідання 

становить собою можливість вірити в існування такого ідеалу у вигляді 

незвичайної істоти [9, с.9]. 

Ключовим словом розглянутого поняття є категорія «совість», що має на 

увазі внутрішній критерій оцінки власної поведінки, вчинків, що обмежують 

свободу моральними межами поведінки [706, с.433-444; 349, с.422]. Совість 

виступає для людини орієнтиром у світі вчинків і дозволяє здійснювати 

внутрішній самоконтроль у суспільстві людей, вимагати від себе виконання 

моральних дій і здійснювати їхню самооцінку. У системі права повинен знайти 

відбиття той факт, що світогляд (особливо релігійний) і релігійна свобода є 

окремим випадком свободи совісті, як наслідок, вони не повинні підмінюватись 
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й поглинати її, як ціле [115, с.34]. Проте свобода релігії згадується в таких 

документах, як: Загальна декларація прав людини 1948 р., Декларація про 

ліквідацію всіх форм нетерпимості й дискримінації на основі релігії або 

переконань 1981 р., Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 

1966 р., Європейська Конвенція про захист прав людини й основних свобод 

1950 р., де цей термін вживається як тотожний свободі совісті й свободі 

віросповідання. 

Деякі автори пропонують використовувати більш нейтральне поняття 

«свобода світогляду», головною перевагою якого буде перехід від 

дуалістичного до плюралістичного розуміння світоглядної свободи [382, с.6]. 

Однак, слід враховувати, що «свобода світогляду» не обмежується релігією, а є 

ширшим поняттям, аніж «свобода совісті». Вона містить у собі загальні 

уявлення про існуючу дійсність, у тому числі й релігійну. У сучасному 

розумінні «свобода совісті» скоріше передбачає саме право мати або не мати 

релігійні переконання, тоді, як «свобода віросповідання» акцентує увагу на 

право людини сповідувати будь-яку релігію, у тому числі, вільно обирати, мати 

й поширювати релігійні та інші переконання й діяти відповідно до них.  

У сучасній довідковій літературі «свобода совісті» розглядається як одна з 

демократичних свобод громадян, що закріплює можливість для кожної людини 

діяти, відповідно до власних переконань, згідно з велінням совісті, не 

порушуючи при цьому соціальних норм, які існують у суспільстві; 

добровільний вибір людини сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 

жодної; заборона розпалювати ворожнечу й ненависть у зв’язку з релігійними 

віруваннями [761, с.247]. Велика юридична енциклопедія визначає сутність 

свободи совісті та віросповідання як єдину гарантію вільно обирати, мати та 

розповсюджувати релігійні та інші переконання, та діяти відповідно до них [95, 

с.540]. Свобода совісті та віросповідання належить усім особам на території 

держави і не пов’язана з громадянством. Забороняється встановлення переваг, 

обмежень або інших форм дискримінації, залежно від релігійних переконань. 

Свобода совісті та віросповідання містить в собі такі основні аспекти: 
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 право особи не повідомляти про своє ставлення до релігії; 

 право особи вільно брати участь у відправленні релігійних обрядів; 

 право особи вільно реалізовувати своє право на свободу совісті та 

віросповідання; 

 право особи на таємницю сповіді. 

Держава, в свою чергу, не має права: 

 втручатися у визначення особою свого ставлення до релігії та релігійної 

приналежності, у виховання дітей батьками, відповідно до їх переконань та з 

урахуванням права дитини на свободу совісті та віросповідання; 

 покладати на релігійні об’єднання обов’язки органів державної влади, 

інших державних органів, державних установ та органів місцевого 

самоврядування; 

 втручатися у діяльність релігійних об’єднань; 

 вводити релігійну освіту, як обов’язкову, у державних та муніципальних 

освітніх установах [95, с.540]. 

Формулювання ст. 35 Конституції України «кожен має право на свободу 

світогляду і віросповідання» [335, ч.1 ст.35] означає, що обидві свободи 

наповнені самостійним змістом, у той час, як згодом ці поняття 

узагальнюються й змішуються. Такий понятійний апарат приводить до того, що 

«свободу віросповідання» визначають, як одну зі складових поняття «свободи 

совісті». У деяких випадках відносини цих двох свобод розглядаються, як 

родове й видове поняття. Свобода світогляду – право вірити чи ні, свобода 

віросповідання – право вибору релігії. Сповідати віру – означає не тільки 

визнавати її, але й жити відповідно до неї. 

Тож аналіз статті 35 Конституції України і статті 3 Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» дозволяє дійти висновку, що кожна із 

закріплених свобод є самостійною. Свободу совісті слід розглядати, як 

можливість вибору для особистості права сповідувати або не сповідувати яку-

небудь релігію, дотримуватися яких-небудь релігійних поглядів або не 
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дотримуватися. Свобода віросповідання припускає можливість сповідувати 

будь-яку релігію, тобто здійснити вибір віри, відповідно до якого людина буде 

реалізовувати всі інші права (відправляти релігійні культи, мати й поширювати 

релігійні й інші переконання, створювати релігійні об’єднання й брати участь у 

їхній діяльності тощо). Крім того, слід звернути увагу на те, що між моментом 

визначення вибору «вірити – не вірити» і тим, у що або кого вірити, можуть 

існувати тимчасові межі. У зв’язку із цим, свобода совісті й свобода 

віросповідання можуть існувати незалежно одна від одної. 

Що стосується забезпечення рівноправності громадян, незалежно від 

віросповідання, слід зазначити, що в Україні відсутня державна релігія, церква 

є відділеною від держави, допускається багатоконфесійність, що значно 

полегшує ситуацію в даній сфері, знижує соціальну напругу. У статті 35 

Конституції України прямо закріплено, що жодна релігія не може бути визнана 

державою, як обов’язкова [335]. Конституційні норми дублюються й 

деталізуються в галузевих законах, спеціальних нормативних правових актах. 

Це досить правильний і справедливий підхід, оскільки в іншому випадку 

мали б місце порушення принципу рівності громадян, незалежно від 

віросповідання й ставлення до релігії. Відхилення від цього сприймається 

громадянами, як несправедливість. Як зазначає російський дослідник                

А. А. Нуруллаєв, якщо відхилення допускають владні структури та ще й на 

користь релігійних об’єднань більшості, то етнічними меншостями вони 

розцінюються, як порушення загальновизнаного принципу рівноправності 

народів [452, с.16].  

Україна є світською державою, тобто державою, в якій жодні релігійні 

канони чи догми не є джерелами права, і ніякі релігії не впливають на 

становлення та функціонування державних органів чи посадових осіб, на 

систему державної освіти. Як зазначає відомий теоретик П. М. Рабінович: 

«Світський характер держави передбачає розмежування сфер впливу церкви й 

держави. Держава мусить чітко окреслити у законодавстві межі свого 

втручання (межі впливу, сприяння, протидії та ін.) у діяльності релігійних та 
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атеїстичних організацій, виходячи із загальнолюдських цінностей і прав 

людини» [598, с.45]. Комкова Г. М. стверджує, що світськість країни означає, 

що взаємовідносини держави і церкви будуються, як двох, не залежних один 

від одного, інститутів на наступних ключових позиціях: 

- відділення релігійних об’єднань від публічної влади і її органів; 

- однаково рівне ставлення органів держави до всіх існуючих в країні 

конфесій; 

- дотримання релігійними об’єднаннями існуючих у державі законів; 

- неможливість наділення релігійних об’єднань окремими державними 

повноваженнями; 

- недопустимість втручання держави і її органів у справи церкви і церкви у 

справи держави; 

- світскість державного утворення [310, с.116]. 

Ми не можемо не погодитись із такою характеристикою світської держави, 

оскільки вважаємо, що світська держава – це насамперед держава, в якій немає 

обов’язкової, тобто державної релігії (яскравим прикладом є Греція з 

державною релігією – православ’ям), не надається переваг якійсь одній із 

релігій (так, в Болгарії Східне Православ’я є традиційною релігією), а всі релігії 

є рівними, тобто існує релігійний плюралізм. Також вважаємо, що положення 

про те, що Україна є  світською державою, має отримати своє законодавче 

визнання на рівні  ст. 1 Конституції України. 

Це дуже важливо, оскільки сьогодні в Україні більше 97% зареєстрованих 

релігійних громад є християнськими, і приблизно половина з них – 

православної традиції. Так, Українська Православна Церква Московського 

Патріархату й Українська Православна Церква Київського Патріархату 

нараховують біля 12082 релігійних організацій, Українська Автокефальна 

Православна Церква об’єднує біля 1234 релігійних організацій, Українська 

Греко-Католицька Церква нараховує приблизно 3765 релігійних громад, Римо-

Католицька Церква в Україні має біля  1079 релігійних громад, Протестантські 

церкви нараховують майже 8,5 тисяч релігійних організацій. В Україні також 
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діє приблизно 1400 релігійних організацій харизматичного напрямку, 297 – 

іудейських і 1182 – мусульманських релігійних громад. 

Наявність такої значної кількості релігійних організацій в Україні ставить 

перед державою завдання: контролювати дотримання ними вітчизняних законів 

у сфері свободи світогляду і віросповідання, поважати права віруючих інших 

конфесій, а також не допускати порушення прав осіб, які не сповідують жодної 

релігії. Не слід залишати поза увагою, що важливим аспектом забезпечення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, незалежно від 

релігійних переконань, є мирне співіснування віруючих різних конфесій та 

віруючих і осіб, які не сповідують жодної релігії. Послідовники всіх 

функціонуючих у рамках закону релігійних течій рівні у своїх правах і 

свободах, як громадяни однієї країни і як віруючі. В умовах релігійного 

різноманіття дуже важливо визначити ті правові засоби й механізми, які 

забезпечать і гарантують мирне співіснування представників різних конфесій 

на території нашої країни, не допустять проявів релігійного екстремізму. Ще 

Ш.-Л. Монтеск’є у свій час писав: «Якщо закони держави знаходять потрібним 

визнати терпимими багато релігій, потрібно, щоб вони зобов’язали останніх 

дотримуватися терпимості і стосовно одна до одної» [424, с.547]. Російський 

науковець В. І. Гараджа, продовжуючи цю думку, наголошує, що релігійна 

ворожнеча часто є формою виразу класових та етнічних конфліктів, а 

ворожнеча щодо інших релігійних груп коливається в залежності від того, якою 

мірою релігійні відмінності пов’язані з економічними, політичними та 

національними інтересами [167, с.104]. Тому Українська держава повинна 

вкрай обережно і коректно підходити до законодавчого регулювання і 

практичного втілення питань, які стосуються прав громадян і релігійних 

організацій, щоб не порушити балансу їх інтересів і інтересів суспільства, 

держави.  

Певною мірою ми можемо констатувати, що у Законі України  «Про 

свободу совісті та релігійні організації» має місце саме такий підхід [574].  
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Усі  релігії,  віросповідання  та  релігійні  організації   є  рівними перед 

законом. Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії,  

віросповідання  чи  релігійної  організації  щодо  інших не допускається. 

Регулює Закон  «Про свободу совісті та релігійні організації» і питання 

рівноправності громадян. Зокрема, ним передбачено, що громадяни України є 

рівними перед законом і мають рівні права в   усіх   галузях   економічного,   

політичного,   соціального  і  культурного  життя,  незалежно  від  їх  ставлення  

до  релігії.  В офіційних   документах   ставлення   громадянина   до  релігії  не 

вказується. Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих  

чи  непрямих переваг громадян, залежно від їх ставлення до релігії, так  само, 

як і розпалювання пов'язаних з цим ворожнечі й ненависті чи ображання 

почуттів громадян, тягнуть за собою відповідальність,  встановлену законом. 

Ніхто не може з мотивів своїх релігійних переконань ухилятися від виконання 

конституційних обов'язків. Заміна  виконання  одного обов'язку іншим, з 

мотивів переконань, допускається лише у випадках, передбачених 

законодавством України [574, ст.4].  

Як зазначається в доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, в країні трапляються випадки дискримінації, пов’язані з одночасним 

порушенням прав віруючих,  зокрема: 

 відмовою в реєстрації релігійних об’єднань; 

 ненаданням земельних ділянок під будівництво культових будинків і 

інших об’єктів релігійного призначення; 

 затягуванням або відмовою в передачі (або поверненні) раніше вилучених 

в адміністративному порядку культових будинків і церковного майна; 

 відчуженням у громад новоспоруджених або придбаних ними будівель; 

 перевищенням повноважень співробітниками правоохоронних органів; 

 недопущенням служителів культу до відвідування установ системи 

виконання покарань; 
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 проведенням публічних заходів, що організуються деякими релігійними 

(або громадськими) об’єднаннями, з вимогою заборонити законну діяльність 

інших релігійних (громадських) об’єднань; 

 публікаціями в ЗМІ матеріалів, що містять свідомо помилкову або 

неперевірену інформацію, що спричиняє розпалення релігійної ворожнечі й 

нетерпимості [757]. 

Перешкоджання здійсненню права на свободу совісті й віросповідання, у 

тому числі поєднане з насильством над особистістю, з навмисною образою 

почуттів громадян у зв’язку з їхнім ставленням до релігії, із пропагандою 

релігійної переваги, зі знищенням або з ушкодженням майна, або з погрозою 

здійснення таких дій, забороняється й переслідується, відповідно до закону, так 

само будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих  чи  

непрямих переваг громадян, залежно від їх ставлення до релігії, як і 

розпалювання пов'язаних з цим ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів 

громадян, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. Проведення 

публічних заходів, розміщення текстів і зображень, що ображають релігійні 

почуття громадян, поблизу об’єктів релігійного шанування, забороняються. У 

випадку здійснення правопорушення у вигляді незаконного перешкоджання 

діяльності релігійних організацій або здійсненню релігійних обрядів наступає 

відповідальність, відповідно до положень статті 180 Кримінального кодексу 

України. 

 Дотримання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні, незалежно від релігійних переконань, полягає в тому, що ніхто не 

може з мотивів своїх релігійних переконань ухилятися від виконання 

конституційних обов'язків. Заміна  виконання  одного обов'язку іншим із 

мотивів переконань допускається лише у випадках, передбачених 

законодавством України. І ст. 35 Конституції України передбачає, що у разі, 

якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням 
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громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною 

(невійськовою) службою [335]. 

Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» передбачено, 

що альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість 

проходження строкової військової  служби  і  має  на  меті виконання обов'язку 

перед суспільством [520].  

Однією з центральних проблем діючого права й захисту прав людини є 

проблема підстав і меж обмеження основних прав і свобод людини й 

громадянина. Сповідуючи ту або іншу релігію, людина не повинна 

розпалювати національну, релігійну ворожнечу, примушувати до руйнування 

родини за релігійними мотивами, підбурювати до відмови від соціальних 

цінностей, від виконання громадянських обов’язків. 

В якості підстав обмеження здійснення права на свободу віросповідання 

можна визначити сукупність встановлених Конституцією України та законами 

обмежень, а також існуючих соціальних цінностей, орієнтирів, що окреслюють 

межі користування права на свободу віросповідання. До таких підстав ст. 35 

Конституції України зараховує  обмеження в інтересах охорони громадського 

порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших 

людей [335, ч.2 ст.35].  

В умовах воєнного або надзвичайного стану також можуть 

встановлюватися окремі обмеження свободи світогляду і віросповідання із 

зазначенням терміну дії цих обмежень. Хоча варто відзначити, що у випадку 

введення воєнного або надзвичайного стану не може обмежуватись дія ст. 24 

Основного Закону [335]. Це дуже важливо в аспекті гарантування принципу 

рівності громадян, незалежно від їх релігійних переконань. 

Хоча, можливо, і варто порушувати питання, щоб у ст. 64 Конституції 

України були внесені зміни, що у випадку введення воєнного або 

надзвичайного стану не може обмежуватись право кожного на свободу 

світогляду і віросповідання. Це обумовлено специфікою самого права на 

свободу віросповідання, що пов’язане з безпосереднім володінням благами 
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особистої свободи, індивідуальним вибором віри й слідуванням їй. Існуюча 

можливість особи визначати своє ставлення до релігії й формулювати 

внутрішні переконання віри не підлягає обмеженню, а держава не може й не 

повинна контролювати індивідуальний вибір кожного. 

У тому випадку, коли право на свободу віросповідання призводить до 

порушення права на фізичне й психічне здоров’я, невтручання в особисте 

життя людини, права на нормальну й гідну родину тощо, мова йде про заборону 

зловживання правом у рамках уже заданих меж реалізації цих прав. Як 

стверджує В. В. Лапаєва, «теза про те, що одні права й свободи людини й 

громадянина можуть бути обмежені для захисту інших прав і свобод, належить 

до ситуації можливого зловживання правами..., тобто порушень уже 

встановлених прав» [369, с.13]. 

Отже, можемо зробити висновок, що закріплені у чинному законодавстві 

України конституційно-правові норми щодо реалізації принципу рівності 

громадян, незалежно від їх релігійних переконань, у цілому мають 

прогресивний характер, спрямовані на забезпечення невід’ємних прав і свобод 

людини, відповідають сучасним демократичним принципам, встановленим у 

міжнародних документах у галузі прав людини. Важливими аспектами 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, 

незалежно від релігійних переконань є, по-перше, те, що Україна є світською 

державою; по-друге, – жодна релігія в нашій державі не визнається 

обов’язковою; по-третє, – гарантування в Україні свободи світогляду і 

віросповідання та мирного співіснування віруючих різних конфесій та 

віруючих і осіб, які не сповідують жодної релігії; по-четверте, – громадяни 

України є рівними перед законом і мають рівні права в   усіх   галузях   

економічного,   політичного,   соціального  і  культурного  життя,  незалежно  

від  їх  ставлення  до  релігії; по-п’яте, – ніхто в нашій державі не може з 

мотивів своїх релігійних переконань ухилятися від виконання своїх 

конституційних обов'язків; по-шосте, – недопущення у випадку введення 



223 

 

 

воєнного або надзвичайного стану обмеження дії ст. 24 Основного Закону 

України [335]. 

Тим не менш, не зважаючи на загальну відповідність чинних норм 

конституційного права України сучасним міжнародним стандартам у галузі 

прав людини, актуальним залишається вдосконалення чинного законодавства 

України щодо свободи совісті та взаємовідносин держави і церкви (перш за все, 

свого оновлення, відповідно до сучасних реалій та з урахуванням змін, що 

відбулися у державному і суспільному житті країни, потребує Закон України 

«Про свободу совісті та релігійні організації»). 

 

3.3. Рівність прав і свобод людини та громадянина в Україні 

незалежно від соціального походження і майнового стану 

 

Конституція України проголосила, що громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи, незалежно від соціального походження та 

майнового стану [335, ч.1, 2 ст.24]. Даний підхід побудови суспільних відносин 

у державі випливає з норм низки міжнародних нормативно-правових актів, які 

закріплюють положення про те, що права та свободи громадян є рівними, 

незалежно від будь-яких особливостей їх становища в суспільстві. Одним із 

таких факторів, що найчастіше може впливати на надання особі певних 

привілеїв, та існування якого досить часто пов’язане з учиненням корупційних 

правопорушень, є соціально-майнове походження. Його вплив на розвиток 

суспільних відносин є досить значним та часто викликає дискусії щодо його 

наявності та можливості використання для забезпечення правової рівності у 

суспільстві.  

Перш, ніж розглядати вплив соціально-майнового походження на 

забезпечення принципу рівності прав та свобод людини, необхідно визначити 

поняття та зміст даного фактору. Соціальний статус визначається як положення 

індивіда у суспільстві, яке він посідає як представник відповідної соціальної 

групи [381, с.92]; співвідносна позиція індивіду або соціальної групи, що 
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визначається соціальними чинниками (економічне становище, професія, 

кваліфікація, освіта  та ін.), природними ознаками (стать, вік та ін.), а також 

престижем та місцем в структурі влади [658, с.343]. Отже, у найзагальнішому 

розумінні соціальний статус  особистості в суспільстві пов’язують із віком, 

статтю, походженням, професією, сімейним станом. Приблизно такий самий 

підхід розуміння соціального стану має місце в юриспруденції: «Соціальний 

стан – приналежність громадянина за своїм походженням, статтю, майновим і 

посадовим становищем до тієї чи іншої соціальної групи» [323, с.557].  

Виділяють приписаний та здобутий соціальний статус. Приписаним є 

статус, що отриманий на підставі приналежності до соціальної групи і що 

визначається не індивідуальними властивостями, уміннями, кваліфікацією та 

перевагами індивіду або групи, а статусом, отриманим у спадок, тобто 

зумовленим його соціальним походженням [658, с.343]. Здобутий статус 

отримується індивідом завдяки волі й зусиллям самого індивіда, його певним 

здібностям, знанням, освіті та кваліфікації [658, с.343].  

Тож, соціальний статус визначає становище особи у суспільстві через її 

вік, стать, походження, професію чи сімейний стан. Він включає риси, які 

надаються людині від народження (стать, вік, походження та інші) та які 

набуваються нею впродовж життя (професія, сімейний стан, стан здоров’я та 

інші). Звідси випливає, що соціальний статус відбиває реальне становище особи 

у суспільстві, яке може змінюватися в залежності від певних життєвих 

обставин. Майновий же статус характеризує наявність в особи певного майна, 

грошових чи інших фінансових активів.  

Враховуючи вищевикладене, рівність прав і свобод людини і громадянина, 

незалежно від соціального походження і майнового стану, можна 

охарактеризувати як закріплену в законодавстві та забезпечену державою 

рівність можливостей громадян реалізувати свої права та свободи, не зважаючи 

на вік, походження, професію, наявне майно та інші соціально значущі ознаки.  

Спрямованість соціальної політики держави на забезпечення принципу 

рівності можливостей для розвитку кожної особистості, незалежно від її 
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соціального походження та майнового стану, можливості застосування нею 

своїх здібностей на власну та суспільну користь, врахування потреб особи та 

сприяння задоволенню інтересів усіх соціальних груп і прошарків населення, 

зміцнення на цій основі єдності у суспільстві, є визначальною ознакою 

демократичної соціальної держави. Ю. М. Тодика визначає соціальною таку 

державу, яка бере на себе обов’язки піклуватися про соціальну справедливість, 

благополуччя своїх громадян, їх соціальну захищеність; її головне завдання – 

досягнення суспільного прогресу, заснованого на закріплених правом 

принципах соціальної рівності, загальної солідарності і взаємної 

відповідальності. Це держава, на яку покладається відповідальність за 

задоволення соціальних потреб членів суспільства у сфері культури, освіти, 

охорони здоров’я, соціального забезпечення, охорони праці тощо [697, с.42].  

Як підкреслює В. С. Крилов, політика соціальної держави спрямована на 

створення умов, які забезпечують гідний рівень життя і вільний та всебічний 

розвиток кожного, тобто на забезпечення рівності всіх громадян: «Завдання 

демократичної, соціальної держави полягає в тому, щоб зменшити вплив тих чи 

інших обставин на існуючу нерівність. Саме держава може впливати на 

розвиток економіки, щоб протидіяти незахищеності й економічній нерівності 

окремих прошарків населення» [356, с.14]. Тож, соціальна держава становить 

собою державу, яка прагне забезпечити кожному громадянину гідні умови 

існування, соціальні захищеності, а в ідеалі – приблизно однакові для всіх 

стартові можливості реалізації життєвих цілей, розвитку особистості. Соціальна 

політика такої держави спрямовується на підвищення якості життя всіх 

громадян і запобігання поширенню соціальних ризиків [184, с.115]. 

Доктрина «соціальної держави» або «держави загального добробуту» 

набула свого максимального розвитку у середині ХХ ст., ставши найбільш 

поширеною концепцією, що відбивала ліберально-реформістські погляди на 

соціальну політику: її послідовники виходили з визнання того, що соціальні 

проблеми заслуговують на таку ж саму увагу держави, як і проблеми 

економічні [497, с.618-619]. Ідея соціальної держави була висунена німецьким 
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вченим Л. фон Штайном у другій половині ХІХ ст. Науковець наголошував, що 

держава загального добробуту «має сприяти економічному та соціальному 

прогресу всіх своїх громадян, адже, за великим рахунком, розвиток одного є 

умовою розвитку іншого, і саме в цьому значенні мова повинна йти про 

соціальну державу» [496, с.324]. У 1930 р. інший німецький вчений, Г. Геллєр, 

вводить поняття «соціальна держава» у науковий обіг, а, власне, сам процес 

оформлення соціальної держави на практиці пов’язується з централізацією 

економічних ресурсів держав під час Другої світової війни (а не, як іноді 

вважається, з високим рівнем економічного розвитку країн, що нібито дав 

змогу забезпечити населенню прожитковий мінімум) – саме в період 

централізації усіх ресурсів і жорсткої економії основною умовою соціальної 

політики у світі стали вважати відповідальність уряду за добробут громадян 

[184, с.115]. Засоби розв’язання соціальних проблем у соціальних державах 

різні, однак спільним для них є перенесення відповідальності за життєвий 

рівень індивіда на державні інститути. Держава загального добробуту має 

захищати своїх громадян від бідності за допомогою виплат у разі безробіття, 

сімейних виплат, грошових компенсацій, пенсій за віком; має забезпечувати 

охорону здоров’я, безкоштовну освіту, громадське житло. Фінансується ця 

система за рахунок перерозподілу доходів через страхування і податкову 

політику. Першою програмою, що містила в собі принципи соціальної держави, 

була система соціального страхування, запроваджена у 80-ті рр. ХІХ ст. у 

Німеччині канцлером О. Бісмарком: розроблена за його безпосереднім 

керівництвом серія законів про страхування була найпрогресивнішою на той 

час, хоча й поширювалася лише на окремі категорії робітників, які несли 

частину витрат на страхування. У 1911 р. національне страхування від хвороб і 

безробіття запровадив у Великій Британії прем’єр-міністр  Л. Джордж. Автором 

найбільш повної концепції соціальної держави, згідно з якою держава повинна 

гарантувати кожному громадянину мінімум економічної безпеки «від колиски 

до могили», є В. Беверідж (1942 р.) [184, с.116]. Дана програма почала 

втілюватися в життя після Другої світової війни. Історична практика 
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формування правової соціальної держави у розвинених західних країнах (США, 

Німеччина, Велика Британія, скандинавські країни) дозволяє зробити певні 

висновки про умови, необхідні для формування соціальної держави:  

 по-перше, соціальна держава зароджується не спонтанно, а на підставі 

цілеспрямованої державної політики; 

 по-друге, необхідними передумовами становлення соціальної держави 

будь-де постають правове (переважно, конституційне) закріплення приватної 

власності, принципів економіки ринкового типу, соціальної і політичної 

свободи та демократії у формі правової держави, наявність розвиненого 

цивільного, трудового та іншого законодавства; 

 по-третє, оскільки сутність правової держави виявляється у забезпеченні 

загального блага та блага окремої людини, це зумовлює загальні принципи 

устрою та діяльності такої держави, а саме: відкритість державної влади, її 

демократизм та лібералізм, прихильність до громадянського миру і злагоди, 

соціальної справедливості та надання усім рівних можливостей, широкий 

соціальний захист населення [496, с.325]. 

Таким чином, в онтологічному розумінні соціальна держава (нім. 

Sozialstaat) – це політична система, що перерозподіляє матеріальні блага, 

відповідно до принципу соціальної справедливості, заради досягнення кожним 

громадянином гідного рівня життя, згладжування соціальних відмінностей і 

допомоги нужденним [464].  

У сучасному розумінні соціальна держава становить собою державу, яка 

бере на себе в обсязі, що відповідає її можливостям, забезпечення певного рівня 

життя своїх громадян, задоволення їх матеріальних та духовних потреб [95, 

с.560]. Соціальна держава передбачає гарантію державної підтримки освіти, 

системи охорони здоров’я, соціального забезпечення, забезпечення зайнятості, 

охорони праці, допомоги соціальним групам з низькими статками. Тут слід 

погодитись із позицією П. К. Гончарова, що сучасна соціальна держава – це 

особливий тип сучасної високорозвиненої держави, в якому забезпечується 
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високий рівень соціальної захищеності всіх громадян за допомогою активної 

діяльності держави з регулювання соціальної, економічної та інших сфер 

життєдіяльності суспільства, встановленню в ньому соціальної справедливості 

та солідарності. Соціальна держава знаменує високий рівень зближення цілей і 

гармонізацію відносин державних інститутів і суспільства [187, с.233].  

До основних напрямків діяльності соціальної держави належать: 

1) охорона праці і здоров’я населення; 

2) встановлення гарантованого мінімуму оплати праці; 

3) державна підтримка сім’ї, материнства, батьківства, інвалідів та людей 

похилого віку; 

4) розвиток системи соціальних служб, пенсій та інших гарантій соціального 

захисту [95, с.560]. 

Важливе місце в соціальній державі посідають соціально-економічні і 

культурні права громадян, охорона здоров’я та медична допомога, освіта тощо. 

Таким чином, можемо стверджувати, що сучасна соціальна держава – це 

правова держава з сукупністю демократичних прав і свобод, високим рівнем 

добробуту більшості населення країни, який досягається за допомогою певної 

системи соціального забезпечення [497, с.625].  

Слід зазначити, що системи соціального забезпечення сучасних держав 

досить неоднорідні. Якщо в більшості країн Західної Європи вони спираються 

на усталену десятиліттями систему цінностей і міцну матеріальну базу, то у 

постсоціалістичних країнах реформи здійснюються на тлі краху попередніх 

цінностей, невпевненості щодо нових, в умовах кризи соціально-економічної 

системи, нестачі коштів на соціальний захист громадян. В цілому, у сучасних 

соціальних державах система соціального захисту ґрунтується на таких 

загальних положеннях: 

1) бюджетні асигнування на соціальну сферу, створення позабюджетних 

фондів соціального страхування, запобігання надмірній «роздутості» 

соціальних пільг, максимальне заохочення індивідуальних накопичень коштів 
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громадян, частина з яких може бути використана для підвищення суспільного 

добробуту; 

2) розвиток соціальних служб (соціальна сфера є однією з найбільш 

людиномістких галузей економіки; частка тих, хто працює у цій сфері, 

становить: у Швеції — 35 %, Нідерландах — 28%; США — 26 %; Франції та 

Великій Британії — по 25%; Німеччині — 21 %; Японії — 13 %) [184, с.116]; 

3) розподіл державної влади при реалізації функцій у соціальній сфері, 

формування нормативно-правової бази соціальної сфери, взаємодія органів та 

установ різної відомчої приналежності в соціальній сфері з громадськими і 

приватними ініціативами; 

4) забезпечення зайнятості населення (досвід багатьох держав у цій сфері 

доводить, що зайнятість є однією з найскладніших проблем ринкової 

економіки: сьогодні відзначається великий рівень безробіття серед осіб із 

низьким рівнем освіти, професійної підготовки, а також серед молоді – в 

західноєвропейських країнах молодь до 24 років складає третину всіх 

безробітних [232, с.626]) шляхом створення сприятливих умов для розвитку 

економіки (скорочення податків, зниження відсоткової ставки на позики тощо) 

з метою забезпечення населення робочими місцями, а також розвитку 

інфраструктури. 

Основні принципи соціальної держави відображено в сучасних 

міжнародно-правових документах у галузі прав людини, зокрема, у Загальній 

Декларації прав людини, Європейській соціальній хартії 1960 р. (переглянутій), 

конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці (далі – МОП) та ін.  

Так, Загальна Декларація прав людини закріплює право кожної людини 

володіти майном (ст.17), право на працю, вільний вибір праці, на справедливі і 

сприятливі умови праці і захист від безробіття, право на рівну (без будь-якої 

дискримінації) оплату за рівну працю (ст.23), право на соціальне забезпечення і 

здійснення необхідних для підтримання гідності та вільного розвитку прав 

особи в економічній, соціальній і культурній галузях, відповідно до структури і 

ресурсів держави (ст.22) та ін. [511, с.21-22] Міжнародний пакт про економічні, 
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соціальні і культурні права, визнаючи право кожної людини на справедливі і 

сприятливі умови праці, які включають, зокрема, справедливу зарплату і рівну 

винагороду за працю рівної цінності, гідні умови праці, єдину для всіх 

можливість просування по роботі та ін., зазначає відповідні заходи, які повинна 

для цього вживати держава (ст.6, ст.7) [511, с.26-27]. 

На підставі цих основоположних документів у галузі прав людини, 

Конвенція про дискримінацію в галузі праці і занять 1958 р. №111 МОП 

проголошує, що «всі люди, незалежно від будь-яких ознак, мають право на 

здійснення свого матеріального добробуту і духовного розвитку в умовах 

свободи і гідності, економічної стійкості і рівних можливостей», визначає 

необхідність «проводити національну політику заохочення рівності 

можливостей та ставлення щодо праці і занять із метою викорінення будь-якої 

дискримінації у цій галузі» [511, с.172-173]. Конвенція про політику в галузі 

зайнятості 1964 р. № 122 МОП, прийняття якої було спрямоване на сприяння 

повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, стимулювання економічного 

зростання і розвитку, підвищення рівня життя, задоволення потреб у робочій 

силі і ліквідації безробіття, проголошує «активну політику, метою якої є 

забезпечення того, щоб: 1) була праця для всіх; 2) така праця була якомога 

продуктивнішою; 3) існувала свобода вибору праці і найширші можливості для 

кожного  здобути підготовку і використати свої навички і здібності для 

виконання роботи, незалежно від раси, статі, релігії, політичних поглядів, 

національної приналежності, а також соціального походження і майнового 

стану» [511, с.178]. 

Конституція України у ст. 1 встановлює, що Україна є правовою, 

соціальною державою [335]. Характеристика та розкриття соціального 

характеру української держави знаходить свій вияв у таких основних 

конституційних нормах:  

 людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст.3); 
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 держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки; усі суб'єкти права 

власності рівні перед законом (ст.13); 

 власність зобов'язує, вона не повинна використовуватися на шкоду людині 

і суспільству (ст.13); 

 суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах економічної 

багатоманітності (ст.15); 

 право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; використання власності 

не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам 

суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі (ст.41); 

 право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст.42); 

 право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується; держава створює умови 

для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності (ст.43); 

 право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом; це 

право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 

за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а 

також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням 

мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними (ст.46); 

 право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає 

достатнє харчування, одяг, житло (ст.48); 

 право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування 

(ст.49) та ін. [335]. 
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Регулювання соціальної політики української держави не вичерпується 

зазначеними конституційними положеннями – в Україні були прийняті та діє 

ціла низка законів, спрямованих на реалізацію соціальної політики, 

встановлення відповідних гарантій економічної свободи та захисту прав і 

свобод людини і громадянина в соціально-економічній сфері, зокрема, Закони 

України «Про пенсійне забезпечення», «Про зайнятість населення», «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

«Про захист прав споживачів», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» та ін.  

Проте, не зважаючи на наявність великої кількості нормативних актів у 

даній галузі, слід констатувати, що сьогодні, на жаль, Україну не можна 

назвати соціальною державою, що, безпосередньо, зумовлено, тяжкою 

економічної ситуацією в країні –  затяжна, системна криза заважає належній 

реалізації існуючих соціальних програм, які виконуються у все меншому і 

меншому обсязі. Тому, уявляється, що наразі вкрай важливою умовою для 

реалізації прав і свобод громадян на основі принципу рівності громадян, 

незалежно від їх соціального та майнового походження, є проведення 

виваженої соціальної політики в умовах кардинального реформування 

соціально-економічної сфери життя суспільства. Сучасні дослідники 

наголошують на тому, що мова йде не про державне втручання у розвиток 

економічних процесів, а лише про державне сприяння, метою якого є 

виконання обов’язку держави стосовно до людини [501, с.99]. Загальна 

Декларація прав людини (ст. 25) і Міжнародний пакт про економічні, соціальні 

і культурні права (ст.11) зобов’язують державу забезпечити кожному достатній 

життєвий рівень для нього і його сім’ї, який включає: достатнє харчування, 

одяг і житло, а також безперервне покращення умов життя [413, с.42, 47]. 
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М. Кудрявцев зазначає, що соціальна політика має бути спрямована на те, 

щоб працездатні громадяни власними зусиллями досягали нормального 

матеріального достатку для себе і своєї родини, а тим, хто не в змозі подбати 

про себе, забезпечувався гарантований соціальний захист від держави. Тобто, 

держава повинна проводити активну соціальну політику, створювати систему 

соціального забезпечення і соціальної допомоги, в результаті чого реалізується 

ідея створення для кожного індивіда рівних можливостей участі в соціальному 

житті. Все це здійснюється в рамках кожної сучасної соціальної цивілізованої 

держави [358, с.9]. 

Отже, як справедливо підкреслює І. Полховська, реалізація прав і свобод 

особи на рівних засадах безпосередньо пов’язана з вирішенням питання 

формування в Україні дієздатного громадянського суспільства, панування 

конституційної законності у всіх сферах життєдіяльності суспільства і держави, 

проведення виваженої соціальної політики, а також викорінення корупції й 

забезпечення реальної рівності всіх перед законом і судом, не зважаючи на 

існуючу майнову й соціальну нерівність [501, с.100]. 

На жаль, нині на практиці панує не завжди чітка уява щодо рівності прав і 

свобод громадян у залежності від їх соціально-майнового походження. Досить 

часто особи з більшими статками чи з іншими перевагами мають дещо більший 

обсяг прав чи більше можливостей щодо їх реалізації.    

При цьому, необхідно зазначити, що на нинішній день у нашій державі 

простежується тенденція до зменшення середнього класу та збільшення 

кількості бідного населення. Затяжна економічна криза призвела до утворення 

неприпустимого розриву (за даними Державної служби статистики України, у 

8–10 разів, однак, за оцінками незалежних експертів, ці цифри на порядок вищі) 

у рівні доходів між найбільш і найменш забезпеченими групами населення 

[483, с.10]. Тому і сьогодні актуальним залишається твердження Ю. М. Тодики, 

який зазначав, що безсистемні економічні перетворення, різке падіння рівня 

життя населення, значна поляризація доходів громадян супроводжуються 

загостренням почуття соціальної справедливості у значної частини населення 



234 

 

 

нашої держави. Ігнорування фундаментальної потреби людей у справедливості 

суспільного устрою блокує процеси нормальної правової соціалізації, люди 

втрачають, як моральні, так і правові орієнтири своєї діяльності, що призводить 

до деформування правового розвитку суспільства [694, с.90]. Сучасні 

соціологічні та політичні дослідження доводять, що в умовах незабезпеченості 

гідних умов соціального життя деформується вся система прав і свобод 

людини: знижується політична активність, зростає політична апатія та зневіра у 

можливість вплинути на свою долю; крім того, індивіду стають не завжди 

доступні юридичні гарантії прав і свобод (передусім, право на захист) [496, 

с.327]. Так, ілюструючи вплив соціальної нерівності на рівноправність людей,   

І. Полховська зазначає, що при звільненні звинуваченого під заставу, що 

практикується в багатьох демократичних державах і передбачено ст. 154 КПК 

України, фінансово спроможна людина буде перебувати на волі, а людина, яка 

не в змозі внести заставу, залишиться у в’язниці[501, с.101].  

Саме на виправлення такої форми правової нерівності, що безпосередньо 

зумовлюється майновим станом особи, спрямована дія Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», що передбачає забезпечення реалізації  прав  і  

свобод  людини  і  громадянина, захист цих прав і свобод, їх відновлення у разі 

порушення шляхом надання правової  допомоги,  яка гарантується  державою  

та  повністю  або  частково  надається  за рахунок  коштів  Державного 

бюджету України,  місцевих бюджетів та інших джерел [521, п.1 ч.1 ст.1]. 

Даний Закон  регулює  правовідносини  у сфері надання безоплатної  правової 

допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу та 

суб’єктам права на  безоплатну вторинну правову допомогу. Право на 

безоплатну правову допомогу  є  гарантованою Конституцією  України 

можливістю  громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому 

числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному 

обсязі правову допомогу [521, ч.1 ст.3]. Відповідно до ст. 4 Закону («Гарантії 

недискримінації осіб у доступі до безоплатної правової допомоги»), при  

реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається 
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застосовування  привілеїв чи обмежень  до осіб  за ознаками  раси, кольору  

шкіри,  політичних,  релігійних та інших переконань,  статі, етнічного та  

соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками 

[521].  

Слід наголосити, що ситуації такої фактичної нерівності при закріпленій у 

законодавстві рівності формальній (юридичній) сприяють наявні у суспільстві 

стереотипи, традиційні статуси осіб, які сформувалися історично і 

сприймаються суспільною думкою як норма. Але соціально-майнове 

походження особи залежить не лише, як від неї самої, але й від факторів, які 

визначаються та спрямовуються державними чи недержавними громадськими 

інститутами. Зокрема, держава визначає поріг бідності, мінімальний та середній 

розміри заробітних плат, мінімальний розмір пенсійного забезпечення, 

соціальні виплати тощо.  

З метою утвердження в нашій державі принципу рівності прав і свобод 

громадян, незалежно від соціально-майнового походження, органами державної 

влади розроблено та запроваджено ряд соціальних програм, спрямованих на 

надання певним категоріям громадян пільг у повсякденному житті, що 

покликані зменшити витрати малозабезпечених верств населення, а також тих 

громадян, які в силу певних обставин не можуть забезпечити свої потреби в 

повній мірі. Так, наприклад, Концепція соціального забезпечення населення 

України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 

року № 3758-XII, заклала основи правової і нормативної бази соціального 

забезпечення населення, виробляє механізми, які, виходячи з реальних 

можливостей економіки, забезпечують дотримання державних гарантій щодо: 

реалізації прав громадян на працю і на допомогу з безробіття; оплати праці та 

мінімального розміру заробітної плати; підтримання життєвого рівня населення 

шляхом перегляду мінімальних розмірів основних соціальних гарантій в умовах 

зростання цін на споживчі товари і послуги; надання державної допомоги, пільг 

та інших видів соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам і сім'ям, які 

виховують дітей; матеріального забезпечення у разі досягнення пенсійного 
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віку, тимчасової чи постійної втрати працездатності, втрати годувальника тощо 

[567]. 

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, гарантії працюючих  громадян щодо їх 

соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю 

та пологами,  від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, охорони життя та здоров’я [537]. 

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування визначають принципи та загальні правові, фінансові та 

організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального 

страхування громадян в Україні [476]. Даним нормативно-правовим актом 

закріплено наступні види соціального забезпечення та порядок їх надання: 

пенсійне страхування; страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням; медичне страхування; 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності; страхування на випадок 

безробіття; інші види страхування, передбачені законами України [476]. 

Аналіз чинного законодавства з питань соціального страхування дозволяє 

зазначити, що воно є дещо застарілим та не забезпечує застрахованим особам 

рівність у правах та свободах з іншими суб’єктами. Допомога, що виплачується 

державою, є занадто малою, а в деяких випадках не може навіть перекрити 

витрати особи на забезпечення її життєдіяльності. У зв’язку з цим, доцільно 

переглянути чинне законодавство з питань соціального забезпечення в 

напрямку приведення розмірів соціальної допомоги у відповідність до вимог 

сьогодення. 

Взагалі, підсумовуючи розгляд питання рівноправності громадян, 

незалежно від соціального походження і майнового стану, слід зазначити, що 

сьогодні потребує перегляду ціла низка нормативних актів України, які 

стосуються питань соціального захисту громадян, забезпечення принципу 
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рівності прав і свобод людини і громадянина, незалежно від їх соціального 

походження та майнового стану. 

 

3.4. Гендерна рівність в Україні 

 

На глобальному рівні як одна з найгостріших проблем сучасності сьогодні 

зберігається проблема рівності прав і свобод жінок і чоловіків, тобто так звана 

гендерна рівність. У сучасній юридичній науці гендерна рівність розглядається, 

як невід’ємна складова принципу рівності людей, необхідна умова 

функціонування і розвитку демократичного суспільства [622, с.3].  

Термін «гендер» (англ. gender) в науці застосовується для позначення 

культурної та соціальної складових статі людини, на відміну від власне 

біологічної статі (англ. sex) [4, с.70]. В сучасній науковій літературі 

зустрічаються такі тлумачення терміну «гендер»: 

 певний соціально-рольовий статус, який визначає соціальні 

можливості кожної статі в усіх сферах життєдіяльності –  освіті, професійній 

діяльності, доступі до влади, сімейній ролі та репродуктивній поведінці, і є 

одним із базових вимірів соціальної структури суспільства [175, с.8]; 

 специфічний набір культурних характеристик, які визначають 

соціальну поведінку жінок і чоловіків та взаємини між ними. Гендер, таким 

чином, стосується не просто жінок або чоловіків, а відносин між ними та 

способу соціального конструювання цих відносин, тобто того, як суспільство 

«будує» ці відносини і взаємодію статей у соціумі [281, с.71]; 

 феномен, який постійно створює своїми вчинками і поведінкою [347, 

с.13]; 

 складний соціокультурний процес продукування суспільством різниці 

в чоловічому і жіночому призначенні, поведінці, ментальних і емоційних 

характеристиках [162, с.5]; 
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 змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами 

система цінностей, норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки, стилю 

життя та способу мислення, ролей та взаємин жінок і чоловіків, набутих ними, 

як особистостями, в процесі соціалізації, що, насамперед, визначається 

соціальними, політичними, економічними і культурними контекстами буття й 

фіксує уявлення про жінку та чоловіка, залежно від їхньої статі [478, с.11]; 

 своєрідний результат соціалізації людини в суспільстві, відповідно до 

її статевої належності [172, с.37]; 

 стійка й водночас мінлива система взаємовідносин і взаємодій, що 

відповідає певному рівню культури суспільства й створює фундаментальну 

складову соціальних зв’язків, один з основних компонентів стратифікації 

суспільства та ієрархізації владних структур [363, с.10]. 

В Україні законодавчо рівність чоловіків і жінок у політичних і 

громадянських правах вперше була закріплена ще в Конституції УНР 1918 р.. 

Так, у статті 11 Розділу II «Права громадян України» проголошувалося: «Ніякої 

різниці в правах і обов’язках між чоловіком і жінкою право УНР не знає» [336, 

с.106]. У ці часи жінки входять до Української Центральної Ради, створюють 

«Український Жіночий Союз», скликають у Києві з’їзди, селянки очолюють 

сільські ради тощо.  

Протягом історії Радянської держави існував лише міф про рівність статей, 

а не реальну рівноправність чоловіків і жінок. Дослідниками даної проблеми 

дається роз’яснення, що формальна рівноправність не розв’язала проблем, що 

фактична рівноправність є можливою лише в умовах свободи. Так,  

В. С. Нерсесянц зазначає, що в умовах тоталітаризму, коли заперечується 

вільна особистість, індивідуальність, не може бути правового принципу 

рівноправності, адже право – це міра свободи рівних суб’єктів, що мають рівні 

можливості: чоловіків і жінок. Невипадково тоталітарна держава не могла й не 

здатна була забезпечити рівність правовим шляхом, вона лише пропонувала 

свої регулятори тоталітарного соціалізму – партійні доктрини, ідеологію, 
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диктатуру пролетаріату, адміністративні методи [436, с.305]. О. А. Вороніна 

підкреслює, що в радянський період офіційна ідеологія рівноправності статей 

лише маскувала фактичну дискримінацію жінок в усіх сферах життя 

суспільства [163, с.45]. Розвиток конституційної ідеї в радянський період 

дотримувався формули: від «юридичної рівноправності» до «повної 

рівноправності», а потім до «рівних прав і рівних можливостей». 

Конституційна доктрина апріорі виходила з того, що: а) повна ліквідація права 

на експлуатацію чужої праці, тобто права приватної власності на засоби 

виробництва, є обов’язковою умовою й складовою частиною конституційного 

принципу рівноправності чоловіків і жінок; б) автоматично призводить до 

цього; в) ліквідація законодавства, що дискримінує жінку, ставить її на 

практиці в рівне становище з чоловіком. 

Сьогодні аналіз стану реального здійснення конституційного принципу 

рівних прав і свобод жінок і чоловіків (відповідно до традиційного для науки 

конституційного права поділу на групи прав і свобод: особисті, політичні, 

соціально-економічні, культурні) дозволяє зафіксувати три рівні реалізації 

рівних конституційних прав і свобод жінок в Україні: перший, найвищий – у 

системі особистих і культурних прав і свобод людини й громадянина; другий –

у системі політичних прав і свобод; третій – у системі соціально-економічних 

прав і свобод. Мова йде насамперед про гендерну нерівність, латентну й 

відкриту дискримінацію жінок у сфері трудових відносин, у забезпеченні 

зайнятості й рівної оплати за працю рівної цінності. 

Зміна методів управління призвела до того, що структури, які 

забезпечують можливість поєднання жінкою двох функцій – «матері» і 

«робітниці», були зруйновані. Руйнування всієї системи дошкільних і 

позашкільних установ, включаючи дитячі садочки, групи продовженого дня 

тощо, вплинуло на характер зайнятості жінок. Вони стали першими, хто 

змушений був шукати й змінювати роботу, йти на ринок праці в пошуках 

роботи не за фахом. Таким чином, була підірвана система забезпечення 
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можливостей для жінок поєднувати роботу за спеціальністю з материнством. 

Це торкнулося значного числа жінок. 

Жіноча рівноправність є невіддільною від матеріального, соціального й 

правового благополуччя родини, від турботи про материнство й дитинство. 

Частина 3 ст. 24 Конституції України зазначає, що рівність прав жінки і 

чоловіка забезпечується створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і 

моральною підтримкою материнства і дитинства, а ч. 3 ст. 51 гарантує захист як 

материнства, так і батьківства [335]. Однак, на практиці ці питання далеко не 

розв’язані.  

Норми вітчизняного законодавства в цілому не містять будь-яких 

дискримінаційних положень стосовно жінок і їхніх політичних прав. За 

результатами останніх виборів, до Верховної Ради України у 2014 році до 

складу парламенту обрано 47 жінок, або 11,1 % загального складу. Для 

порівняння, у Верховній Раді України попереднього скликання було 9,9 % 

жінок (44 особи), а в українському парламенті першого скликання – лише 2,3 % 

жінок (11 осіб).   

В деяких країнах ця проблема розв’язується шляхом запровадження так 

званих гендерних квот при формуванні представницьких органів державної 

влади – регулювання представництва жінок та чоловіків у списках кандидатів у 

депутати чи на державну службу. Так, в Італії кандидатури жінок повинні 

скласти до 50% усіх кандидатур у бюлетенях за пропорційною системою [405, 

с.106]. В Аргентині співвідношення у списках кандидатів у депутати складає 

30/70 (30% квоти для жінок), в Бразилії 20/80 (20% квоти для жінок). Такі 

квоти, як правило, застосовуються як перехідний механізм із метою підготовки 

громадської думки до усвідомлення необхідності ширшого представництва у 

законодавчих органах жінок. Інколи виборче законодавство може вимагати від 

партій висувати кандидатами певну кількість жінок. Так робиться в системах 

пропорційного представництва у Бельгії й Намібії. А от в Аргентині існує 

положення, згідно з яким жінок повинні висувати на «прохідні» місця у 
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списках. У Непалі 5% кандидатів у одномандатних округах повинні бути 

жінками. Часто політичні партії встановлюють власні неофіційні квоти для 

жінок – кандидатів на парламентських виборах. Це найпоширеніший механізм 

забезпечення активної участі жінок у політичному житті країни, який із різним 

успіхом застосовується партіями в багатьох країнах світу: ANC у Південно-

Африканській Республіці, PJ і UCR в Аргентині, CONDEPA в Болівії, PRD у 

Мексиці, лейбористськими партіями в Австралії і Великобританії, а також у 

Скандинавії. Так, лейбористська партія на виборах у Великобританії в 1997 р. 

сформувала спеціальні, виключно жіночі, списки відібраних кандидатів, 

завдяки чому кількість жінок у парламенті збільшилася майже вдвічі – з 60 до 

119 [602, с.106-107]. 

Варто зазначити, що першу систему квот для жінок запровадила у 1972 р. 

Швеція, внаслідок чого представництво жінок у керівництві Ліберальної партії 

досягло 40%. З 1987 р. політичні партії Швеції застосовують таку систему, за 

якою 50% кандидатів у списку партії повинні бути жінки. У списку Соціал-

Демократичної партії Швеції, згідно з чергою, розташовуються чоловіки і 

жінки. Квота для жінок у парламенті Норвегії запроваджена з 1976 р. Завдяки 

цьому, Норвезька робоча партія має для жінок сорокавідсоткову квоту у всіх 

структурах партійного апарату. Аналогічну систему застосовують політичні 

партії Данії й Ірландії: у Данії квоти представництва закріплені з 1977 р: 

Соціалістична народна партія і Соціалістична демократична партія 

закріплюють 40% представництво обох статей; Ірландії квоти на участь жінок у 

списках політичних партій запроваджуються з 1991 р.: Робітнича партія і 

Партія Зелених на 40% складаються з жінок. У Німеччині жінкам відводиться 

50% в списках Партії демократичних соціалістів і Зелених, Соціал-

демократична партія Німеччини «резервує» для жінок місця в управлінських 

партійних структурах у розмірі 45% від загальної чисельності, а СДПН – кожне 

п'яте місце.  В Австрії окремі політичні партії резервують місця для жінок у 

своїх списках: з 1985 р. Соціал-демократична партія Австрії 40% місць зберігає 

за жінками, з 1993 р. списки «Зеленої альтернативи» на 50% формуються з 
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жінок, з 1995 р. Австрійська народна партія резервує для них 33,3% місць [65, 

с.84-89], партія зелених настоює також на п’ятидесятивідсотковому 

представництві жінок в національному парламенті й органах місцевого 

самоврядування. Такі країни, як: Пакистан, Афганістан і Південна Африка 

мають свої системи квотування. У Пакистані 1/3 законодавчих місць на 

національному рівні закріплена за жінками. Законодавство Афганістану 

передбачає збереження 25% місць для жінок, а Південноафриканський 

Муніципальний Акт 1988 р. пропонує партіям гарантувати жінкам 50% місць у 

списку кандидатів на виборах в місцеві органи влади, хоча жодних санкцій за 

недотримання цієї квоти не передбачено. Індійський національний конгрес 

також успішно проводить політику висунення 20% жінок-кандидатів на 

виборах до законодавчих органів штатів [32, с.183]. 

В ряді країн передбачено санкції за недотримання гендерного балансу при 

формуванні представницьких органів. Наприклад, в Греції рівне відсоткове 

представництво обох статей у списках партій є обов'язковим на місцевих і 

регіональних виборах, а списки кандидатів, в яких жінок менше, ніж третина, 

взагалі не реєструються (однак це положення не поширюється на вибори до 

національного парламенту). Конституційність відповідного положення була 

неодноразово підтверджена Державною Радою Греції (вищим 

адміністративним судом), яка у своїх рішеннях №№ 1933 та 1917-1929/88 

вирішила, що «впровадження механізмів, спрямованих на забезпечення 

представництва жінок, ... не суперечить Конституції Греції, якщо такі заходи 

мають на меті запровадження реальної рівності чоловіків та жінок» [146, с.83]. 

У Фінляндії, відповідно до Закону «Про рівність жінок і чоловіків» 1987 р., 

квота представництва кожної статі в органах державної влади і місцевого 

самоврядування повинна становити не менше 40%, крім випадків, коли ця 

квота може бути знижена на обґрунтованих підставах. В Італії партіям, які 

сприяють включенню жінок до своїх списків, держава надає фінансову 

компенсацію у розмірі 5%. А у Бельгії з 1994 р. законодавчо закріплене 

положення щодо максимально можливого представництва обох статей у 
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виборчих списках, з 1999 р. – представники однієї статі не можуть становити 

більше ніж 2/3 списку, а з 2002 р. – перші три позиції списку не можуть 

обіймати особи однієї статі. Якщо ж партія не дотримується вимог щодо квот, 

частина місць у списках залишаються вакантними. У Франції після 2000 р., 

коли було введено паритетне законодавство, яке вимагало від партій рівного 

представництва чоловіків і жінок, для того, щоб закріпити рівну участь 

чоловіків і жінок у політичній системі країни, для партій, які недотримувалися 

гендерних балансів, були встановлені фінансові санкції у вигляді зменшення їх 

державного фінансування, якщо відхилення від паритету становить 2 % [146, 

с.84-85]. 

Ставиться питання щодо запровадження гендерних квот і у вітчизняну 

виборчу практику. Причому серед вітчизняних науковців все більшої 

популярності і підтримки  отримує нова концепція рівності – це концепція 

«рівність за отриманим результатом». Основним аргументом даної концепції є 

те, що відсутність формальних перепон для реалізації права не гарантує 

наявності рівних можливостей. Пряма дискримінація, а також цілий комплекс 

прихованих перепон перешкоджають жінкам отримати свою частку у 

формуванні політичних впливів. Тому квоти та інші "позитивні" заходи 

сприяють встановленню рівності за результатом. Якщо існують перешкоди для 

рівності, необхідно вживати компенсаційних заходів, які й будуть вважатися 

засобами рівності за результатом [212, с.14].  

Отже, запровадження гендерних квот розглядається як один із можливих 

способів розв’язання проблеми недостатнього представництва жінок у 

законодавчому органі. Ми також підтримуємо ідею запровадження гендерних 

квот за умови, якщо в Україні буде зберігатися пропорційна виборча система з 

закритими списками, яка надає можливість виборцям голосувати лише за 

кандидатів, яких їм запропонували політичні партії, а формування списків 

кандидатів політичними партіями часто обмежується політичними чинниками, 

економічними підходами чи іншими суб’єктивними міркуваннями лідерів 
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політичних партій, коли потенційні кандидати у народні депутати жіночої статі 

просто не можуть взяти участі у виборчій кампанії. 

Хоча зразу ж хочемо зазначити, що введення гендерних квот, на наш 

погляд, прямо суперечитиме ст. 24 Конституції України, яка гарантує рівність 

між жінками і чоловіками, і забороняє запровадження привілеїв та обмежень за 

ознакою статевої приналежності. Вважаємо, що Конституція України і Закон 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

створили належні умови для гарантування рівних можливостей щодо реалізації 

пасивного виборчого права як чоловіків, так і жінок. Тому вихід із цієї ситуації 

нами вбачається  у якнайскорішій відміні закритих списків або ж, як крайній і 

недосить ефективний засіб, у запровадженні квот для жінок, що матиме 

наслідком більш сприятливі умови для досягнення бажаного рівня 

представництва жінок у представницькому органі, хоча і не розв’яже всієї 

проблеми їх представництва. Ми поділяємо точку зору О.В. Марцеляка, який 

стверджує, що система квотування є не досить ефективним засобом досягнення 

паритету між чоловіками та жінками у формуванні єдиного законодавчого 

органу України. Введення таких квот без застосування заходів, які сприятимуть 

підвищенню політичної активності жінок, їх політичної «професіоналізації», 

буде простою «профанацією» ідеї гендерної рівності. Тому разом із тимчасовим 

запровадженням квот дуже важливим напрямком є робота щодо політичної 

активізації українських жінок, яку можливо досягти, перш за все, шляхом 

запровадження гендерно-орієнтованої рекрутної політики вітчизняних 

політичних партій [400, с.245]. 

Щодо участі жінок у політичному та соціальному житті суспільства може 

існувати так звана «позитивна дискримінація», яка полягає у наданні жінкам 

деяких пільг і переваг у порівнянні із чоловіками. Її не варто розуміти, як 

порушення загального принципу правової рівності, адже, як справедливо 

зазначає М. В. Баглай, «проголошення рівних прав чоловіків і жінок повинне 

доповнюватися не лише забороною дискримінації жінок, але й створенням 

ефективної системи гарантій їх прав і свобод» [45, с.174]. У сучасному 
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суспільстві наявність у жінки специфічних прав і привілеїв виправдується, 

насамперед, незамінною роллю жінки в питаннях збереження людства, як 

біологічного виду, й пов’язаними з нею положеннями міжнародного права [29, 

с.14], згідно з якими: 

 сім’я є природною основою суспільства й має право на захист із боку 

суспільства й держави (ст. 16 Загальної декларації прав людини) [511, с.21]; 

 особлива охорона повинна надаватися матерям протягом розумного 

періоду до й після пологів (ст. 10 Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні й культурні права) [511, с.28]; 

 жінка нарівні із чоловіком має однакові права вільно та відповідально 

розв’язувати питання про число дітей і інтервали між їх народженнями (ст. 16 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок) [511, с.118]. 

Права жінок є предметом особливої уваги міжнародного співтовариства, 

завдання щодо забезпечення їх рівноправності з чоловіками є одним із 

головних у діяльності ООН. Зокрема, Загальна Декларація прав людини «з 

вірою в рівноправність жінок і чоловіків» (Преамбула) [511, с.18] у ст. 2 

встановила правило, відповідно до якого кожна людина повинна мати всі права 

і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від статі [511, с.19]. У 

свою чергу, Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права і 

Міжнародний пакт про громадянські й політичні права визначили обов’язок 

держав забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування всіма 

економічними, соціальними, культурними, громадянськими й політичними 

правами [511, с.25, 37].  

Розвиток зазначених зобов’язань продовжився в Декларації про ліквідацію 

дискримінації стосовно жінок 1967 р. [413, с.245-248]. Приймаючи її, 

Генеральна Асамблея ООН особливо підкреслювала, що дискримінація 

стосовно жінок не сумісна з достоїнством жінки як людини, добробутом 

родини й суспільства, заважає її участі на рівних умовах із чоловіком у 

політичному, соціальному, економічному й культурному житті своєї країни і є 
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перешкодою до повного розвитку можливостей жінки в справі служіння своїй 

країні й людству. Декларація, будучи не правовим, а політичним документом, 

визначила найважливіші вимоги в сфері забезпечення прав жінок. Зокрема, 

встановлювалось, що дискримінація стосовно жінок, яка приводить до 

заперечення або обмеження її рівноправності із чоловіками, є несправедливістю 

у своїй основі і становить собою злочин проти людської гідності. [413, с.245-

248]. 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок (1979) 

становить собою підсумковий документ формування принципу рівноправності 

чоловіків і жінок, адже: 1) в юридичній формі сформулювала комплекс 

основних прав, що становлять зміст принципу рівноправності; 2) розширила 

перелік спеціальних прав жінок, пов’язаних із народженням дітей; 3) визначила 

зобов’язання держав щодо вжиття конкретних заходів для здійснення всього 

комплексу прав жінок [619, с.15]. Перш за все, заслуга даної конвенції полягає 

в нормативному оформленні поняття «дискримінації» стосовно жінок, під 

якою, відповідно до статті першої документа, розуміється будь-яке розрізнення, 

виняток або обмеження за ознакою статі, що спрямоване на ослаблення або 

зводить нанівець визнання, користування або здійснення жінками, незалежно 

від їх сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини 

й основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, 

громадянській або будь-якій іншій галузі [511, с.111]. До заходів щодо 

ліквідації дискримінації стосовно  жінок, згідно з Конвенцією, зокрема, 

належали: включення принципу рівноправності чоловіків і жінок до 

національних конституцій та встановлення юридичного захисту прав жінок на 

рівній основі з чоловіками та забезпечення ефективного захисту жінок проти 

будь-якого акту дискримінації [511, с.111].  

Розглянуті вище документи можна доповнити також цілою низкою інших 

міжнародних документів, як універсального, так і регіонального характеру, 

зокрема: Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією 

проституції третіми особами 1949 р., Європейська конвенція про захист прав 
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людини й основоположних свобод 1950 р., Конвенція № 100 МОП «Про рівну 

винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності» 1953 р., Додаткова 

конвенція ООН про скасування рабства, работоргівлі й інститутів і звичаїв, 

схожих із рабством 1956 р., Декларація ООН про захист жінок і дітей у 

надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів 1974 р., Директива 

Ради ЄЕС «Про дотримання принципу рівності чоловіків та жінок у питаннях, 

що стосуються доступу до роботи, професійного навчання, просування по 

службі, а також щодо умов праці» 1976 р., Додатковий протокол I до 

Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних 

конфліктів 1977 р., Директива Ради ЄЕС «Про постійне дотримання принципу 

рівності чоловіків і жінок у питаннях соціального забезпечення» 1978 р., 

Конвенція № 156 МОП «Про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих 

чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками» 1983 р., Директива Ради 

ЄЕС «Про застосування принципу рівності чоловіків і жінок, зайнятих у 

діяльності, включаючи сільське господарство, самостійну підприємницьку 

діяльність, а також про захист жінок, що працюють за наймом, у період 

вагітності й материнства» 1986 р., Директива Ради ЄЕС «Про імплементації 

принципу рівності жінок і чоловіків у системі професійного соціального 

забезпечення» 1986 р., Рекомендація Комітету Міністрів державам-членам Ради 

Європи по боротьбі проти насильства в родині 1989 р., Декларація ООН про 

викорінення насильства стосовно жінок 1993 р., Пекінська декларація 1995 р., 

Хартія Європейського Союзу про основні права 2000 р., Протокол ООН про 

попередження й припинення торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми, і 

покарання за неї 2000 р. тощо. 

Аналіз цих документів дозволяє дійти висновку, що міжнародне 

співтовариство поставило перед собою досить складне, подвійне завдання –

забезпечення рівноправності жінок та їх захист. З одного боку, встановлення 

міцних гарантій рівноправності жінок у різних сферах суспільного життя є 

кращим способом захисту їх особистих і суспільних інтересів; а з іншого –

об’єктивні фізіологічні розбіжності чоловіків і жінок, особлива соціальна роль 
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жінки-матері вимагають від міжнародного співтовариства й окремих держав 

встановлення деяких особливостей у правовому статусі жінки в процесі 

регулювання певних суспільних відносин.  

Україна визнає пріоритет міжнародних норм права щодо норм 

національного права, узгоджує державну політику з міжнародними 

стандартами прав людини і послідовно впроваджує принцип гендерного 

рівноправ’я в українське суспільство. Конституція України 1996 року заклала 

правові основи реалізації активності жінок у різних сферах суспільного життя, 

зокрема, ст. 24 Основного Закону гарантує рівність жінки й чоловіка, що 

забезпечується наданням рівних можливостей у громадсько-політичній та 

культурній діяльності, здобутті освіти і професійній підготовці [335]. Також 

базовими документами формування політики з питань жінок в Україні стали: 

Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та 

жінок, Концепція державної сімейної політики, Сімейний кодекс України, 

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», Закон України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», Указ Президента України «Про 

підвищення соціального статусу жінок в Україні» та прийнятий на його 

виконання Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та 

сприяння впровадженню гендерної рівності в суспільстві [572] та ін. У 2005 р. 

видано Указ Президента «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих 

органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків» від 26 липня 2005 року [523], а невдовзі прийнято Закон України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», основним 

завданням якого було визначено «досягнення паритетного становища жінок і 

чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації 

дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових 

заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і 

чоловіків реалізувати рівні права, надані їм Конституцією та законами 

України» [535].  
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При цьому зазначається, що не вважаються дискримінацією за ознакою 

статі: 1) спеціальний захист  жінок  під  час  вагітності,  пологів  та грудного 

вигодовування дитини; 2) обов'язкова строкова військова служба для    

чоловіків, передбачена законом; 3) різниця в пенсійному віці для жінок і 

чоловіків,  передбачена законом; 4) особливі вимоги  щодо  охорони  праці  

жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров'я; 5) 

позитивні дії (спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення  дисбалансу   

між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм 

Конституцією і законами України). 

Дуже   важливо, що Законом України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей  жінок і чоловіків» визначено, що призначення на державну 

службу та службу в  органи  місцевого самоврядування    здійснюється    з   

дотриманням   представництва кандидатур кожної статі. Керівники органів  

державної  влади  та   органів   місцевого самоврядування  зобов'язані  

забезпечити рівний доступ громадян до державної служби та  служби  в  

органах  місцевого  самоврядування, відповідно  до кваліфікації і професійної 

підготовки, незалежно від статі претендента. При цьому дозволяється 

застосування  позитивних  дій із метою досягнення збалансованого  

представництва  жінок  і  чоловіків  на  державній службі  та службі в органах 

місцевого самоврядування з урахуванням категорій посад службовців.  

Закон також гарантує рівність прав та можливостей  жінок і чоловіків у 

праці та одержанні винагороди за неї. Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні 

права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні 

кваліфікації та перепідготовці. Роботодавцям забороняється  в   оголошеннях   

(рекламі)   про вакансії  пропонувати  роботу  лише жінкам або лише чоловікам,  

за винятком  специфічної  роботи,  яка  може  виконуватися   виключно 

особами певної статі,  висувати різні вимоги, даючи перевагу одній зі  статей,  

вимагати  від  осіб,  які  влаштовуються  на  роботу, відомості про їхнє особисте 

життя, плани щодо народження дітей. Прийнятим законом держава забезпечує  

жінкам  і  чоловікам  рівні  права  та можливості у здійсненні підприємницької 
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діяльності. Також держава забезпечує   рівні   права   та  можливості  жінок  і 

чоловіків у здобутті освіти, що проявляється у рівних умовах  для  жінок  і  

чоловіків  під  час   вступу   до навчальних   закладів,   оцінки   знань,  надання  

грантів,  позик студентам тощо [535].  

Проте і вітчизняні, й зарубіжні вчені визнають, що суспільна практика 

виявила обмежений характер закріпленої рівноправності статей, вступила в 

протиріччя із самим життям. Так, Н. М. Оніщенко наголошує на тому, що 

основною проблемою вітчизняного законодавства у сфері гендеру є, 

насамперед, недотримання проголошених положень. Виправити таку ситуацію, 

на думку дослідника, може: розв'язання практичних гендерних проблем та 

детальне регулювання окремих аспектів становлення гендерної рівності, 

законодавче визначення всього спектра прав та можливостей, які містить 

поняття «гендерна рівність» [469, с.48]. 

По-друге, недостатньо ефективним є механізм забезпечення гендерної 

рівності в Україні. На недоліки діючих механізмів та інструментарії 

забезпечення гендерної рівності в Україні було звернено увагу і на засіданні 

Комітету ООН із ліквідації дискримінації щодо жінок (на 45 сесії (18.01–

05.02.2010)), де у Заключних коментарях підкреслювалося, що в українському 

суспільстві сильними залишаються стереотипи щодо ролей та обов’язків жінок 

і чоловіків; недостатньою є представленість жінок у парламенті, у вищих 

ешелонах виконавчої та державної влади; відсутня практика застосування 

компенсаційних заходів, зокрема, введення квот; значними є відмінності у 

заробітній платі жінок і чоловіків, все ще існує професійна сегрегація та 

гендерно зумовлене дискримінаційне ставлення роботодавців у державному та 

приватному секторах тощо. Особливо наголошувалося на відсутності 

статистичної інформації про становище жінок, відповідно до всіх напрямків, що 

їх охоплює Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

(CEDAW), та на необхідності підвищення гендерної культури в суспільстві і 

проведення заходів із підвищення обізнаності державних службовців із 

положеннями гендерного законодавства [262].  
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Що стосується реальної рівноправності жінок, то, відповідно до думки 

вчених, вона може бути досягненою лише у випадку комплексного підходу до 

ров’язання проблем гендерної асиметрії, зокрема, шляхом: а) закріплення 

правових норм, що гарантують рівноправність жінок; б) відпрацювання 

механізму правового регулювання цих відносин; в) формування механізму 

контролю й оцінки дієвості даної системи юридичних норм [36, с.9]. Основним 

напрямком правової реформи в цій площині повинні стати національні проекти 

в галузі демографії, здоров’я, освіти, боротьби з бідністю. Слід підсилити 

насамперед спеціальні заходи щодо охорони праці й здоров’я жінок: створення 

умов, що дозволяють поєднувати працю з материнством; встановлення 

правового захисту, матеріальної й моральної підтримки материнства й 

дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток і інших пільг вагітним 

жінкам і матерям, поступове скорочення робочого часу жінок, що мають 

маленьких дітей.  

Розуміючи актуальність розвитку цивілізаційних гендерних відносин в 

українському суспільстві, на сучасному етапі розробляються різноманітні 

проекти трансформації гендерних  аспектів у більш конструктивному руслі. 

Значна кількість дослідників переконана в однозначній потребі українського 

політикуму в системі квотування. Так, Міжнародним центром перспективних 

досліджень, як основними механізмами забезпечення рівності в політиці, 

пропонується: 

- квотування на законодавчому рівні списків кандидатів у депутати від 

політичних партій з вимогою до черговості; 

- квотування на законодавчому рівні списків кандидатів у депутати без 

вимоги до черговості; 

- квотування місць у виборчому органі; 

- застосування партіями добровільних партійних квот [766]. 

Беззаперечно довела свою ефективність практика гендерного квотування в 

країнах Європи у  збалансуванні різних статей у політичному процесі. Проте 

необхідно  звернути увагу на те, що задля результативної реалізації гендерного 
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квотування в Україні необхідно попередньо створити законодавчий та 

суспільний базиси для подібних перетворень. В  інакшому випадку 

застосування системи квот буде мати штучний та насильницький характер, 

створюючи при цьому значний дисбаланс у загальній системі управління 

суспільством. 

З цього приводу заслуговує на увагу запропонована Іовчевою А. М. 

програма дій гендерних перетворень в українській політиці, до якої належать: 

- теоретична розробка загальної Концепції гендерного розвитку 

українського суспільства; 

- формування державної програми дій із затвердженням гендерної рівності 

в українському політикумі в найближчі 5 років; 

- включення жінок (не менш як 1/3) до партійних виборчих списків на 

виборах до Верховної Ради та до місцевих органів самоврядування; 

- підтримка громадських ініціатив, спрямованих на зміну свідомості 

суспільства у бік гендерної толерантності, формування гендерної культури, 

подолання усталених стереотипів щодо ролі й місця жінок у соціумі та у 

політиці [264]. 

Ми підтримуємо такі пропозиції і вважаємо також, що в Україні потрібно: 

- відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», визначитися щодо створення спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків чи покладання його обов’язків на 

якусь конкретну інституцію і запровадження в органах виконавчої влади  (у 

складі виконавчого органу відповідної ради) уповноважених осіб 

(координаторів)  із  питань  забезпечення  рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; 

- за відсутності спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків створити при Кабінеті Міністрів України Координаційну раду з 

питань рівності прав чоловіків і жінок, надавши їй повноваження  вироблення 
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державної гендерної політики, здійснення контролю у цій сфері і координації 

діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

об’єднань громадян із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; 

- запровадити в Україні інститут гендерних квот (30% для жінок у 

партійних виборчих списках) за умови, якщо в нашій країні і надалі буде 

зберігатися пропорційна виборча система з закритими списками або 

якнайшвидше прийняти новий Закон України «Про вибори народних депутатів 

України» та про місцеві вибори, що будуть передбачати пропорційну виборчу 

систему з відкритими списками; 

- внести зміни в чинне законодавство України щодо дотримання 

пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі при 

призначенні на посади керівних працівників у органах державної влади та 

місцевого самоврядування; 

- внести зміни в пенсійне законодавство України щодо врахування 

кількості дітей при визначенні віку і стажу роботи для нарахування пенсії 

жінці-матері; 

- виробити механізм здійснення гендерно-правової експертизи 

нормативно-правових актів з обов’язковим урахуванням забезпечення рівних  

прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні.  

Сьогодні неврахування цих факторів, непредставленість жінок у сфері 

прийняття державних рішень суперечить принципам демократичного розвитку 

й є виявом гендерної нерівності в Україні. Встановлюються нові обмеження на 

працю жінок, приймаються відверто дискримінаційні нормативні документи. 

Подвійне навантаження на жінок, які працюють і в суспільному, і в 

домашньому господарстві, не зменшується. При цьому домашня праця не 

враховується і не оплачується. Вимушене проведення часу в декретних 

відпустках в ситуації нерозвиненості інфраструктури дитячих садків 

призводить до дискваліфікації жінок, зменшення їх конкурентоспроможності на 

ринку праці, незнанню та нерозумінню своїх трудових та соціальних прав. 
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Судові та інші механізми захисту від дискримінації жінок не працюють. На це 

необхідно звертати увагу, готуючи програми новітнього розвитку держави [509, 

с.379-380]. 

 

3.5. Рівність прав і свобод людини та громадянина в Україні 

незалежно від місця проживання, мовних чи інших ознак 

 

Проблема рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні тісно 

пов’язана з таким чинником, як місце проживання. Вона характерна не тільки 

для України, а й для цілої низки інших держав, тому положення про 

рівноправність громадян, незалежно від місця проживання та місця 

народження, містяться також у конституціях багатьох країн (зокрема в 

конституціях таких федеративних держав, як: США, Канада, Австралія, 

Німеччина, Індія, Пакистан, Малайзія, або держав із територіальними 

автономіями – Іспанії, Італії). Іноді це положення викладається в позитивній 

формі, іноді – у формі заборони дискримінації або применшення прав, у 

залежності від місця проживання.  

Так, розділ 2 ст. IV Конституції США встановлює, що «громадяни кожного 

штату мають право на всі привілеї та імунітети громадян декількох штатів» 

[654, с.34]. Розділ 1 XIV Поправки до Конституції США встановлює, що жоден 

штат не повинен видавати або приводити у виконання закони, що обмежують 

привілеї чи імунітети громадян США. У США дискримінацію за ознакою місця 

проживання прямо забороняють окремі закони штатів (Каліфорнії, округу 

Колумбія та ін.). Проте для Сполучених Штатів Америки, як і для деяких інших 

країн, наприклад, Канади та Австралії, проблема дискримінації за ознакою 

місця проживання відома здебільшого, як обмеження для громадян або 

мешканців одного штату (або провінції) щодо ведення певного бізнесу або 

заняття ліцензованою діяльністю на території іншого штату або провінції. 

Такого роду проблема знайшла відображення і розв‘язання у прецедентному 

праві. Загальні принципи зводяться до того, що робота за наймом, 
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підприємницька діяльність і право володіння і розпорядження майном не 

залежать від адміністративних кордонів, а вимоги та обмеження щодо 

претендентів на заняття певною діяльністю, повинні бути загальними для всіх і 

не здійснювати відмінностей між місцевими мешканцями і громадянами, які 

мали або мають місце проживання на іншій території. 

Конституції і закони деяких пострадянських держав також забороняють, і 

навіть визнають кримінально караною дискримінацію, за ознакою місця 

проживання поряд з іншими підставами. Так, Конституція Грузії у ст. 14 та       

ст. 22 встановлює, що «всі люди є рівними перед законом, незалежно від місця 

проживання», а «кожний, хто на законних підставах перебуває в країні, має 

право на вільне пересування по всій її території та на вільний вибір місця 

проживання» [450, с.178, 180]. Конституції Литви та Естонії також містять 

положення, відповідно до яких усі громадяни країни мають право вільно 

пересуватися її територією та обирати собі місце проживання, а також 

закріплюють можливі умови для обмеження цих прав [450, с.587, 630]. Однак 

треба зазначити, що ознака, що позначається, як «місце проживання», не має 

єдиного визначення: у різних національних правових системах «місце 

проживання» розуміється по-різному. Лише поодинокі країни мають систему 

обліку та документування населення з обов'язковою адміністративною 

реєстрацією, яка є відомою українцям як паспортна система. У зв’язку з цим 

доцільно вести мову про визначення відмінностей (і потенційно – про 

дискримінацію) не за ознакою місця проживання в якому-небудь з вузьких і 

буквальних розумінь, а з застосуванням широкого кола ознак, які в сукупності 

можуть визначатися як соціальне ставлення особи у минулому або сьогоденні 

до певного простору (житлового приміщення, населеного пункту, території чи 

країни), а також спосіб зміни такого ставлення. Сукупність подібних випадків 

умовно можна визначити дискримінацією, пов'язаною з місцем проживання, 

або дискримінацією за просторовою ознакою. Під такою дискримінацією 

розуміється відмінність між особами, пов'язана з їх нинішньою чи минулою 

просторовою приналежністю.  
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Така дискримінація може здійснюватися, залежно від формального статусу 

чи інших характеристик житлового приміщення (наприклад, щодо гуртожитків 

або відомчого житла), від населеного пункту, адміністративного статусу 

території (наприклад, може відрізнятися обсяг прав мешканців сільської та 

міській місцевості), адміністративно-територіальної одиниці (у тому числі, 

території з особливим статусом), країни (залежно від того, чи живе громадянин 

держави у своїй країні або за кордоном, або в якій країні живе певна особа). 

Можливим також є  проведення відмінностей за суміжними ознаками, 

першою з яких можна вважати формальний зв'язок між особою і певною 

територіальною одиницею. В нашій країні, як і в більшості колишніх 

соціалістичних країн, має місце інститут реєстрації за місцем проживання 

особи (колишня прописка), але реєстрація ні за законом, ні фактично не 

тотожна з місцем проживання. Тому в Україні найпоширеніша дискримінація 

саме за ознакою реєстрації. 

Потенційно дискримінація за просторовою ознакою може становити 

серйозну проблему і вимагати засобів захисту. Територіальна організація влади 

й управління, що є атрибутом усіх держав, може мати  серед інших такі 

наслідки: 1) створення систем обліку населення за територіальною ознакою;     

2) виникнення адміністративних (а також соціальних і економічних) бар'єрів 

між територіальними одиницями; 3) можливість різного ставлення до різних 

територіальних одиниць. 

Часто порушення прав і свобод людини  і громадянина, в залежності від 

місця проживання, пов’язують із порушеннями права на свободу пересування і 

вибір місця проживання. Право на свободу пересування і вибір місця 

проживання включає в себе не лише право особи на фізичне переміщення в 

просторі, але принцип недискримінації, тобто неприпустимість приниження 

прав і свобод особи внаслідок такого переміщення, оскільки інше суперечило б 

природі основного права. Дискримінація можлива як при зміні місця 

проживання, так і при тимчасовому переселенні осіб із тимчасово окупованих 

територій. Наприклад, якщо в країні є «закриті» території з особливим режимом 
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поселення громадян, то в цьому випадку мешканці цих територій і всі інші 

громадяни користуються правом на вибір місця проживання в різному обсязі, 

залежно від того, де вони живуть. Відповідно, якщо обмеження права на вибір 

місця проживання на певній території (а не взагалі в країні) не грунтується на 

законі, то воно повинно вважатися дискримінаційним. 

Дискримінація за просторовою ознакою є особливо важливою для України. 

Причини цього в широкому сенсі – вкрай несприятливе для територіальної 

мобільності інституційне середовище і надмірна бюрократичне навантаження 

на повсякденне життя громадян і будь-який вид діяльності. Специфічне 

розуміння державними органами адміністративної доцільності нерідко 

призводить до обтяження громадян, які бажають скористатися тим чи іншим 

правом, такою умовою, як проживання або реєстрація в певній місцевості. У 

вузькому сенсі актуальність проблеми полягає в паспортній системі, що 

постійно породжує дискримінацію на підставі реєстрації за місцем проживання 

(відомої в повсякденній мові, як «прописка») або місцем перебування. 

Останні події в нашій країні засвідчили гострі проблеми дискримінації за 

місцем проживання. Особливо це стосується прав та свобод осіб на тимчасово 

окупованій території України та в зоні проведення антитерористичної операції. 

Спробою врегулювати питання правового статусу та реєстрації місця 

проживання внутрішньо переміщеної особи стало прийняття Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» [534]. На виконання цього закону було прийнято 

Постанову Кабінету Міністрів України № 289 від 04.06.2014 року «Про 

затвердження Порядку оформлення документів, що підтверджують 

громадянство України, засвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, 

які проживають на тимчасово окупованій території України» [548]. Однак, слід 

зазначити, що діяльність органів влади є вкрай не послідовними. Прикладом 

такої непослідовності є прийняття Правлінням Національного банку України 

Постанови «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час 

режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим»»  
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№ 699 від 3 листопада 2014 року. Відповідно до цієї Постанови, «особа, 

місцезнаходження якої (зареєстрована/постійно проживає) на території вільної 

економічної зони «Крим», прирівнюється до нерезидента», встановивши, таким 

чином, додаткові дискримінаційні положення щодо громадян України в 

Автономній Республіці Крим. 

Таким чином, аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства дозволяє 

дійти висновків, що дискримінація, пов'язана з місцем проживання, є важливим 

питанням у більшості країн світу. Є численні практики, які відповідають цьому 

поняттю, ці практики зустрічаються в різних національних контекстах. Вони 

важливі, оскільки порушують права і свободи багатьох людей і, зокрема, тому, 

що іноді є прихованою формою або додатковим компонентом одного з 

найнебезпечніших видів дискримінації – дискримінації за етнічною ознакою. 

Відповідно, дискримінацію за просторовою ознакою слід не допускати, 

протидіяти їй, застосовуючи доступні правові засоби. В цьому плані хотілось 

би звернути увагу і на недопущення порушень прав людини, в залежності від її 

місця проживання в локальних нормативних актах, зокрема, статутах міст, сіл, 

селищ. Тому пропонуємо, щоб вони проходили експертну оцінку з точки зору 

недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина, принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Міністерстві юстиції України.  

Проблема рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні тісно 

пов’язана і з мовним чинником. Мова відіграє визначальну роль у процесі 

національної самоідентифікації особи, формуванні її особистості, здобутті нею 

освіти, є для неї засобом повсякденного спілкування, інструментом 

накопичення знань, залучення її до надбань культури тощо [301, с.172]. Проте 

варто зазначити, що мовне питання є достатньо складною, гострою 

конституційно-правовою проблемою для нашої держави, як, до речі, і для 

багатьох інших сучасних країн світу, що мають багатонаціональний склад 

населення.  

Ст. 10 Конституції України визначає українську мову державною, 

закріплює обов’язок держави забезпечувати всебічний розвиток і 
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функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України. Разом із тим, в Україні гарантується вільний розвиток, 

використання і захист російської, інших мов національних меншин України 

[335, ч.1-3 ст.10].  

Під державною мовою прийнято розуміти мову, яка має особливий 

політико-правовий статус у державі, широко застосовується, як засіб 

міжнаціонального спілкування, мова управління, функціонування державних і 

суспільних органів та організацій, офіційного спілкування, освіти, засобів 

масової інформації, та яка користується спеціальною підтримкою держави з 

метою її розвитку [674, с.257]. В сучасній юридичній науці та практиці 

державною  називають мову, визнану Конституцією або окремим законом, як 

основну (офіційну [94, с.410]) мову держави, що є обов’язковою у застосуванні 

у законодавстві, офіційному діловодстві, судочинстві та освіті [697, с.146]. 

Статус державної мови неодноразово змінював свій зміст та значення протягом 

історії. У недемократичних країнах, у тому числі й у царській Росії, статус 

державної мови мав на меті надання одній (російській) мові привілейованого, 

нерівноправного становища, супроводжувався його примусовим насадженням, 

що заважало вільному та рівноправному розвиткові інших мов у країні. В 

демократичних країнах (наприклад, у Швейцарії, що має три державні мови) 

практика надання статусу державної тій чи іншій мові не супроводжувалася 

дискримінацією інших народів та їх мов. За умов існування правової, 

демократичної та соціальної державності надання певній мові статусу 

державної не повинно призводити до порушення прав і свобод людини або 

певних національних, етнічних груп, народів [674, с.258]. Таким чином, можна 

констатувати, що головним конституційним принципом у сфері мовної 

політики сучасної демократичної правової держави є рівноправність мов, за 

яким усі етнічні групи та національності мають забезпечені державою рівні 

права і можливості щодо збереження та використання своєї рідної мови.  

Слід зазначити, що українська мова  протягом багатьох віків не мала 

певного визначеного статусу. Лише з розвитком у багатонаціональних 
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державах, починаючи з ХІХ ст., мовного законодавства, вона набула деякого 

офіційного значення на територіях Галичини, Буковини, Закарпаття, що 

входили до складу Австро-Угорщини (хоча, звісно, пріоритет у розвитку мов 

надавався польській, німецькій та угорській мовам) [307, с.44]. У Російській 

імперії сфера застосування української мови була  нормативно обмеженою, у 

зв’язку з чим у тогочасній українській політичній думці відстоювалося право на 

мовну автономію та мовну незалежність: зокрема, М. Драгоманов наголошував 

на необхідності «недоторканності української мови в приватному і публічному 

житті», а М. Міхновський вимагав закріплення української мови як офіційної, 

при вільному розвиткові всіх інших мов, уживаних в Україні [307, с.44]. У 

період державотворчих пошуків 1917-1920-х рр. визнання офіційного статусу 

української мови поєднувалося із гарантуванням вільного розвитку інших мов, 

які застосовувались на території України [697, с.146]. Так, Третім Універсалом 

Української Центральної Ради 1917 р. було проголошено «право і можливість 

вживання місцевих мов у зносинах з усіма установами» [307, с.44].  

За радянських часів, як у політичній доктрині, так і у політичній практиці, 

до поняття «державна мова» здебільшого було негативне ставлення. Лише в 

Законі «Про мови в Українській РСР» 1989 р., яким, відповідно до Конституції 

Української РСР, було встановлено державною мовою Української Радянської 

Соціалістичної Республіки українську мову, проголошено забезпечення 

всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя, а також створення необхідних  умов для  розвитку і 

застосування мов інших національностей у республіці [555, ч.1, 2 ст.2, ч.1 ст.3]. 

Відповідно до ст. 8 Закону («Захист мов»), будь-які привілеї чи обмеження прав 

особи за мовною ознакою, мовна дискримінація є неприпустимими. За публічне 

приниження чи зневажання, навмисне спотворення української або інших мов в 

офіційних документах і текстах, створення перешкод і обмежень у 

користуванні ними, проповідь ворожнечі на мовному грунті Законом 

встановлювалась відповідальність [555]. Декларація про державний суверенітет 

України від 16 липня 1990 р. проголосила забезпечення державою 
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функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя [215]. Мовні 

питання на сучасному етапі існування України як незалежної держави – це 

проблеми і політичні, і безпосередньо пов’язані із питаннями культури, всього 

спектру соціальних відносин [697, с.146]. 

В Україні питання мовної політики знайшли відображення у ст. 24 

Конституції України, де закріплена заборона привілеїв чи обмежень за мовними 

ознаками [335, ч.2 ст.24]. У ст. 53 Основного Закону України зазначено, що 

громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону, 

гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у 

державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні 

товариства [335, ч.5 ст.53]. Низка статей Конституції містить вимоги щодо 

обов’язкового володіння державною мовою Президентом України (ст. 103), 

професійними суддями (ст. 127), Суддями Конституційного Суду України      

(ст. 148) [335]. Ст. 10 Конституції України закріплює принцип державного 

захисту української мови та гарантування вільного розвитку і застосування 

російської та інших мов національних меншин, відповідно до якого, державна 

влада, з одного боку, закріплюючи на конституційному рівні положення щодо 

державної мови, має вживати заходів до поширення вживання даної 

національної мови, окреслити суспільні відносини, що регулюються у зв’язку з 

застосуванням державної мови, визначити коло суб’єктів, на які вона повинна 

поширюватися, встановити сфери державної і суспільної діяльності, в яких 

застосування державної мови має бути обов’язкове, а також визначити заходи із 

забезпечення функціонування національної мови, на яку покладено функцію 

державної [335, ч.2 ст.10]. З іншого боку, оскільки Україна є 

багатонаціональною країною, державна влада повинна гарантувати вільний 

розвиток та застосування і захист мов національних меншин України [335, ч.3 

ст.10].  

Таким чином, проводячи політику посилення ролі державної мови в усіх 

сферах суспільного життя, яка при цьому виступає надійним і зрозумілим для 

всього населення засобом комунікації, гарантією забезпечення стабільного та 
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мирного розвитку суспільства і держави, вітчизняним органам державної влади 

та місцевого самоврядування необхідно враховувати права й інтереси 

іншомовного населення України. Як зазначає Є. Ткаченко, для гармонізації 

національно-мовних відносин у державі влада не повинна ігнорувати даний 

факт суспільного життя, а навпаки, повинна визнавати його, має одночасно 

враховувати специфіку мовної ситуації, історію та традиції народу, що 

склалися з цього питання в цілому у державі та в окремих її регіонах [690, с.86]. 

Дійсно, це дуже важливо, адже в силу історичних особливостей, географічних 

чинників склалося так, що на сході і півдні України (Харківська, 

Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Одеська, Херсонська, 

Миколаївська області, Автономна Республіка Крим) значна частина населення 

розмовляє російською мовою. І, не зважаючи на те, що в Україні є райони 

компактного проживання угорської, болгарської, гагаузької та інших 

національних меншин, де більшість населення розмовляє відповідно мовою 

національної меншини, особливістю мовної ситуації в Україні є те, що існує 

реальна двомовність – українська і російська. 

У суспільстві не вщухають дискусії щодо визначення офіційної мови чи 

надання російській мові статусу другої державної. Намагання різних 

політичних сил використовувати мовне питання для маніпуляції суспільною 

думкою, особливо в період виборчих перегонів, стало причиною звернення 

народних депутатів України до Конституційного Суду України щодо 

тлумачення положень ст. 10 Конституції України. Конституційний Суд України 

у своєму Рішенні від 4 грудня 1999 р. у справі за конституційним поданням 51 

народного депутата України про офіційне тлумачення положень ст. 10 

Конституції України щодо застосування державної мови органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та застосування її у навчальних 

закладах у навчальному процесі роз’яснив, що українська мова як державна є 

обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні 

повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

(мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших 
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публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом. У державних і 

комунальних закладах, поряд із державною мовою, в навчальному процесі 

можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин [614]. 

Питання мовної політики стало результатом того, що у 2003 р. Верховна 

Рада України ратифікувала Європейську хартію регіональних мов або мов 

меншин 1992 р. [236] та прийняла Закон України «Про ратифікацію 

Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», який набув чинності з 

січня 2006 року [570]. Під терміном «регіональні мови або мови меншин» 

розуміються мови, які традиційно застосовуються в межах певної території 

держави громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю 

чисельністю менша, ніж решта населення цієї держави, та які відрізняються від 

офіційної мови (мов) цієї держави [236, ст.1]. Відповідно до Європейської 

Хартії, стосовно регіональних мов або мов меншин, у межах територій, на яких 

такі мови застосовуються, та відповідно до стану кожної мови, законодавство 

та практика держави має будуватися на таких цілях та принципах: 

1) визнання регіональних мов або мов меншин як засобу відображення 

культурного багатства; 

2) поважання кордонів кожної географічної місцевості, в якій 

застосовується регіональна мова або мова меншини; 

3) необхідність здійснення рішучих дій, спрямованих на розвиток 

регіональних мов або мов меншин із метою їх збереження; 

4) сприяння застосуванню регіональних мов або мов меншин в усній та 

письмовій формах, у суспільному та приватному житті; 

5) підтримання і розвиток стосунків між групами, які застосовують 

регіональну мову або мову меншини, та іншими групами населення держави, 

які вживають мову в такій самій або схожій формі, а також започаткування 

культурних стосунків з іншими групами населення держави, що користуються 

різними мовами; 

6) передбачення належних форм і засобів викладання і вивчення 

регіональних мов або мов меншин на всіх відповідних рівнях; 
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7) передбачення особам, які не володіють регіональною мовою або мовою 

меншини і які проживають у місцевості, де вона застосовується, можливостей 

вивчати її за своїм бажанням; 

8) сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі регіональних мов 

або мов меншин в університетах чи аналогічних установах та ін. [236, ч.1 ст.7]. 

До обов’язків держави також належить усунення та запобігання будь-яких 

необґрунтованих розрізнень, виключень, обмежень або переваг, які стосуються 

застосування регіональної мови або мови меншини, та які мають на меті 

перешкодити чи створити загрозу її збереженню або розвиткові. При цьому, 

вжиття спеціальних заходів у галузі регіональних мов або мов меншин, які 

спрямовані на досягнення рівності між особами, що вживають ці мови, і 

рештою населення, або які належним чином враховують їхній конкретний стан, 

не розглядаються як акт дискримінації проти тих осіб, що вживають більш 

поширені мови [236, ч.2 ст.7]. Положення Хартії застосовуються до мов таких 

меншин в Україні: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, 

кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, 

словацької та угорської. Ці мови, за даними перепису 2001 р., є рідними для 

30% громадян України (біля 15 мільйонів осіб) [570, п.2].  

Привести чинне законодавство України у відповідність до Європейської 

хартії регіональних мов і мов меншин був покликаний Закон «Про засади 

державної мовної політики» від 3 липня 2012 року, яким визначено, що 

державна мовна політика в Україні має своїм завданням: регулювання 

суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і вживання української як 

державної, регіональних мов або мов меншин та інших мов, якими 

користується населення країни в державному, економічному, політичному і 

громадському житті, міжособовому та міжнародному спілкуванні, охорону 

конституційних прав громадян у цій сфері, виховання шанобливого ставлення 

до національної гідності людини, її мови і культури, зміцнення єдності 

українського суспільства. Вона базується на визнанні і всебічному розвитку 

української мови як державної і гарантуванні вільного розвитку регіональних 
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мов або мов меншин, інших мов, а також права мовного самовизначення і 

мовних уподобань кожної людини. 

Кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною, й обирати 

мову спілкування, а також визнавати себе двомовним чи багатомовним і 

змінювати свої мовні вподобання, і кожен, незалежно від етнічного 

походження, національно-культурної самоідентифікації, місця проживання, 

релігійних переконань, має право вільно користуватися будь-якою мовою у 

суспільному та приватному житті, вивчати і підтримувати будь-яку мову. 

Також держава сприяє розвитку багатомовності, вивченню мов 

міжнародного спілкування, насамперед тих, які є офіційними мовами 

Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій. 

Важливо, що Закон України «Про засади державної мовної політики» 

закріплює гарантії застосування державної, регіональних мов або мов меншин, 

що полягають у тому, що, по-перше, публічне приниження чи зневажання, 

навмисне спотворення державної, регіональних мов або мов меншин в 

офіційних документах і текстах, що призводить до створення перешкод і 

обмежень у користуванні ними, порушення прав людини, а також 

розпалювання ворожнечі на мовному ґрунті, тягнуть за собою відповідальність, 

встановлену статтею 161 Кримінального кодексу України; по-друге, кожен має 

право будь-якими, не забороненими законом, засобами захищати свої мовні 

права і свободи від порушень і протиправних посягань; по-третє, кожному 

гарантується право на захист у відповідних державних органах і суді своїх 

мовних прав і законних інтересів, мовних прав і законних інтересів своїх дітей, 

на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади і 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, юридичних і 

фізичних осіб, якими порушуються мовні права і свободи людини і 

громадянина; по-четверте, кожен має право звертатися за захистом своїх 

мовних прав і свобод до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, а після застосування всіх національних форм і засобів правового 

захисту звертатися за захистом своїх мовних прав і свобод до відповідних 



266 

 

 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Досить детально в Законі регулюються питання мови роботи органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, судочинства, економічної і 

соціальної діяльності, освіти (вільний вибір мови навчання за умови 

обов'язкового вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в 

українське суспільство, гарантування права отримання освіти державною 

мовою і регіональними мовами або мовами меншин), науки, інформатики, 

культури, у сфері інформації і зв’язку, у Збройних Силах України тощо [541]. 

Однак, не зважаючи в цілому на демократичні положення Закону України 

«Про засади державної мовної політики», він,  на жаль, не досить досконалий та 

містить у собі багато недоліків.  

Зокрема, Законом України «Про засади державної мовної політики» 

передбачено визнання регіональних мов або мов меншин, якщо кількість носіїв 

цих мов не менше 10 % від населення певного регіону, а в окремих випадках й 

менше 10 %. А ч. 7 ст. 7 закону зобов’язує громадян, які проживають на 

території, де функціонує регіональна мова або мова меншин, розвивати та 

застосовувати таку мову: «У межах території, на якій поширена регіональна 

мова або мова меншини, здійснення заходів щодо розвитку, застосування і 

захисту регіональної мови або мови меншини, передбачених цим Законом, є 

обов’язковим для місцевих органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх 

посадових і службових осіб, а також громадян – суб’єктів підприємницької 

діяльності та фізичних осіб» [541]. Вважаємо, що це є порушенням ст. ст. 10 і 

24 Конституції України. 

Хочеться звернути увагу і на те, що ст. 10 закону передбачає, що акти 

вищих органів державної влади ухвалюються державною мовою й офіційно 

публікуються державною, російською та іншими регіональними мовами або 

мовами меншин [541]. Однак виникає питання: як ця норма вплине на порядок 

набрання чинності новими законами (якщо вони публікуватимуться різними 
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мовами), а також яким чином ця норма реалізовуватиметься в усіх офіційних 

джерелах: «Офіційному віснику України», «Урядовому кур’єрі», «Голосі 

України», «Відомостях Верховної Ради України», «Офіційному віснику 

Президента України». 

Також, на нашу думку, однією з вад закону є те, що у ньому мова, як 

соціальний феномен, формує відповідну дихотомію – вона розглядається не як 

одна із найважливіших етнонаціональних ознак, а як територіальна ознака, що 

не узгоджується з теорією етносу та нації. Окрім того, не зважаючи на те, що в 

Конституції України термін «російська мова» вживається в єдиному контексті з 

терміном «мови національних меншин України», у законі простежується 

тенденція наділити російську мову особливим статусом, відмінним від статусу 

інших мов національних меншин. 

Мають місце в Законі України «Про засади державної мовної політики» й 

інші недоліки, і він справедливо зазнав критики у висновках багатьох установ 

країни: Головного науково-експертного управління Верховної Ради України 

(23.05.2012), парламентських комітетів – з питань культури й духовності 

(23.09.2011), з питань бюджету (03.11.2011), Міністерства фінансів України 

(09.09.2011), Міністерства юстиції України (27.09.2011). Окрім того, не 

підтримали цей законопроект також профільні установи НАН України: 

Інститут мовознавства (16.09.2011), Інститут української мови (22.09.2011), 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень (22.09.2011), Інститут 

літератури імені Тараса Шевченка, Інститут держави й права (05.09.2011), 

Український мовно-інформаційний фонд (09.09.2011), а також Академія наук 

вищої школи України (16.09.2011) та Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (вересень 2011 року).  

Окрім цього, в суспільстві не вщухає критика цього закону. Все це стало 

підставою того, що 23 лютого 2014 року Верховною Радою України було 

прийнято Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність Закону 

України «Про засади державної мовної політики». Однак, внаслідок політичної 
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ситуації в Україні, в той час цей закон так і не був підписаний виконувачем 

обов’язків Президента України. 

Вважаємо, що уроки цього конфлікту мають бути враховані владою при 

проведенні мовної політики в Україні. Вітчизняній владі варто проводити 

толерантну, вивірену мовну політику, з урахуванням інтересів населення, 

пам’ятати, що мова має нести в собі всі ознаки культури народу, відповідати 

політичним, економічним, соціальним, духовним процесам, що відбуваються в 

країні, тим важливим завданням, які стоять перед суспільством і державою на 

сучасному етапі державотворення.  Жодним чином питання мови не повинно 

порушувати права людини, роз’єднувати суспільство, а навпаки – виступати 

об’єднувальним фактором. Перш за все, це завдання покладається на мову, яка 

має статус державної. Як справедливо говорить В.П. Нерознак, державна мова – 

це мова, яка здійснює інтеграційну функцію в рамках держави в політичній, 

офіційній, культурній сферах і виступає в якості символу даної країни [434, 

с.10]. 

Певною мірою це передбачено Національною стратегією розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 роки, затвердженій Указом Президента України від 25 

червня 2013 р. № 344/2013, де зазначено, що «в Україні створено систему 

безперервної мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння 

громадянами України державною мовою, можливість опановувати рідну мову 

національної меншини» [558]. 

Голова комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Л. Гриневич під 

час засідання «круглого столу» з теми «Освіта представників національних 

меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення», який відбувся у вересні 

2013 р., зазначила, що «Україна – одна з небагатьох країн Європи, де навчання 

у школах ведеться вісьмома мовами національних меншин. У середніх 

начальних закладах вивчається 31 мова, у тому числі 19 мов національних 

меншин» [474]. 
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В той же час слід зазначити, що попри те, що здійснюються важливі кроки 

для забезпечення представників національних меншин правом на отримання 

освіти рідною мовою, залишається низка проблем, серед яких: 

– недостатня можливість якісно вивчати державну мову; 

– відсутність достатньої кількості якісних освітніх програм, належно 

розроблених матеріалів та методик викладання мовами меншин; 

– брак систематичної професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

вчителів, які викладають мови меншин [387, с.109]. 

В сфері телебачення і радіомовлення застосування регіональних мов або 

мов меншин складає: у радіомовленні – щонайменше 7-10% від загального 

мовлення; на телебаченні – 5-8% [299]. 

В цілому це не досить високі показники. Тому маємо зазначити, що 

питання мовної політики в Україні нині залишається досить болючим. І задля 

припинення мовних протистоянь необхідно проводити виважену і толерантну 

мовну політику, насамперед впорядкувати і виключити існуючі протиріччя й 

розбіжності в законодавстві, що регулює мовні відносини в Україні. Вважаємо 

також, що задля забезпечення чіткої реалізації ст. 10 та ст. 24 Конституції щодо 

недопущення привілеїв чи обмежень прав і свобод людини і громадянина за 

мовними ознаками в Україні варто запровадити спеціалізованого 

Уповноваженого з мовного питання (спеціалізованого  омбудсмана). Така 

практика має місце в Канаді. В цій країні ще з 1969 року,  відповідно до закону 

про офіційні мови, функціонує Уповноважений з офіційних мов. Омбудсман 

відповідає за дотримання трьох компонентів лінгвістичної рівності: а) рівності 

обслуговування громадян відповідною мовою; б) рівності участі членів обох 

мовних спільнот в інститутах влади; в) рівності у виборі мови праці [88, с.279]. 

Сподіваємось, що запровадження в Україні спеціалізованого омбудсмана з мов 

дозволить розв’язати цілу низку проблем мовної політики в Україні, зніме 

політичну напругу цього питання, зробить більш продуктивною і діловою 

співпрацю держави з відповідними громадськими організаціями, 

національними меншинами, що проживають в Україні, сприятиме посиленню 
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правового захисту в частині застосування мов меншин конкретних соціальних 

груп населення України. 

 

3.6. Рівність перед законом як засада демократичної, правової держави 

 

Рівень розвиненості демократії пов’язаний із рівнем свободи людини, яка, 

не зважаючи на певні розбіжності в залежності від різних обставин 

об’єктивного та суб’єктивного характеру, порівнює приналежний їй обсяг прав, 

свобод і обов’язків на предмет наявності або відсутності рівності перед 

законом. Цей постулат є основним критерієм розвиненості правової системи 

демократичної держави, що незмінно пов’язується зі встановленням 

справедливого громадського порядку в конкретній державі. Законодавчо він 

втілюється в принцип рівності всіх перед законом, який становить собою одну з 

найважливіших основ правової держави, в якій саме право і закон є критеріями 

легітимності держави та її влади.  

Важливість права і закону як способу регулювання суспільних відносин 

завжди відзначалася мислителями-філософами та правниками. Особливо в 

контексті нашого дослідження слід виділити закон, перед яким завжди чітко 

постають дві мети: з одного боку, він обмежує дії людей, з іншого – захищає їх, 

встановлюючи межі повноважень влади. Ці аспекти сутності закону 

усвідомлювалися ще за часів Античності. Англійці також завжди вірили в силу 

закону, вважаючи, що до нього в будь-який момент можна вдатися й що він 

повинен обмежувати дії не тільки особистості, але й держави. Так, головне 

значення Великої хартії вольностей полягає в тому, що вона закріплювала 

положення про панування закону навіть над самим королем. Петиція про права 

1628 р. складена в тому ж дусі: це звернення до короля з вимогою 

дотримуватися законів країни, що накладають на нього ті ж обмеження, що й на 

його підданих. Як зазначає Дж. Харві, пріоритет закону припускає, насамперед, 

розподіл повноважень органів державної влади розумно деталізованим законом 

і верховенство принципу свободи й рівності всіх громадян у законодавстві. 
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Примат закону набуває глибинного сенсу, якщо дискреційна влада 

сприймається як розумна, якщо її можливості й способи дії чітко 

регламентовані, якщо приділено увагу правам зацікавлених осіб [719, с.11]. 

Категорія «закон» є багатоаспектною й пов’язана з різними поняттями і 

явищами.  В загальному значені закон сприймається як сукупність таких 

загальнообов’язкових правил та державних постанов, що визначають суспільні 

відносини людей; втілення найвищої влади в суспільстві;  документ, що 

встановлює, скасовує або змінює приписи – норми права. Хоча у спеціальній 

літературі йому дається кваліфікована характеристика. Зокрема, закон 

визначається як: юридичний акт, прийнятий вищим представницьким органом 

державної влади або безпосереднім волевиявленням населення (шляхом 

референдуму), що регулює, як правило, найбільш важливі суспільні відносини 

[94, с.197]; важливий різновид формальних джерел права, юридичний акт, що 

наділений вищою юридичною силою стосовно до інших правових актів даної 

держави [322, с.152]; нормативний правовий акт, що приймається парламентом 

або безпосередньо народом на референдумі, регулює найбільш важливі 

суспільні відносини і має загальнообов’язкову силу [323, с.209]. 

Доволі детальну характеристику дає закону О.Ф. Скакун, яка в 

юридичному змісті під законом розуміє нормативно-правовий акт, прийнятий в 

особливому порядку представницьким вищим органом держави або 

безпосереднім волевиявленням народу (референдум), який регулює найбільш 

важливі суспільні відносини з метою постійного репродукування 

загальнолюдських принципів, забезпечення прав і свобод особи і наділений 

вищою юридичною силою. Рисами закону, на її думку, виступають: 1) є 

нормативно-правовим актом за змістом (на відміну від акту застосування норм 

права й акту тлумачення норм права); 2) представляє собою особливий різновид 

нормативно-правових актів, а саме: законодавчих актів, які відрізняються від 

підзаконних актів за ознакою суб’єкта законодавчого процесу; 3) наділений 

вищою юридичною силою в системі нормативно-правових актів;                         

4) приймається представницьким вищим органом країни або громадянським 
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суспільством (безпосередньо народом) шляхом референдуму; 5) містить 

первинні норми права, встановлює права та обов’язки громадян у відповідності 

з загальновизнаними людськими цінностями;  6) закріплює у письмовій формі 

нововведені чи змінені норми права; 7) приймається у суворій відповідності з 

Конституцією і раніше прийнятими законами; 8) приймається з дотриманням 

особливої законодавчої процедури, яка називається «законодавчим процесом»;    

9) не потребує додаткового затвердження; 10) може бути замінений тільки 

законом і перевірений на відповідність Конституції тільки Конституційним 

судом [760, с.86]. 

Важливість закону підкреслює Є. В. Колєсніков: «Видані парламентом 

закони забезпечують цілісне регулювання різноманітних соціальних відносин і 

зв’язків, сприяють зміцненню законності, дисципліни й правопорядку» [298, 

с.61].  Відомий російський філософ І. А. Ільїн зазначав: «В основній своїй ідеї й 

у своїй нормальній дії правовий закон є формула зрілої правосвідомості, 

висунена волею й спрямована на допомогу незрілій правосвідомості» [256, 

с.356]. Лише усвідомлене ставлення до змісту закону, ствердження ідеалів 

справедливості й рівності може додати закону такої важливої властивості. На 

думку B. C. Нерсесянца, «правовий закон – це адекватне й повне вираження 

поняття «права» в його офіційному визнанні, загальнообов’язковості, 

визначеності й нормативній конкретності, необхідній для діючого позитивного 

права» [438, с.5]. 

Держава, основною ознакою якої є те, що в ній панує і верховенствує 

закон, тобто всі державні органи, їх посадові особи, об’єднання громадян та 

інші суб’єкти правовідносин діють в межах Конституції та відповідно до 

встановлених законів, має назву правової держави. Основу сучасної концепції 

правової держави становлять ідеї Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є, Т. Джеферсона, 

І. Канта та інших вчених Нового часу. Так, на думку Дж. Локка, у державі має 

панувати закон, який відповідає природному праву та визнає невід’ємні права і 

свободи людини. Ш.-Л. Монтеск’є, розрізнюючи у державі три види влади – 

законодавчу, виконавчу і судову, наголошує, що для запобігання зловживання 
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владою має бути забезпечений такий порядок, за яким ці гілки влади мали б 

можливість обмежувати та стримувати одна одну [496, с.319]. Ідеї зазначених 

вчених завдали безпосереднього впливу на розвиток конституційного 

законодавства. Вперше ідея правової держави була сформульована у 

французькій Декларації прав людини і громадянина 1789 р., яка встановлювала, 

що «будь-яке суспільство, в якому не забезпечується користування правами і не 

проведено розподілу державної влади, не має Конституції» [654, с.100]. Ідея 

правової держави набуває свого розвитку наприкінці ХІХ ст., хоча її справжнє 

наповнення загальнодемократичним змістом, спрямованим проти 

недемократичних форм політичного управління, відбувається лише в середині 

ХХ століття, коли з падінням автократичних режимів формули правової 

держави одержують у багатьох країнах відповідне законодавче закріплення. В 

сучасному розумінні, правова держава – це така організація політичної влади, 

яка встановлює умови для найбільш повного забезпечення прав і свобод 

людини, а також для обмеження за допомогою закону державної влади з метою 

запобігання можливих зловживань [306, с.276]. Тобто, правова держава 

становить собою таку форму організації і діяльності державної влади, за якої 

сама держава, всі соціальні спільноти, окремий індивід поважають закон і 

знаходяться в однаковому ставленні до нього. У цьому випадку право виступає 

способом взаємозв’язку держави, суспільства та індивіда.  

Правова держава ґрунтується на таких основних принципах: 

1) верховенство і первинність права у всіх сферах суспільного життя – 

закон встановлює права та обов’язки всіх учасників суспільних відносин і 

передбачає абсолютне підпорядкування нормам права; загальність права 

передбачає його поширення на всіх громадян, на всі організації й установи, у 

тому числі й на органи державної влади;  

2)  гарантії прав особистості, можливості її вільного розвитку, 

недоторканність основних прав і свобод людини, реальність їх виконання, їх 

державна забезпеченість і захист; 
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3)  принцип розподілу влади – поділ державної влади на законодавчу, 

виконавчу і судову, що не виключає єдності їх дій на основі процедур, 

передбачених Конституцією, а також певного верховенства законодавчої влади, 

рішення якої, якщо вони не порушують Конституцію, є обов’язковими для всіх; 

4)  взаємна відповідальність держави й особи – взаємини між державою та 

особою будуються за принципом взаємності їх прав і обов’язків та на основі 

рівної відповідальності за свої дії перед законом;   сфера діяльності правової 

держави обмежується охороною прав і свобод особи, суспільного порядку, 

створенням сприятливих правових умов для господарської та іншої діяльності 

[306, с.320-321].  

Крім того, невід’ємними ознаками сучасної правової держави є наявність 

ефективних систем контролю та нагляду за здійсненням закону (перш за все, 

судова система), а також розвиненого громадянського суспільства (поява 

правової державності стає можливою тільки в результаті всебічного розвитку 

громадянського суспільства, яке становить собою різноманіття 

неопосередкованих державою взаємовідносин вільних і рівноправних індивідів 

за умов демократичної правової державності) [306, с.321].  

Таким чином, правова держава є такою формою організації і діяльності 

державної влади, за якої забезпечується верховенство права, гарантуються 

права і свободи людини і громадянина, реалізуються розподіл державної влади 

і законність, а також встановлюється і забезпечується рівність усіх людей перед 

законом і незалежним судом [697, с.36]. 

Конституція України у ст.1 визначає Україну як демократичну правову 

державу [335]. Найважливіші ознаки та принципи правової держави – пріоритет 

прав і свобод людини і громадянина, незалежність суду як гаранта прав і 

свобод особистості, верховенство права, розподіл державної влади  та ін., 

знайшли своє закріплення у ст. 3, 6, 8, 126 Основного Закону [335]. Рівність 

перед законом, як один із найважливіших і невід’ємних принципів правової 

держави, закріплено у ч. 1 ст. 24 Конституції України: «Громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом» [335]. У вказаній 
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статті закріплюється рівність перед законом лише громадян України. Але ст. 21 

Основного Закону проголошує «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах», а у ст. 26 Основного Закону України встановлено, що іноземці та 

особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 

користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі 

обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, 

законами чи міжнародними договорами України [335]. Отже, в Україні законом 

закріплюється правова рівність не лише громадян, а й іноземців та осіб без 

громадянства, які  також є рівними перед законом, незалежно від свого 

походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять та 

інших обставин.  

Таким чином, права іноземців та осіб без громадянства на території 

України відповідають загальновизнаним нормам міжнародного права, зокрема, 

ст. 7 Загальної декларації прав людини, яка проголошує, що всі люди рівні 

перед законом і мають право, без будь-якого розрізнення, на рівний захист 

законом від будь-якої дискримінації та від якого б то не було підбурювання до 

такої дискримінації [511, с.19-20], ст. 26 Міжнародного пакту про громадянські 

і політичні права, яка закріплює, що всі люди є рівними перед законом і мають 

право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону [511, с.47].  

Рівність громадян перед законом полягає в тому, що стосовно кожної 

особи закон повинен мати однакову силу впливу. І. Полховська наголошує на 

тому, що закон є однаковим для всіх, йому байдужі фактично існуючі 

відмінності між людьми: «Від закону вимагається неупередженість і повна 

сліпота до соціальних відмінностей людей у сфері права, тобто закон не 

повинен зважати на індивідуальні особливості людей» [501, с.108]. В цьому 

аспекті варто згадати Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного 

тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін 

судового процесу) [605]. Приводом для розгляду справи стало конституційне 

звернення громадянина Трояна А. П., який звернувся до Конституційного Суду 
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України щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України 

стосовно права засудженої особи, яка перебуває у місцях позбавлення волі, 

бути доставленою до суду для участі в судовому процесі у справах цивільної 

юрисдикції. На думку суб’єкта права, на конституційне звернення суди України 

неоднозначно розв’язують питання щодо можливості засуджених, які 

перебувають у місцях позбавлення волі, беруть безпосередню участь у судових 

засіданнях під час розгляду справ, в яких вони є стороною. І А.П. Троян вважав, 

що недопущення його, як позивача, до особистої участі у розгляді судом справи 

у зв’язку з тим, що він відбуває кримінальне покарання у вигляді позбавлення 

волі на певний термін у кримінально-виконавчій установі закритого типу, є 

дискримінаційним і таким, що порушує конституційне право на рівний доступ 

до правосуддя [605]. 

Розв’язуючи порушене в конституційному зверненні питання, 

Конституційний Суд України виходив із того, що конституційні права і свободи 

людини і громадянина є фундаментальною основою існування та розвитку 

українського народу, а тому держава зобов’язана створювати ефективні 

організаційно-правові механізми для їх реалізації. Відсутність таких механізмів 

нівелює сутність конституційних прав і свобод, оскільки призводить до того, 

що вони стають декларативними, а це є неприпустимим у правовій державі 

[605]. Рівність та недопустимість дискримінації особи є не тільки 

конституційними принципами національної правової системи України, а й 

фундаментальними цінностями світового співтовариства, на чому наголошено у 

міжнародних правових актах із питань захисту прав і свобод людини і 

громадянина, зокрема у Загальній декларації прав людини, Міжнародному 

пакті про громадянські і політичні права, Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, Протоколі № 12 до Конвенції про захист прав людини 

й основоположних свобод, ратифікованих Україною. Так, зокрема, Загальна 

декларація прав людини встановлює, що всі люди народжуються вільні і рівні у 

своїй гідності і правах (ст.1), кожна людина повинна мати всі права і всі 

свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, 
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статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи 

соціального походження, майнового, станового або іншого становища; не 

повинно проводитися жодного розрізнення на основі політичного, правового 

або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, 

незалежно від того, чи є ця територія є незалежною, підопічною, не 

самоврядною або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті (ст.2), всі 

люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх 

захист законом (ст.7) [511, с.19]. У Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права встановлюється, що всі особи є рівними перед судами і 

трибуналами (ст.14), перед законом і мають право без будь-якої дискримінації 

на рівний захист закону (ст. 26) [511, с.42, 47]. 

Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і 

свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей, 

як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації єдиних за 

змістом та обсягом прав і свобод. У правовій державі звернення до суду є 

універсальним механізмом захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних 

і юридичних осіб. Ніхто не може бути обмежений у праві на доступ до 

правосуддя, яке охоплює можливість особи ініціювати судовий розгляд та 

брати безпосередню участь у судовому процесі, або позбавлений такого права. 

Виходячи з цих та інших важливих позицій, Конституційний Суд України 

дійшов висновку, що особиста участь засудженого, який відбуває кримінальне 

покарання в установах виконання покарань, як сторони судового процесу, 

створює передумови для повного, всебічного, об’єктивного та неупередженого 

розгляду справи. Така участь засудженого, як сторони у розгляді справи, в 

судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій, повинна забезпечуватися 

відповідним процесуальним законом. Рішення про порядок участі засудженого, 

як сторони у розгляді справи, зобов’язаний приймати суд у порядку та на 

умовах, визначених відповідним процесуальним законом. 

На основі цього Конституційним Судом України було прийнято рішення, 

що в аспекті конституційного звернення положення статті 24 Конституції 
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України стосовно рівності громадян у конституційних правах, свободах та 

перед законом у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 55, пункту 

2 частини третьої статті 129 Основного Закону України щодо захисту судом 

прав і свобод людини і громадянина та рівності всіх учасників судового 

процесу перед законом і судом треба розуміти так, що кожен, тобто громадянин 

України, іноземець, особа без громадянства, має гарантовані державою рівні 

права на захист прав і свобод у судовому порядку та на участь у розгляді своєї 

справи у визначеному процесуальним законом порядку у судах усіх 

юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій, у тому числі й особа, яка засуджена і 

відбуває кримінальне покарання в установах виконання покарань [605]. 

Конституція України проголошує, що не може бути привілеїв чи обмежень 

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками (ч. 2 ст. 24) [335]. Принцип 

рівності перед законом встановлює єдину для всіх громадян обов’язковість 

конкретного закону. Відомий український вчений В. М. Шаповал наголошує на 

тому, що відповідні державні органи і посадові особи повинні керуватися 

конкретним законом, а всі індивіди, на яких поширюється дія цього закону, є 

рівними щодо застосування його до них [462]. Будь-які винятки з принципу 

рівності перед законом можуть встановлюватись виключно законом і повинні 

мати публічно-правовий характер і слугувати публічним інтересам, виступати 

гарантіями здійснення цими особами суспільно корисних і важливих 

державних функцій, професійної діяльності в інтересах всіх членів суспільства. 

При цьому, всі відмінності у привілеях чи обмеженнях стосовно різних 

категорій індивідів, встановлені законом, не можуть бути пов’язані з ознаками, 

передбаченими ч. 2 ст. 24 Конституції України [335]. 

Сучасне конституційне право виходить із такого тлумачення принципу 

рівності особи перед законом, відповідно до якого його специфікою є те, що 

вона належить до сфери дії права і характеризує процедурні механізми 

реалізації рівноправності [120, с.84]. Тож відомий вчений В. М. Шаповал 
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зазначає, що принцип рівності перед законом є насамперед принципом 

правозастосування, зміст якого полягає в тому, що  при застосуванні правових 

норм щодо всіх осіб (індивідів) можуть братися до уваги лише такі їх 

відмінності (крім зазначених у ч. 2 ст. 24 Конституції України), які прямо 

передбачені нормативно-правовими актами. Тому цілком правомірними є 

відмінності у відповідальності за об’єктивно однакові дії неповнолітніх і 

дорослих, людей похилого вігу, вагітних жінок тощо [462].  

Стосовно реалізації засади рівності всіх перед законом, можна умовно 

виділити демократичні й недемократичні, якісні й неякісні, справедливі й 

несправедливі, реальні й фіктивні закони. 

Головним критерієм демократичності законів служить повнота вираження 

волі народу, що проявляється й за допомогою широкої участі населення 

(громадських організацій) у законотворчості (як на стадії підготовки 

законопроектів, так і під чах їх обговорення й прийняття). Закони, які 

приймаються без участі населення й всупереч волі народу, є 

недемократичними. Серед недемократичних законів варто особливо виділити 

так звані «кон’юнктурні» закони, прийняті в конкретній суспільно-політичній 

ситуації в інтересах окремих політичних сил, фінансово-промислових груп і 

кримінальних структур. Можна припустити, що в недемократичних законах 

принцип рівності порушується, й пріоритет віддається певним соціальним 

групам. 

Справедливість законів проявляється в тому, що вони дозволяють 

враховувати інтереси більшості членів даного суспільства, здійснювати 

збалансований розподіл благ між різними соціальними групами, встановлюють 

формальну рівність суб’єктів права. Справедливим може бути лише 

демократичний закон. 

Реальність законів полягає в їхній відповідності об’єктивним 

закономірностям суспільного розвитку, вона гарантована конкретними 

матеріальними засобами й ресурсним забезпеченням, у той час, як фіктивні 

акти нічим не підкріплені й свідомо нездійсненні. 
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При зіставленні запропонованих критеріїв важливо мати на увазі, що 

демократичний і справедливий закон може бути неякісним і фіктивним, так 

само, як кон’юнктурний і несправедливий закон може бути досить якісним і 

реальним. 

Проаналізуємо особливості виділених критеріїв законодавчих актів із 

погляду забезпечення конституційного принципу рівності всіх перед законом. 

Насамперед розглянемо проблему демократизму прийнятих законів. 

Як має бути, демократизм законів знаходить свій прояв у наступних 

ознаках: 

 закони виражають волю багатонаціонального народу країни; 

 порушують інтереси більшості членів суспільства; 

 поширюють свою юридичну чинність на всіх членів суспільства. 

На відміну від демократичних законів, недемократичні законодавчі акти не 

просто слабко відображають інтереси населення, але найчастіше й повністю 

суперечать їм. Серед них багато, як ми вже згадували, так званих 

«кон’юнктурних» законів, прийнятих під впливом певної політичної ситуації, 

на догоду певним особам або соціальним групам. 

Найчастіше кон’юнктурні закони є наслідком лобізму, сутність якого 

полягає у фінансуванні й наданні різних послуг із боку фінансово-промислових 

груп, а також кримінальних структур конкретним представникам органів 

державної влади й управління, що відстоюють інтереси даних структур шляхом 

прийняття певних нормативних правових актів, політичних, адміністративних і 

інших офіційних рішень. Якісною характеристикою лобізму є те, що 

просування інтересів конкретних суб’єктів здійснюється за рахунок обмеження 

законних інтересів інших суб’єктів (різних категорій громадян, організацій, 

суспільства й держави в цілому). Тут про рівність перед законом говорити, 

звісно, не доводиться, оскільки саме прийняття такого закону – це втілення 

привілеїв одних груп населення над іншими. 
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Великої уваги заслуговує проблема справедливості й несправедливості 

законів. М. І. Матузов, відзначаючи можливість наповнення закону різним 

змістом, вказує, що він може як виражати ідеали добра, рівності й 

справедливості, так і служити провідником егоїстичних інтересів [678, с.490-

491]. Втілення справедливості в законодавчих актах є можливим лише в тому 

випадку, коли вся правова система держави слугує інтересам народу. Слід мати 

на увазі, що формальною ознакою справедливості закону є встановлювана 

рівність суб’єктів права перед законом, тобто застосування рівного масштабу 

суб’єктивних прав, юридичних обов’язків і відповідальності. 

Реальність законодавчого акта повинна розглядатися у двох аспектах: як 

відповідність закону об’єктивно існуючим умовам суспільного життя і як 

матеріально-ресурсна гарантованість чинності прийнятого закону. Зокрема, 

законодавчо встановивши гарантії надання житла військовослужбовцям, 

співробітникам органів внутрішніх справ, органів і установ кримінально-

виконавчої системи, громадянам, звільненим від військової служби, держава не 

виконує взятих на себе зобов’язань. 

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що вітчизняне 

законодавство повністю або частково не відповідає запропонованим критеріям 

оцінки його ефективності з погляду забезпечення конституційного принципу 

рівності всіх перед законом. Вважаємо, що якість прийнятих законів і, 

опосередковано, рівність всіх перед законом не в останню чергу залежать від 

наступних обставин: 

 по-перше, дотримання законодавчих процедур; 

 по-друге, професійний рівень законодавця; 

 по-третє, сумлінність законодавців, адже під час підготовки й 

прийняття законів до їх тексту окремими юристами можуть вставлятися 

«юридичні пастки» (недотримання вимог до форми й змісту нормативного акта, 

суперечливі положення, неточна термінологія, помилки); подібні норми 
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дозволяють зацікавленим сторонам застосовувати законодавчі положення на 

власний розсуд, що сприяє порушенню принципу рівності перед законом; 

 по-четверте, стабільність суспільних відносин (у зв’язку з тим, що 

закони впливають на суспільні відносини, законодавче регулювання повинне 

відповідати суспільному розвитку; якщо ж суспільні відносини нестабільні, то 

й закони будуть недовговічними, носити пристосовницький характер). 

Отже, не можна заперечувати той факт, що забезпечення конституційного 

принципу рівності всіх перед законом можливе насамперед за умови прийняття 

якісних законів. 

З метою підвищення якості, з урахуванням необхідності вдосконалення 

законодавчого регулювання в аспекті закріплення в законах рівного обсягу 

прав, обов’язків і відповідальності для різних суб’єктів права вважаємо за 

доцільне ввести процедуру громадської експертизи законодавчих актів, що 

включала б професійну правову оцінку підготовлених законопроектів науковою 

громадськістю, представниками різноманітних спеціальних правових центрів, 

правозахисних громадських організацій тощо.  

Принцип рівності перед законом діє на тій підставі, що «закон є 

загальним... Він однаковий для всіх громадян... Стосовно кожного він має ту ж 

саму силу» [295, с.3]. Мірилом рівності прав громадян у правовій державі 

виступає рівний для всіх закон, тобто у змісті всіх законів, що приймаються на 

території країни, не повинно бути навіть згадування на нерівне ставлення норм 

права до суб’єктів правовідносин, закріплення положень дискримінаційного 

характеру. Крім того, закон повинен на рівних підставах захищати всіх членів 

суспільства. У цьому простежується єдність законодавчого регулювання прав і 

свобод на всій території України. Н. В. Вітрук із цього приводу зазначає: 

«Юридична рівність є ніщо інше, як рівність суспільного становища людей за 

законом» [152, с.92]. За визначенням Є. Бирдіна,  рівний захист законом – це 

вимога (принцип) діяльності законодавчих і правозастосовчих органів, що 

полягає у необхідності зважати при прийнятті норм процесуального права і при 

винесенні актів правозастосування на нерівне фактичне становище суб’єктів 
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права з метою пом’якшення схожих нерівностей за допомогою юридичних, 

економічних, організаційних й інших засобів [120, с.33].  

Отже, рівність перед законом – це рівність, яка базується на законі, який 

повинен бути демократичним, якісним, справедливим, реальним і має:  

а) визнавати права, свободи та обов’язки за всіма людьми у рівній мірі;  

б) не передбачати привілеїв чи обмежень у правах і свободах людини і 

громадянина за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 

в) розповсюджувати свою дію однаковою мірою на всю територію 

держави і всіх осіб, які на ній знаходяться;  

г) передбачати рівні правові гарантії прав та свобод людини і громадянина. 

Конституційний принцип рівності всіх осіб перед законом органічно 

поєднує матеріальні і процесуальні основи свого нормативно-правового змісту. 

На думку Н. Бондаря, найбільш яскраво вони відображаються у сфері 

правосуддя, де взаємодія, поєднання матеріального й процесуального 

регулювання мають особливе значення. Конституційна вимога рівності перед 

судом виступає спеціальною матеріально-процесуальною нормою [100, с.152]. 

Ця конституційна формула носить всезагальний і всеохоплюючий характер. 

Правосуддя визначається як форма державної діяльності, в якій 

реалізується судова влада [95, с.464], і яка полягає у розгляді та розв’язанні 

судом в установленому законом процесуальному порядку справ, які належать 

до його компетенції [94, с.469]. Правосуддя є видом державної діяльності, 

пов’язаним із розв’язанням соціальних конфліктів, в основі яких лежить спір 

про право, шляхом розгляду під час судового засідання цивільних, 

кримінальних, адміністративних та інших справ із дотриманням встановленої 

законом процесуальної форми [329, с.24, 574]. Відповідно до ст. 124 

Конституції України, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, 

юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, які виникають в державі 

[335, ч.1,2 ст.124]. Діяльність суду спрямована на забезпечення прав і законних 
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інтересів громадян України, інших осіб, законності й правопорядку, 

дотримання вимог Конституції, інших законів [480, с.312]. Рівність перед судом 

означає, по-перше, що громадяни України можуть звертатися до суду для 

здійснення правосуддя на рівних умовах.  По-друге, суд має бути єдиний для 

всіх і повинен виносити однакові рішення, відповідно до однакових справ, і 

керуватися тільки законом. У ч. 1 ст. 59 Конституції України встановлюється, 

що кожен має право на правову допомогу, а у випадках, передбачених законом, 

ця допомога надається безоплатно [335]. Сутність рівності громадян перед 

судом полягає в безперешкодному доступі громадян до правосуддя, незалежно 

від їх соціального чи майнового стану, не може бути привілеїв чи обмежень у 

громадян у їх доступі до правосуддя за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного походження, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками. По-третє, дія цієї вимоги 

розповсюджується на всі види судових органів: суди загальної юрисдикції, 

господарські суди, військові тощо, а також на всі, без винятку, інстанції. Вкрай 

важливим є конституційно закріплене положення, що норми Конституції 

України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних 

прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції 

України гарантується [335, ст.8]. По-четверте, рівність перед судом означає, що 

сторони судового процесу мають рівні процесуальні права для відстоювання 

перед судом своєї позиції і процесуальних обов’язків, тобто вони наділені 

однаковим правовим статусом, виступаючи в однакових процесуальних ролях: 

свідка, перекладача, позивача, відповідача, експерта тощо. По-п’яте, всі справи 

розглядаються судами в єдиному процесуальному порядку, незалежно від 

складу й учасників процесу, і жоден із судів не може створювати для однієї зі 

сторін будь-які переваги чи, навпаки, обмеження.  

Отже, провівши аналіз закріплення в чинному вітчизняному законодавстві 

прав і свобод із позиції забезпечення конституційного принципу рівності, 

можна зробити висновок, що ідея про неприпустимість дискримінації 

розвивається паралельно з концептуалізацією ідеї про необхідність 
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диференційованого ставлення до власників прав і свобод. Така об’єктивна й 

припустима правова нерівність може і повинна застосовуватися для 

виправлення фактичної нерівності, залежно від обставин, сфери застосування й 

контексту; треба «встановлювати справедливу рівновагу між охороною 

інтересів суспільства й повагою прав і свобод людини» [213, с.6]. Основний 

Закон не допускає «імунітету» для соціальних груп і окремих осіб у частині 

несення ними встановлених обов’язків. Всі громадяни України, і кожен із них 

окремо, незалежно від будь-яких ознак (походження, соціального та майнового 

стану, роду і характеру занять тощо), повинні поводитися відповідно до вимог, 

які містяться в Конституції. Винятки у несенні певних обов’язків повинні 

встановлюватися виключно законами і мають бути обґрунтованими [373, с.170]. 

Таким чином, диференціація прав і свобод, пільг і обмежень не повинна 

применшувати реальність демократії, обмежувати справжнє втілення на 

законодавчому рівні конституційної засади рівності всіх перед законом. 

Рівність перед законом і судом є не тільки основоположним принципом 

здійснення прав і свобод особи у демократичній правовій державі, а ще й 

основою функціонування всієї демократичної політичної і правової  системи. 

Але у складний, трансформаційний період української державності зазначена 

засада, на жаль, досить часто сприймається лише як декларація. Забезпечення 

реалізації принципу рівності всіх людей перед судом і законом, як невід’ємного 

складового елементу правової держави, передбачає вдосконалення чинного 

законодавства щодо забезпечення можливостей ефективного застосовування на 

практиці сучасних міжнародних норм про гарантування правової рівності та 

заборону будь-якої дискримінації [373, с.170], а також оптимізацію існуючої 

судової системи, розширення незалежності суддів та підвищення довіри до 

судів із боку населення [501, с.119]. 
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Висновки до розділу 3 

 

Відзначено, що рівність людини і громадянина, незалежно від етнічного 

походження, расової приналежності, національності, кольору шкіри, є однією з 

найважливіших складових конституційного принципу правової рівності. 

Констатовано, що, не зважаючи на норми Конституції, даний принцип в 

Україні має суттєві недоліки реалізації. Встановлено, що вітчизняне 

законодавче закріплення принципу рівноправ’я людини і громадянина, 

незалежно від їх расової приналежності, національності, кольору шкіри, 

етнічного походження, має здійснюватися за такими основними напрямками: 

закріплення принципу рівноправності рас, націй, етносів, а також осіб, які 

належать до певних рас, націй чи етносів; встановлення заборони дискримінації 

за національною чи расовою ознакою чи етнічного походження; визначення 

основних напрямків забезпечення принципу рівноправ’я людини і громадянина, 

незалежно від їх етнічного походження, расової приналежності, національності. 

Встановлено, що головним стратегічним завданням української держави у 

сфері забезпечення рівноправності, незалежно від раси, національності, кольору 

шкіри й етнічного походження, має бути зміцнення міжетнічних взаємин, 

забезпечення умов для вільного розвитку культур і мов всіх етнічних спільнот, 

які населяють країну. Наголошено, що, не зважаючи на існуючі проблеми, 

Україна має залишатися державою з високим рівнем толерантності. Єдність 

українського суспільства повинна забезпечуватися наданням громадянам 

України можливостей для реалізації їх етнічної самобутності, застосування 

рідної мови, культури, задоволення інших потреб та інтересів. Акцентовано 

увагу на необхідності подальшого розв’язання проблем, що склалися в 

етнонаціональній сфері за роки незалежності, шляхом формування нової, 

виваженої, дієздатної стратегії державної політики, оскільки, як свідчать події 

останнього часу, від цього залежить стан національної безпеки та суверенітет 

держави. Встановлено, що результативність такої політики безпосередньо 

залежить від того, наскільки ефективно налагоджений процес управління 
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етнонаціональними процесами в поліетнічному соціумі як на центральному, так 

і на регіональному рівнях, а також, наскільки забезпечується зусиллями 

держави та самих етнічних груп України поєднання інтересів регіонів із 

фундаментальними національними інтересами Української держави. 

Зауважується, що застосування ефективних механізмів консолідації всіх 

етнічних складових українського суспільства є необхідною умовою успішного 

розвитку України як європейської держави. 

Наголошено, що Україна, як демократична держава, в якій існує плюралізм 

світогляду, гарантує рівність прав і свобод будь-якої людини, незалежно від її 

політичних, релігійних та інших переконань. Гарантування принципу рівності 

прав і свобод громадян, незалежно від їх політичних переконань, полягає у 

такому: ніхто не може бути примушений до вступу  в  політичну  партію або 

обмежений у праві виходу з неї; належність чи неналежність до політичної 

партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод  або  для  надання  

державою будь-яких пільг і переваг; політичні партії є рівними перед законом; 

громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній 

партії; відповідальність посадових осіб і громадян за обмеження в правах чи 

переслідування громадян у зв’язку з належністю до політичних партій. 

Інший важливий аспект, що визначає правову природу рівності прав і 

свобод громадян України, незалежно від їх політичних переконань, полягає в 

реалізації принципу рівності при формуванні представницьких органів 

державної влади і місцевого самоврядування. Принцип рівних виборів 

передбачає однакову для кожного з виборців можливість впливати на 

результати виборів, що забезпечується: наявністю у кожного виборця на 

виборах рівної кількості голосів; можливістю виборця використати свій голос 

тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців; 

рівною вагою кожного голосу з точки зору впливу на результати виборів; 

рівністю умов реалізації виборчого права на всіх стадіях виборчого процесу; 

рівними умовами захисту порушеного виборчого права всіх суб’єктів 

виборчого процесу. Рівність можливостей у передвиборчій боротьбі 
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забезпечується створенням умов, за яких розходження матеріальних 

можливостей не може надати будь-кому з кандидатів переваги і потребує 

створення такої системи, яка виключає результати виборів, досягнені 

недемократичним шляхом (внаслідок підкупу, погроз, фальсифікації тощо).  

Важливим аспектом принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина є рівність усіх осіб, незалежно від їх релігійних переконань. 

Зроблено висновок, що закріплені у чинному законодавстві України 

конституційно-правові норми щодо реалізації принципу рівності громадян, 

незалежно від їх релігійних переконань, в цілому мають прогресивний 

характер, спрямовані на забезпечення невід’ємних прав і свобод людини, та 

відповідають сучасним демократичним принципам, встановленим у 

міжнародних документах у галузі прав людини. Важливими складовими 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, незалежно від 

релігійних переконань, є такі основні елементи: закріплення світського 

характеру держави; встановлення положення, згідно з яким жодна релігія в 

державі не визнається обов’язковою; гарантування в Україні свободи 

світогляду і віросповідання та мирного співіснування віруючих різних конфесій 

та віруючих і осіб, які не сповідують жодної релігії; визнання всіх громадян 

України рівними перед законом в усіх галузях економічного, політичного, 

соціального і культурного життя, незалежно від їх ставлення до релігії; 

неможливість ухилення від виконання конституційних обов’язків із мотивів 

релігійних переконань; недопущення у випадку введення воєнного або 

надзвичайного стану обмеження дії ст. 24 Конституції України. Дані положення 

спрямовані на надання кожному, не зважаючи на його ставлення до релігії, 

рівних прав та можливостей, а також на загальне забезпечення 

взаєморозуміння, спокою та злагоди в суспільстві, що є одним з основних 

чинників у процесі демократизації. 

Не зважаючи на загальну відповідність чинних норм конституційного 

права України сучасним міжнародним стандартам у галузі прав людини, 

актуальним є вдосконалення чинного законодавства України щодо свободи 
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совісті та взаємовідносин держави і церкви (перш за все, свого оновлення, 

відповідно до сучасних реалій, потребує Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації»). При цьому слід вкрай обережно підходити до 

законодавчого регулювання і практичного втілення питань, які стосуються прав 

громадян і релігійних організацій, аби не порушити балансу їх інтересів та 

інтересів суспільства, держави. Зазначено, що необхідність діалогу між 

державою і церквою, співпраця між ними, створення атмосфери терпимості та 

єдиного рівного ставлення держави до всіх релігійних конфесій в Україні 

вимагають необхідності створення при Уповноваженому Верховної Ради 

України з прав людини спеціального дорадчого органу, який би сприяв 

забезпеченню принципу рівності громадян, незалежно від їх релігійних 

переконань.  

Пропонується внести зміни до ст. 64 Конституції України, що у випадку 

введення воєнного або надзвичайного стану не може обмежуватись право 

кожного на свободу світогляду і віросповідання. Це обумовлено специфікою 

самого права на свободу віросповідання, що пов’язане з безпосереднім 

володінням благами особистої свободи, індивідуальним вибором віри й 

слідуванням їй. 

Рівність прав і свобод людини і громадянина, незалежно від соціального 

походження та майнового стану, визначено як закріплену в законодавстві та 

забезпечену державою рівність можливостей громадян реалізувати свої права 

та свободи, не зважаючи на стать, вік, походження, професію, наявне майно та 

інші соціально значущі ознаки. Спрямованість соціальної політики держави на 

забезпечення принципу рівності можливостей для розвитку кожної особистості, 

незалежно від її соціального походження та майнового стану, можливості 

застосування нею своїх здібностей на власну та суспільну користь, врахування 

потреб особи та сприяння задоволенню інтересів усіх соціальних груп і 

прошарків населення, зміцнення на цій основі єдності у суспільстві, є 

визначальною ознакою демократичної соціальної держави. 
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Констатовано, що, не зважаючи на закріплення у тексті Конституції 

України принципів правової соціальної держави, а також на наявність великої 

кількості нормативних актів у сфері соціального забезпечення та соціального 

захисту, сьогодні Україна не є соціальною державою, що, безпосередньо, 

зумовлено тяжкою економічною ситуацією, яка заважає реалізації існуючих 

соціальних програм у належному обсязі. Зрозуміло, наразі вкрай важливою 

умовою для реалізації прав і свобод громадян на основі принципу рівності 

громадян, незалежно від їх соціального та майнового походження, є проведення 

виваженої соціальної політики в умовах кардинального реформування 

соціально-економічної сфери життя суспільства. Аналіз чинного законодавства 

дозволив включити необхідність перегляду та оновлення  цілої низки 

нормативних актів України, які стосуються питань соціального захисту 

громадян, забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, 

незалежно від їх соціального походження та майнового стану. 

Одним із проявів принципу рівності прав і свобод людини і громадянина є 

рівність прав чоловіків і жінок, яка є невід’ємною частиною прогресу людства, 

елементом демократії і важливою умовою розбудови України як демократичної 

держави.  Рівна участь жінок і чоловіків у професійному, політичному та 

громадському житті є проявом гендерної рівності і невід’ємною складовою 

загального принципу правової рівності. 

Аналіз стану реального здійснення конституційного принципу рівних прав 

і свобод жінок і чоловіків дозволив зафіксувати три рівні реалізації рівних 

конституційних прав і свобод жінок в Україні: перший, найбільш високий, — у 

системі особистих і культурних прав і свобод людини й громадянина, другий — 

у системі політичних прав і свобод; третій — у системі соціально-економічних 

прав і свобод. Мова йде, насамперед, про гендерну нерівність, латентну й 

відкриту дискримінацію жінок у сфері трудових відносин, у забезпеченні 

зайнятості й рівної оплати за працю рівної цінності для жінок і чоловіків. 

Відзначено, що наразі ідея гендерної рівноправності не є органічною 

частиною ані культури суспільства, ані прав людини, ані реальної державної 
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політики. Причинами недотримання принципу рівності прав і свобод жінок та 

чоловіків в Україні є недостатня ефективність проголошених вітчизняним 

законодавством положень у цій сфері. З’ясовано, що основним напрямком 

правової реформи в цій площині повинні стати національні проекти в галузі 

демографії, здоров’я, освіти, боротьби з бідністю. Визначено також низку 

необхідних спеціальних заходів забезпечення рівності прав чоловіків і жінок в 

Україні, зокрема щодо охорони праці та здоров’я жінок, встановлення 

правового захисту підтримки материнства й дитинства та ін. Запропоновано 

вироблення механізму здійснення гендерно-правової експертизи нормативно-

правових актів з обов’язковим урахуванням забезпечення рівних  прав і 

можливостей жінок і чоловіків в Україні, а також створення, відповідно до 

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 

з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків або 

покладання його обов’язків на конкретну інституцію виконавчої влади, 

введення уповноважених  осіб (координаторів)  із  питань  забезпечення  рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; створення при Кабінеті Міністрів 

України Координаційної ради з питань рівності прав чоловіків і жінок із 

повноваженнями у сфері вироблення державної гендерної політики, здійснення 

контролю і координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій, об’єднань громадян із питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. Внести зміни до ст. 56 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. про врахування кількості дітей при 

визначенні стажу роботи, який дає право на пенсію жінці-матері. 

Встановлено, що дискримінація за місцем проживання може 

здійснюватися в залежності від формального статусу чи інших характеристик 

житлового приміщення, населеного пункту, адміністративно-територіальної 

одиниці (у тому числі — території з особливим статусом), країни. Під такою 

дискримінацією розуміється відмінність між особами, зумовлена їх 

просторовою приналежністю. Наголошується, що дискримінація за 
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просторовою ознакою є особливо важливою для України. Причини цього в 

широкому сенсі — вкрай несприятливе для територіальної мобільності 

інституційне середовище та надмірне бюрократичне навантаження на 

повсякденне життя громадян і будь-який вид діяльності. У вузькому сенсі 

актуальність проблеми полягає в паспортній системі, що породжує 

дискримінацію на підставі реєстрації за місцем проживання або перебування. 

Аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства дозволив дійти 

висновку, що дискримінація, пов'язана з місцем проживання, є важливим 

питанням у більшості країн світу, оскільки вона, по-перше, порушує права і 

свободи багатьох людей і, по-друге, — тому, що іноді стає прихованою формою 

або додатковим компонентом одного з найнебезпечніших видів дискримінації 

— дискримінації за етнічною ознакою. Останні події в нашій країні викликали 

гострі проблеми дискримінації за місцем проживання. Особливо це стосується 

прав та свобод осіб на тимчасово окупованій території України та в зоні 

проведення АТО. На врегулювання питань правового статусу та реєстрації 

місця проживання внутрішньо переміщеної особи спрямований Закон України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України». 

З’ясовано, що проблема рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні тісно пов’язана і з мовним чинником. Мовне питання є достатньо 

складною, гострою конституційно-правовою проблемою для нашої держави, як, 

до речі, і для багатьох інших сучасних країн світу, що мають 

багатонаціональний склад населення. Зрозуміло, що задля запобігання 

можливих мовних протистоянь необхідно проводити виважену і толерантну 

мовну політику, насамперед впорядкувавши і виключивши існуючі протиріччя 

в законодавстві, що регулює мовні відносини в Україні. З метою забезпечення 

чіткої реалізації ст. 10 та ст. 24 Конституції щодо недопущення привілеїв чи 

обмежень прав і свобод людини і громадянина за мовними ознаками в Україні 

варто внести відповідні зміни до Закону України «Про засади державної мовної 

політики», розробити і прийняти Національну стратегією розвитку мов в 
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Україні, запровадити спеціалізованого Уповноваженого з мовного питання, що 

дозволить розв’язати низку проблем мовної політики в Україні, зніме політичну 

напругу з цього питання, зробить більш продуктивною і діловою співпрацю 

держави з відповідними громадськими організаціями, національними 

меншинами, що проживають в Україні, сприятиме посиленню правового 

захисту в частині використання мов національних меншин в Україні. 

Відзначено, що рівність громадян перед законом є одним із 

найважливіших принципів демократичної правової держави. Даний принцип 

передбачає: а) визнання прав, свобод і обов’язків за всіма людьми у рівній мірі; 

б) неможливість існування привілеїв чи обмежень у правах і свободах людини і 

громадянина за ознаками раси, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

за мовними або іншими ознаками; в) розповсюдження своєї дії однаковою 

мірою на всю територію держави і всіх осіб, які на ній знаходяться;                     

г) встановлення рівних правових гарантій прав та свобод людини і 

громадянина. 

З’ясовано, що рівність перед судом означає, що 1) громадяни України 

можуть звертатися до суду для здійснення правосуддя на рівних умовах; 2) суд 

має бути єдиний для всіх і повинен виносити єдині рішення, відповідно до 

однакових справ, керуючись виключно законом (дія цієї вимоги 

розповсюджується на всі види судових органів, а також на всі, без винятку, 

інстанції); 3) сторони судового процесу мають рівні процесуальні права для 

відстоювання перед судом своєї позиції і процесуальні обов’язки; 4) всі справи 

розглядаються судами в єдиному процесуальному порядку, незалежно від 

складу й учасників процесу, жоден із судів не може створювати для однієї з 

сторін будь-які переваги чи обмеження.  

Встановлено, що рівність перед законом і судом є не тільки 

основоположним принципом здійснення прав і свобод особи у демократичній 

правовій державі, але й основою функціонування всієї демократичної 

політичної і правової  системи. Забезпечення реалізації принципу рівності 
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перед судом і законом в Україні, як невід’ємного складового елементу правової 

держави, передбачає вдосконалення законодавчого закріплення рівного обсягу 

прав, обов’язків і відповідальності для різних суб’єктів права, для чого 

доцільним є введення процедури громадської експертизи законодавчих актів, 

що передбачала б професійну правову оцінку підготовлених законопроектів 

науковою громадськістю, представниками спеціальних правових центрів, 

правозахисних громадських організацій тощо. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ 

РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

4.1. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні 

 

Закріплення на рівні Основного Закону України принципу рівності прав і 

свобод людини та громадянина є важливою гарантією його здійснення, однак 

не гарантує його автоматичної реалізації. Як справедливо зазначає з цього 

приводу український науковець  О. О. Чуб: «Для практичної реалізації будь-

якого суб’єктивного права важливо не тільки записати й урочисто проголосити 

норму про відповідне право в Конституції, але й докласти зусиль для того, щоб 

люди її засвоїли, щоб її виконання підкріплювалося системою реальних 

конституційно-правових гарантій» [738, с.92]. 

Саме тому наразі нагально постає питання щодо вироблення належної  

юридичної системи в галузі захисту основних прав і свобод людини і 

громадянина взагалі і механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина зокрема. Потрібно наголосити, що особливістю 

зазначеного механізму є те, що предмет його регулювання складає не тільки 

сам принцип рівноправ’я, а й вся сукупність прав і свобод людини і 

громадянина (політичні, особисті, економічні, соціальні, культурні, екологічні і 

т.д.). До окресленої системи входить також масив суміжних груп предметів 

регулювання.  

Якщо звернутися до вітчизняної науки конституційного права, потрібно 

зазначити, що здебільшого предметом її дослідження ставали гарантії реалізації 

прав і свобод людини і громадянина в Україні (праці Т. М. Заворотченко [242], 

О. В. Білоскурської [76], В. П. Колісника [300] та ін.), а також механізм 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина (роботи Ю. М. Тодики [691], 

О. В. Марцеляка [402]), реалізації деяких передбачених Конституцією України 
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груп прав і свобод (праці О. В. Пушкіної [589], Л. М. Липачової [378],              

Л. І. Летнянчина [373] та ін.). Російські науковці також приділяли увагу 

окремим аспектам окресленої тематики. Так, наприклад, цікавими є 

дослідження Н. В. Гончарової [188], Є. Г. Петренко [481], О. В. Кузнєцової 

[360], Є. Г. Хазова [715]. Заслуговують на увагу досить ґрунтовне дослідження 

А.М. Ніколаєва [445], який в докторській дисертації детально розкрив 

конституційно-правовий механізм реалізації в Російській Федерації 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, та 

докторська дисертація Г. Н. Комкової, яка присвячена дослідженню принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Росії [310]. 

Враховуючи предмет дослідження, конституційно-правовий механізм 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина потрібно 

розглядати в аспекті його гарантування, тобто як механізм, що гарантує 

реалізацію задекларованих положень нормативно-правових актів, що 

закріплюють принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

Вважаємо, що під цим механізмом слід розуміти цілісну систему 

правових форм, заходів і засобів, взаємодія яких спрямована на реалізацію 

рівності прав і свобод людини і громадянина, убезпечення від посягань на 

права і свободи та на попередження порушень принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина або поновлення оскаржуваних чи порушених прав і 

свобод в аспекті забезпечення рівноправ’я в Україні.  Він має свою структуру, 

яка характеризується єдністю елементів, що знаходяться в певних зв’язках i 

відносинах між собою, характеризують сутність об’єкта, як ціле, i, відносно, 

незалежне зовні явище.  

У той же час сьогодні важко чітко визначити набір складових частин 

механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина, оскільки він не отримав належного дослідження в науці 

конституційного права. Вітчизняні науковці характеризували споріднені 

правові категорії: «механізм реалізації прав і свобод людини і громадянина», 

«механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина», «механізм 
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захисту прав і свобод людини і громадянина», «реалізація» («здійснення»), 

«забезпечення», «захист», «охорона» прав, свобод і обов’язків людини і 

громадянина тощо.  

Оскільки ми досліджуємо механізм забезпечення принципу рівності прав 

і свобод людини і громадянина в Україні, то зупинимося на аналізі механізму 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина.  

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, 

«забезпечувати» – означає створювати надійні умови для здійснення чого-

небудь; гарантувати щось [139, с.281]. Як зазначає А. А. Козіна, під 

забезпеченням слід розуміти комплекс дій, рішень відповідних органів щодо 

створення умов для реалізації прав і обов’язків суб’єктів [288, с.39]. 

О. Г. Богачова зазначає, що забезпечення має такі різновиди:  

а) здійснюється у вигляді діяльності у різних сферах суспільного життя 

щодо розвитку економіки, вдосконалення політичної системи суспільства тощо. 

Ця діяльність спрямована на вдосконалення загальних (економічних, 

соціальних, політичних та духовних) гарантій реалізації конституційних прав 

людини. Суб’єктами цього виду діяльності виступають сама держава та її 

органи;  

б) законодавча діяльність держави щодо створення та удосконалення 

юридичних норм і засобів юридичної техніки, що повинні забезпечувати 

правомірну реалізацію, а в необхідних випадках — охорону і захист прав 

людини;  

в) правозастосовча діяльність компетентних органів держави та 

громадських організацій. Правозастосовчий акт, що виноситься при її 

здійсненні, виступає юридичним фактом у процесі безпосередньої реалізації 

людиною і громадянином своїх прав та свобод;  

г) організаційна діяльність будь-яких суб’єктів права, спрямована на 

ефективне використання загальних та спеціальних гарантій із метою створення 

сприятливих умов і організації самого процесу реалізації громадянами своїх 

прав. Ця діяльність виступає одночасно як гарантія використання людиною і 
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громадянином своїх прав та свобод та як загальна передумова дієвості всієї 

системи гарантій;  

д) профілактична діяльність, що має на меті попередження 

правопорушень. Вона спрямована на виявлення та усунення причин і умов, які 

призводять до вчинення правопорушень;  

е) виховна, інформаційно-консультативна діяльність та ін. [80, с.12-14]. 

Під механізмом забезпечення прав людини і громадянина найчастіше 

розуміють систему засобів і чинників, за допомогою яких здійснюється 

реалізація прав і свобод особи та їх охорона відповідними зобов’язаними 

суб’єктами державної влади, а у разі порушення – їх захист та відновлення [446, 

с.250];  єдину систему взаємодіючих правових засобів, за допомогою яких 

держава здійснює юридичний вплив на правовідносини між суб’єктами права з 

метою визнання, дотримання та реалізації основних прав людини і громадянина 

[168, с.197]; динамічний взаємозв’язок носія права на захист та органу 

державної влади, що здійснюється в процесуальному режимі реалізації 

правоохоронного ставлення з метою захисту прав людини; процедури такого 

захисту, а також саме конституційне право людини на захист, яке реалізується з 

допомогою держави і за цією процедурою [329, с.220]. 

На думку О. Ф. Скакун, механізм  соціально-правового забезпечення прав 

і свобод людини формує відповідні підсистеми – механізми реалізації, охорони, 

захисту прав, де перший (механізм реалізації прав людини) включає засоби, що 

необхідні для створення умов реалізації прав і свобод, а складові гарантії 

забезпечення прав становлять собою відповідні умови і засоби, що сприяють 

реалізації кожною людиною і громадянином прав, свобод і обов’язків, що 

закріплені в Конституції України. Друга підсистема – механізм охорони прав – 

включає заходи з профілактиці правопорушень для закріплення правомірної 

поведінки особи. Третя підсистема – механізм захисту прав – включає засоби, 

що спрямовані на поновлення прав, які порушені протиправними діями, а також 

відповідальність особи, що вчинила правопорушення [639, с.206].         
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П. М. Рабінович стверджує, що забезпечення прав і свобод людини 

передбачає три елементи (напрями) державної діяльності щодо створення умов 

для здійснення прав і свобод людини:  1) сприяння реалізації прав і свобод 

(шляхом позитивного впливу формування їх загально-соціальних гарантій);      

2) охорону прав і свобод (шляхом уживання заходів, зокрема юридичних, для  

профілактики порушень прав і свобод); 3) захист прав і свобод людини 

(відновлення порушення правомірного стану, притягнення порушників до 

юридичної відповідальності) [597].  

Радянський правознавець М. В. Вітрук відстоював позиції, що 

«забезпечення конституційних прав і свобод охоплює собою систему їх 

гарантування, тобто систему загальних умов і спеціальних (юридичних) 

засобів, які забезпечують їх правомірну реалізацію, а в необхідних випадках – і 

охорону» [153, с.195-196]. 

О. В. Марцеляк стверджує, що найбільш прийнятним є підхід, за якого 

поняття «забезпечення прав і свобод» охоплює собою здійснення певних дій, 

спрямованих на: а) вдосконалення національного законодавства країни і 

приведення його до міжнародних стандартів у галузі прав людини;                    

б) реалізацію громадянами своїх прав і свобод; в) охорону прав і свобод 

людини та громадянина; г) захист прав і свобод людини та громадянина [402, 

с.36]. Приблизно цей ж підхід підтримує О. Червякова, яка зазначає: «Під 

забезпеченням основних прав розуміють, з одного боку, систему їх гарантій, а з 

іншого – діяльність органів держави зі створення умов для реалізації прав 

громадян, їх охорони, захисту і відновлення порушеного права» [731, с.44].  

Російський державознавець О. О. Лукашева вважає, що категорію 

«механізм забезпечення» прав і свобод особи слід поділяти на три підсистеми: 

механізм реалізації, охорони і захисту. На підтвердження цієї тези, на думку 

авторки, діють наступні загальноприйняті визначення, згідно з якими 

«реалізація прав і свобод особи» – це безпосереднє їх втілення у життя; 

«охорона прав і свобод особи» – це профілактичні заходи для попередження їх 

порушень; «захист прав і свобод особи» – це заходи, спрямовані на відновлення 
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порушених прав. Механізм забезпечення прав і свобод узагальнює всі ці 

поняття. Виходячи з цього, вони є його складовими елементами [380, с.186]. 

А. Ю. Олійник та В. С. Заєць вважають, що забезпечення прав громадян 

включає в себе: а) створення умов, що сприяють реалізації прав; б) охорону 

прав від порушень зі сторони кого-небудь; в) процес реалізації і захист цих 

прав від уже здійсненого реального їх порушення; г) відновлення порушених 

прав на всіх стадіях правореалізуючого процесу [463, с.20-21]. 

Таким чином, можемо констатувати, що механізм забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина є широким поняттям та охоплює собою  

«реалізацію прав і свобод людини і громадянина», «охорону прав і свобод 

людини і громадянина», «захист прав і свобод людини і громадянина». 

При цьому, ми підтримуємо думку І. Л. Бородіна, що співвідношення 

категорій «охорона» і «захист» виглядає наступним чином: механізм захисту 

реалізується у випадку порушення прав і свобод громадян, якщо їх охорона не 

була забезпечена, а під «механізмом охорони» розуміють сукупність 

профілактичних заходів, що здійснюються адміністративними органами та 

їхніми посадовими особами, громадськими організаціями й іншими суб’єктами 

процесу для попередження порушень прав і свобод громадян, а також усунення 

різних перешкод, які заважають їх реалізації [106, с.37-38]. 

Щодо механізму реалізації прав і свобод громадян, то досить влучною є 

думка О. В. Синьова, який вважає, що він полягає у створенні реальних умов 

безперешкодної їх реалізації шляхом попередження порушень [635, с.9]. Однак 

ми вважаємо, що юридичний порядок реалізації прав людини та громадянина 

не можна звужувати лише до зазначеного підходу, а потрібно розглядати у двох 

аспектах:  

1) ініціативний — реалізація прав і свобод забезпечується самою особою, 

яка сама визначає порядок їх реалізації, організовує їх здійснення;  

2) процедурно-правовий — сутність якого полягає в тому, що спосіб 

реалізації людиною своїх прав визначається законом. 
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На нашу думку, конституційно-правовий механізм забезпечення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні можна 

розглядати через призму гарантій, адже вони безпосередньо встановлюють 

правові приписи, які закріплюють положення, що покладені в основу механізму 

забезпечення принципу.  

Т. М. Заворотченко, наприклад, визначає конституційно-правові гарантії 

прав і свобод людини і громадянина в Україні, як передбачену Конституцією і 

законами України систему правових норм, організаційних засобів і способів, 

умов і вимог, за допомогою яких здійснюється охорона і захист прав, свобод та 

законних інтересів людини і громадянина [242, с.7]. Т. А. Француз-Яковець 

вважає гарантії конституційно-правового статусу людини одним із структурних 

елементів механізму забезпечення конституційно-правового статусу людини 

[709, с.10]. 

На думку деяких науковців, механізм юридичних гарантій 

конституційних прав і свобод людини і громадянина можна розглядати в 

статиці та динаміці. Зокрема, в статиці — як сукупність юридичних умов 

реалізації та засобів захисту цих прав, що втілюється в правовій поведінці 

суб’єктів зазначених прав з метою перетворення їх у життя. З точки зору 

динаміки даного явища, це регламентований процес забезпечення реалізації та 

захисту конституційних прав і свобод, як конкретних юридичних можливостей, 

що передбачає наявність певних стадій: 

 1) позитивне закріплення конституційних прав і свобод, що відповідають 

міжнародним актам про права людини;  

2) створення системи правових інститутів, уповноважених правом на 

використання юридичних засобів;  

3) юридична (організаційно і процесуально оформлена) діяльність 

інститутів і самих громадян;  

4) формування у громадян правових навичок і культури прав людини. 

Функціонування механізму передбачає взаємодію його складових як по 

вертикалі, так і по горизонталі [715, с.21]. 
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Щодо основних тенденцій розвитку гарантій, то цікавою є думка             

Ю. М. Тодики, який вважає, що з прийняттям Конституції України 1996 року 

набуло більшого посилення гарантування основних громадянських і 

політичних прав та свобод особи і звуження гарантій соціально-економічних і 

культурних (духовних) прав та свобод людини і громадянина. Це зумовлено, з 

одного боку, відходом від патерналістської функції держави, а з іншого — 

розумінням, що держава, на жаль, навіть у досить багатих країнах не в змозі в 

повному обсязі гарантувати права людини в соціально-економічній сфері. 

Загалом вчений виділяє наступні ключові тенденції розвитку конституційно-

правового регулювання основних прав і свобод людини і громадянина в 

Україні:  

1) розширення каталогу прав і свобод, закріплених на рівні Основного 

Закону;  

2) новелізація традиційних конституційних прав, свобод і обов’язків;  

3) пріоритетність не соціально-економічних, як це було раніше, а 

громадянських і політичних прав і свобод;  

4) орієнтація конституційно-правової регламентації правового статусу 

особи на міжнародні стандарти прав людини; 

5) посилення гарантій основних громадянських і політичних прав і свобод 

і звуження гарантованості економічних, соціальних і культурних (духовних) 

прав;  

6) звуження кола конституційних обов’язків;  

7) посилення в цілому юридичних гарантій прав і свобод [330, с.214]. 

На підставі аналізу та узагальнення норм конституційного законодавства 

України можна дійти висновку, що на даний момент немає єдиного 

нормативно-правового акту, який би закріплював увесь перелік гарантій 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина. 

Всі гарантії механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина можна класифікувати, на наш погляд, на нормативні 

(матеріально-правові і процесуально-правові) та інституційні. Цієї точки зору, 
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до речі, дотримується і І. К. Полховська, яка зазначає, що механізм реалізації 

конституційного принципу рівності особи складається із сукупності 

нормативних і інституційних елементів. Основними напрямками забезпечення 

вказаного принципу рівності, на думку І. К. Полховської, вважаються: 

наявність якісної нормативно-правової бази; соціально орієнтований вектор 

державної політики й гарантована підтримка соціально незахищених верств 

населення; забезпечення рівності всіх перед законом і судом; чітке втілення ідеї 

рівності в процес правотворчої і правозастосовчої діяльності органів державної 

влади, місцевого самоврядування, органів суду і прокуратури та їх посадових 

осіб; підвищення рівня правової культури населення, подолання правового 

нігілізму [502, с.55]. Проте потрібно зазначити, що вчена використовує більш 

широкий підхід до розгляду шляхів забезпечення вказаного принципу, 

приділяючи незначну увагу юридичним засобам. Предметом же нашого 

дослідження є саме конституційно-правовий механізм принципу рівності, а 

тому зосередимося на вказаній специфіці. 

Слід зазначити, що нормативною основою конституційно-правового 

механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

в Україні є конституційні норми, які закріплені у Розділі ІІ Конституції 

України. Так, згідно з положеннями ст. 21, усі люди є вільні і рівні у своїй 

гідності та правах, які, в свою чергу, є невідчужуваними та непорушними [335]. 

Відповідно до ст. 23 Конституції України, кожна людина має право на вільний 

розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи 

інших людей, та має обов’язки перед суспільством, у якому забезпечується 

вільний і всебічний розвиток її особистості [335]. Також до даного переліку 

належать і положення ст. 24 Конституції України щодо загального принципу 

рівності перед законом і неприпустимості встановлення на підставі будь-яких 

соціальних або особистих причин привілеїв або обмежень [335, ч.1,2 ст.24]. Як 

зазначає К. Б. Айріян, зазначене положення є додатковою гарантією 

конституційної рівноправності всіх людей, в тому числі щодо доступу до 

правосуддя, зокрема, конституційного [14, с.314]. При цьому, система 
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конституційних гарантій не є вичерпною і не обмежується, таким чином, лише 

зазначеними нормами Конституції. 

Згідно зі ст. 9 Конституції України [335], чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Відповідно до Рішення Конституційного 

Суду України від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 у справі за конституційним 

зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного 

тлумачення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України (справа про 

тлумачення терміна «законодавство»), під терміном «законодавство» необхідно 

розуміти прийняті в межах повноважень і, відповідно до Конституції та законів 

України: закони України, чинні міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України; постанови Верховної 

Ради України; укази Президента України; декрети і постанови Кабінету 

Міністрів України [606]. 

Необхідно зазначити, що рівність та недопустимість дискримінації особи 

є не лише конституційними принципами національної правової системи 

України, а й фундаментальними цінностями світового співтовариства, на чому 

наголошено у міжнародних правових актах із питань захисту прав і свобод 

людини і громадянина, зокрема, у Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права 1966 року (ст.14, 26) [511, с.42, 47], Конвенції про захист прав 

людини й основоположних свобод 1950 року (ст. 14) [313], Протоколі № 12 до 

Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року (ст. 1) 

[586], ратифікованих Україною, та у Загальній декларації прав людини 1948 р. 

(ст. 1, 2, 7) [511, с.19-20]. 

Завдяки нормативним гарантіям, визначається зміст принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина, форми його реалізації та процесуальні 

процедури охорони і захисту. Їх особливість полягає в тому, що вони 

забезпечуються правотворчою і правозастосовчою діяльністю. Нормативна 

частина механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні складається, у свою чергу, з матеріально-правових та 



305 

 

 

процесуально-правових складових. Як зазначається у Рішенні Конституційного 

Суду України від 12.04.2012 № 9-рп/2012, гарантована Конституцією України 

рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення їм 

рівних правових можливостей як матеріального, так і процесуального 

характеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод [605].  

Матеріально-правова нормативна складова охоплює визначені Конституцією та 

законами України зміст принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

в Україні, а процесуально-правова – форми та засоби, які спрямовані на 

гарантування цього принципу, або, іншими словами, це комплекс 

регламентованих процедур, що здійснюються органами державної влади, 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян чи їх посадовими та 

службовими особами, іншими суб’єктами конституційного права щодо  

реалізації, охорони та захисту рівноправ’я в Україні.  

Інституційний зріз механізму забезпечення принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина витікає із процесуально-правової нормативної 

складової і включає систему органів державної влади, місцевого 

самоврядування, політичних партій і громадських організацій, самих громадян, 

діяльність яких спрямована на реалізацію, охорону та захист рівноправ’я в 

Україні. Усіх їх можна поділити на тих, які наділені функцією захисту від імені 

держави і здійснюють забезпечення принципу  рівності прав і свобод людини і 

громадянина, як інститути громадянського суспільства.  

На підставі аналізу положень Конституції України можна виділити 

систему органів, уповноважених забезпечувати гарантований конституційними 

нормами принцип рівності прав і свобод людини і громадянина. Зокрема, до 

них належать: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, суди, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

прокуратура та адвокатура, інші правоохоронні органи нашої держави, а також 

органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації та ін. 

Особливе місце в цій системі посідає Президент України, який, згідно з ч. 

2 ст. 102 Конституції, є гарантом прав і свобод людини і громадянина. 
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Президент України реалізує цю свою конституційну функцію, як своєю 

особистою діяльністю, не допускаючи порушень прав людини, контролюючи 

роботу різноманітних інституцій із точки зору дотримання ними прав і свобод 

людини і громадянина, так і приймаючи чи ініціюючи нормативні акти, 

спрямовані на забезпечення принципу рівноправ’я. Захищаючи права і свободи 

людини і громадянина, Президент спирається на всю систему органів 

державної влади. Функції гаранта прав і свобод людини і громадянина 

вимагають від Президента постійної турботи про ефективність виконавчої, 

законодавчої та судової влади, зрозуміло, без втручання в сферу їх компетенції. 

Слід пам’ятати, що влада Президента України обмежується межами 

Основного Закону. Велика кількість громадян сприймають обов'язки 

Президента гарантувати Конституцію, права і свободи людини і громадянина 

досить широко. Часто вони адресують Президентові свої скарги на рішення, 

наприклад, правоохоронних органів або навіть вироки судів. Однак Президент, 

виходячи з конституційного принципу поділу влади, не має права підміняти 

функції і повноваження цих органів, тому свою функцію щодо гарантування 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина виконує в межах 

наданих йому повноважень Конституцією України.  

Верховна Рада України здійснює забезпечення принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина через законодавчу діяльність шляхом визначення 

виключно в законах України прав і свобод людини і громадянина, гарантій цих 

прав і свобод, основних обов'язків громадян; громадянства, правосуб'єктності 

громадян, статусу іноземців і осіб без громадянства; прав корінних народів і 

національних меншин; основ соціального захисту; визначення правового 

режиму власності, правових засад і гарантій підприємництва, правил 

конкуренції та норм антимонопольного регулювання (пп. 1-3, 6-8 ч. 1 ст. 92 

Конституції). Також  парламент України, приймаючи різноманітні закони, що 

регулюють статус органів прокуратури, судової гілки влади, органів місцевого 

самоврядування і т. ін., законодавчо окреслює інституційну складову 

конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і 
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свобод людини і громадянина, повноваження відповідних органів та 

організацій у сфері реалізації, охорони та захисту рівноправ’я в Україні. Варто 

відзначити і той факт, що вітчизняний законодавчий орган не лише приймає 

закони та інші акти у сфері прав людини, але й контролює їхнє виконання, що 

також сприяє забезпеченню принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина. Наприклад, Верховна Рада України, відповідно до Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

визначає основні засади гендерної політики держави, застосовує у законодавчій 

діяльності принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

а також у межах, передбачених Конституцією України, здійснює 

парламентський контроль за виконанням законодавчих актів із питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Також у 

секретаріатах комітетів Верховної Ради України призначено відповідальних за 

надання консультативної та методичної допомоги з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків із предметів відання цих комітетів. 

Таким чином, Верховна Рада України своєю законотворчою та контрольною 

діяльністю відіграє провідну роль у конституційно-правовому механізмі 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина. 

Український науковець Л. М. Липачова наголошує, що особливе місце у 

національному механізмі захисту прав і свобод людини належить і 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини [378, с.18]. Про це 

стверджує у своїх багаточисельних працях і професор О. В. Марцеляк [402; 

405; 406]. Дійсно, звернення до омбудсмана є дієвим механізмом захисту прав 

людини, а відповідно, і принципу рівності прав і свобод людини і громадянина. 

Наразі діяльність вітчизняного омбудсмана регламентована Конституцією 

України та Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини», згідно з яким парламентський контроль за дотриманням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на 

території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини [578].  
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Також діяльність українського омбудсмана регулюється іншими 

нормативними актами, наприклад, Законом України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні», відповідно до якого Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини у рамках здійснення парламентського 

контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини та 

громадянина та захистом прав кожного на території України, і в межах її 

юрисдикції, запобігає будь-яким формам дискримінації та здійснює заходи 

щодо протидії дискримінації.  

Омбудсман здійснює забезпечення принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина, як за власною ініціативою, так і за ініціативою інших 

осіб. Зокрема, підставами відкриття провадження можуть бути відомості про 

порушення прав і свобод людини і громадянина, які містяться у: 

а) зверненнях громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх 

представників (повноваження яких оформлені у встановленому порядку); 

б) повідомленнях підприємств, установ, організацій, в тому числі 

громадських; 

в) зверненнях народних депутатів. 

 Провадження відкривається за власною ініціативою Уповноваженого: 

а) при безпосередньому виявленні порушень прав і свобод людини і 

громадянина працівниками Секретаріату, в тому числі, в результаті здійснення 

дослідження системних проблем щодо забезпечення прав та свобод людини;  

б) при наявності інформації про порушення прав і свобод людини і 

громадянина в повідомленнях, опублікованих у засобах масової інформації, 

оприлюднених в мережі Інтернет [505]. 

Таким чином, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

наділений всім необхідним інструментарієм для забезпечення принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина. І можемо стверджувати, що він 

виступає важливим інституційним елементом конституційно-правового 

механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина. 
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Відповідно до п. 2 ст. 116 Конституції, Кабінет Міністрів «вживає заходів 

щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина» [335]. Окремо 

Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

передбачено, що Кабінет Міністрів України має забезпечувати проведення 

єдиної державної політики, спрямованої на дотримання принципу 

недискримінації в усіх сферах життя суспільства; спрямовувати і координувати 

роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади із 

забезпечення запобігання та протидії дискримінації; враховувати принцип 

недискримінації під час прийняття нормативно-правових актів; затверджувати 

порядок проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів та здійснювати інші 

повноваження у цій сфері [542].  

 А відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», Кабінет Міністрів України забезпечує 

проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав 

та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, 

приймає Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності та 

забезпечує його виконання, розробляє і реалізовує державні цільові програми 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, спрямовує і 

координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади щодо 

забезпечення гендерної рівності, організовує підготовку державної доповіді про 

виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок, враховує принцип гендерної рівності під час прийняття 

нормативно-правових актів, затверджує порядок проведення гендерно-правової 

експертизи тощо [535]. 

Окрім того, в системі виконавчої влади ми можемо окремо виділяти інші 

інституції, які відіграють важливу роль в забезпеченні принципу  рівності прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  Так, наприклад, відповідно до Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

Міністерство соціальної політики України формує Національний план дій щодо 
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впровадження гендерної рівності, узагальнює виконання державних програм із 

питань гендерної рівності, здійснює у межах своїх повноважень контроль за 

дотриманням гендерної рівності під час розв’язання кадрових питань у 

центральних та місцевих органах виконавчої влади, здійснює разом з іншими 

центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих 

пропозицій із питань забезпечення гендерної рівності, вносить пропозиції щодо 

застосування позитивних дій із забезпечення гендерної рівності та їх 

припинення. 

При Мінсоцполітики на постійній основі діє Експертна рада з питань 

дискримінації за ознакою статі, яка створена з метою недопущення всіх форм 

дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, запобігання гендерному насильству, протидії торгівлі 

людьми. Основними функціями Експертної ради є: розгляд звернень та скарг 

громадян із питань дискримінації за ознакою статі та вжиття відповідних 

заходів за результатами їх розгляду; внесення пропозицій на засідання 

Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми; підготовка, в межах 

повноважень, висновків та пропозицій до проектів нормативно-правових актів 

Мінсоцполітики з питань: недопущення всіх форм дискримінації за ознакою 

статі; утвердження рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства; підтримки сім’ї, формування відповідального 

материнства та батьківства; виховання і пропаганди серед населення України 

культури гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері; 

захисту суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою 

статі; участь у проведенні аналізу наукових та експертних досліджень із питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Міністерство юстиції України теж, відповідно до Положення про 

Міністерство юстиції України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів  

України від 2 липня 2014 року №228 [545], проводить гендерно-правову 

експертизу. Гендерно-правова експертиза здійснюється щодо актів чинного 
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законодавства та проектів нормативно-правових актів, які встановлюють права, 

свободи та обов’язки громадян або прямо чи опосередковано впливають на 

реалізацію громадянами своїх прав та обов’язків. 

Також, згідно із Законом України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», в Україні має бути запроваджений спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловік, на якого буде покладено 

виконання таких повноважень:  

- брати участь  у  формуванні  та  реалізації державної політики щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;  

- здійснювати координацію заходів міністерств та інших центральних 

органів  виконавчої  влади,  спрямованих на впровадження гендерної рівності;  

- проводити інформаційно-роз'яснювальну   роботу   в    засобах масової 

інформації,  організовувати проведення просвітницьких заходів із питань 

забезпечення гендерної рівності;  

- здійснювати розроблення заходів, спрямованих  на реалізацію 

забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах 

життя суспільства;  

- формувати Національний  план  дій  щодо  впровадження  гендерної 

рівності;  

- здійснювати контроль   за  дотриманням  гендерної  рівності  при 

розв’язанні  кадрових  питань  у  центральних  та  місцевих  органах виконавчої 

влади;  

- організовувати навчання державних службовців із питань реалізації 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;  

- разом з  іншими  центральними   органами   виконавчої   влади 

здійснювати  підготовку  науково  обґрунтованих  пропозицій  із питань 

забезпечення гендерної рівності;  

- здійснювати організацію  наукових  і  експертних  досліджень  із 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;  
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- вносити пропозиції  щодо  застосування  позитивних  дій та їх 

припинення;  

- здійснювати моніторинг  та  узагальнювати  результати  забезпечення 

рівних прав та можливостей у різних сферах життєдіяльності;  

- узагальнювати виконання  державних  програм  із  питань гендерної 

рівності;  

- розглядати звернення  громадян  із  питань   дискримінації   за ознакою 

статі;  

- вести облік  та  узагальнювати  випадки  дискримінації за ознакою статі 

та вносити пропозиції щодо їх усунення;  

- здійснювати співпрацю з міжнародними організаціями, відповідними 

органами  зарубіжних країн із питань статусу жінок та дотримання 

міжнародних  стандартів  рівних  прав  та  можливостей   жінок   і чоловіків 

[535].  

Складовою частиною єдиної системи державних органів, які 

забезпечують реалізацію принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина також є система правоохоронних органів, сфера діяльності яких 

включає в себе суспільні відносини, які пов'язані із забезпеченням прав і свобод 

людини, убезпечення держави та суспільства від, насамперед, злочинів, інших 

посягань, соціальних загроз. Проте сьогодні дана система потребує важливих 

змін, а саме: значна кількість дослідників та практичних працівників сходяться 

на думці, що структура Міністерства внутрішніх справ і організація управління 

нею надто громіздкі. Чисельні підрозділи і ланки управління дублюють одна 

одну, через що має місце неузгодженість між ними у виконанні функцій. Крім 

того, система виконавчої влади Міністерство внутрішніх справ із 

підпорядкованими йому органами є центральною ланкою забезпечення 

правопорядку і боротьби зі злочинністю в державі. Є необхідність змінити його 

структуру та діяльність, які  повинні бути спрямовані на захист прав і свобод 

людини і громадянина. 
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Окремо в системі правоохоронних органів хотілось би виділити органи 

прокуратури України, які традиційно відіграють значну роль у сфері охорони і 

захисту прав людини, а відповідно, і принципу рівноправ’я. Саме на них 

покладається захист від неправомірних посягань, гарантованих Конституцією, 

іншими законами України та міжнародними правовими актами особистих, 

політичних,  соціально-економічних, культурних, екологічних прав і свобод 

людини та громадянина. Це прокуратура здійснює через підтримання 

державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або 

держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за дотриманням законів 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 

слідство; нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

Проте, не зважаючи на всю важливість тих правозахисних напрямків 

роботи, які мають місце у діяльності Президента України, Верховної Ради 

України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету 

Міністрів України, міністерств, відомств, органів прокуратури та інших 

правоохоронних органів, все-таки пріоритетну роль в інституційній складовій 

конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в Україні посідають суди. Як зазначає                   

О. Калініченко, сьогодні в умовах політичних і системних змін важливою є 

проблематика діяльності органів правосуддя, що забезпечують реалізацію і 

захист конституційних прав і свобод людини і громадянина «шляхом 

справедливого і неупередженого розв’язання … конфліктів на грунті реалізації 

норм права та інших справ, які належать до їх відання, і винесення судових 

рішень, заснованих на законі» [266, с.37]. 

У правовій державі звернення до суду є універсальним механізмом 

захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб [605]. 



314 

 

 

Право на судовий захист є досить важливим елементом в окресленій вище 

системі. Наприклад, Є. М. Мурадьян визначає право на судовий захист новою 

конституційною гарантією [427, с.19].  

Визначаючи сутність поняття «права» на судовий захист, Г. П. Тимченко 

підкреслює, що це право є конституційним і суб’єктивним, і визначає його як 

«гарантований Конституцією правовий інструмент, за допомогою якого 

суб’єкти права можуть домогтися відновлення порушеного права» [682, с.14].  

Відповідно до частини другої статті 55 Конституції України, кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб [335]. Конституція України, таким чином, надає громадянам право 

безпосередньо звертатися до суду зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. Основними засадами судочинства є, зокрема, законність, 

рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагання 

сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом 

їх переконливості (п. 1, 2, 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України [335]). Відповідно 

до ч. 3 ст. 63 Конституції України, засуджений користується всіма правами 

людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і 

встановлені вироком суду [335]. 

Слід звернути увагу, що оскарження порушень принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина з боку органів державної влади та місцевого 

самоврядування може відбуватися і в порядку адміністративного судочинства, 

що також є одним з елементів механізму забезпечення принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина. 

Завданням адміністративного судочинства є захист прав і свобод 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, здійснення судового контролю 

за дотриманням законності в державному управлінні шляхом розв’язання в 

окремому процесуальному порядку публічно-правових спорів, однією 

стороною яких є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їх 
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посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні 

управлінські функції на основі законодавства, у тому числі, на виконання 

делегованих повноважень [97, с.7-8]. До адміністративних судів можуть бути 

оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних 

повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності 

Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового 

провадження [285]. 

Відповідно з ч. 1 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України, 

кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутися до 

адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю 

суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. В силу 

ч. 1 ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України рівність усіх 

учасників адміністративного процесу перед законом і судом є одним із 

принципів здійснення правосуддя в адміністративних судах. Усі учасники 

адміністративного процесу є рівними перед законом і судом. Не може бути 

привілеїв чи обмежень прав учасників адміністративного процесу за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками [285]. Іншими словами, при здійсненні 

адміністративного правосуддя повністю враховано принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина. 

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, 

юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, 

зокрема, на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи 

правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності [285].  

Отже, для оскарження нормативно-правового акту або акту 

індивідуальної дії, що порушують права людини, принцип рівноправ’я,  будь-

яка особа може звернутися до адміністративного суду, що є значним 



316 

 

 

досягненням держави на шляху визначення конституційно-правового механізму 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

В той же час, як зазначає К. Б. Айріян, в Україні існує проблема реалізації 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в доступі до 

правосуддя, яка зумовлена відсутністю у громадян права на безпосереднє 

звернення до Конституційного Суду України з письмовим клопотанням щодо 

визнання правового акта або його окремих положень неконституційним. 

Відповідно, досить влучною є пропозиція щодо створення інституту 

конституційної скарги. Даний механізм забезпечить право громадянина 

безпосередньо звернутися до Конституційного Суду України з письмовим 

клопотання щодо визнання неконституційним правового акта або його окремих 

положень [14, с.318]. 

Згідно з положеннями ст. 40 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», право на письмове клопотання про визнання закону або іншого 

правового акта чи його окремих положень неконституційними мають 

Президент України, не менш, як сорок п’ять народних депутатів України, 

Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим [552]. Зміст цієї статті 

звужує права особи та підкреслює надані привілеї органам державної влади, що 

вказує на конституційну нерівність осіб у доступі до конституційного 

правосуддя. Для порівняння, у Конституції ФРН воно записано в ст. 17 розділу 

про основні права: «Кожен має право як окремо, так і разом з іншими особами 

звертатися письмово з проханнями і скаргами до компетентних установ та 

органів народного представництва» [654, с.150]. Це право ми знаходимо і в 

п. «в» ст. 45 Конституції ФРН, згідно з яким Бундестаг формує Комітет із 

петицій, зобов’язаний розглянути прохання та скарги, що спрямовуються до 

парламенту [654, с.159]. Таким чином, погоджуючись із думкою К. Б. Айріян, 

вважаємо, що інститут конституційної скарги має стати невід’ємною 

конституційною гарантією прав людини і громадянина на рівність. Водночас, 

надання фізичній особі права звернутися до Конституційного Суду з приводу 
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порушення її конституційних прав і свобод щодо тлумачення положень 

нормативних актів, які застосовуються у конкретній справі в судах загальної 

юрисдикції чи в інших органах публічної влади, має бути забезпечено ретельно 

відпрацьованим на нормативно-правовому та інституційному рівні механізмом 

[14, с.118]. 

В аспекті ролі Конституційного Суду України в забезпеченні принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина хотілось би згадати рішення № 1-

рп/1998-rtf від 26 лютого 1998 р. «У справі за конституційними поданнями 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» 

(справа про вибори народних депутатів України)», в якому єдиний орган 

конституційної юрисдикції в Україні вирішив, що у положеннях Закону 

України «Про вибори народних депутатів України» не завжди послідовно 

дотримано конституційного принципу рівного виборчого права, відповідно до 

якого всім виборцям і всім кандидатам у народні депутати України Конституція 

надає і гарантує рівні правові можливості для реалізації своїх виборчих прав. 

Зокрема, – говориться у його рішенні, – «рівне виборче право не забезпечується 

положенням частини третьої статті 20 Закону, яким кандидату в народні 

депутати України, включеному до списку кандидатів від політичної партії, 

виборчого блоку партій, надається більше правових можливостей у реалізації 

права бути обраним народним депутатом України: крім балотування по 

багатомандатному загальнодержавному виборчому округу йому надається 

право одночасно бути висуненим кандидатом у народні депутати України 

також в одномандатному виборчому окрузі. Тобто одній і тій же особі Закон 

надає право одночасно виборювати мандат народного депутата України у двох 

виборчих округах» [617].  

Порушеннями рівного виборчого права Конституційний Суд України 

визнав і ті положення Закону України «Про вибори народних депутатів 

України», в яких зазначалося, що за одного й того ж кандидата в народні 

депутати України, якому Закон надавав можливість одночасно балотуватися по 
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двох виборчих округах, виборці мають голосувати двічі. В рішенні суду 

зазначається, що закон не забезпечив рівних правових можливостей у 

здійсненні громадянами України виборчого права на стадії висунення 

кандидатів у народні депутати України відповідними осередками політичних 

партій, виборчих блоків партій, які звільнені від збору підписів виборців на 

підтримку особи, яка висувається цими осередками кандидатом у народні 

депутати України в одномандатних виборчих округах.  

Конституційний Суд України визнав і той факт, що Закон України «Про 

вибори народних депутатів України» також не забезпечив рівних правових 

можливостей у виборах народних депутатів України тим, що обмежив участь у 

них, зокрема в одномандатних виборчих округах, політичних партій, які не 

зареєстрували списки кандидатів у народні депутати України в Центральній 

виборчій комісії по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу, 

позбавляючи такі партії права висувати своїх кандидатів у народні депутати 

України в одномандатних виборчих округах. А також, що Закон України «Про 

вибори народних депутатів України»  не надав рівних правових можливостей 

суб'єктам виборчого процесу, зокрема, встановленням неоднакових термінів 

висування і реєстрації списків кандидатів у народні депутати України від 

політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному 

загальнодержавному виборчому окрузі і термінів висування та реєстрації 

кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, а 

також встановленням неоднакового терміну для забезпечення виготовлення 

передвиборних плакатів у багатомандатному загальнодержавному та 

одномандатних виборчих округах. Виходячи з цього, Конституційний Суд 

України визнав такими, що не відповідають Конституції України 

(неконституційними) положення оскаржуваного Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» [617].  

В рішенні також говориться, що не дотримано конституційного принципу 

рівного виборчого права (рівності) в положенні частини одинадцятої статті 42 

Закону України «Про вибори народних депутатів України», згідно з яким при 



319 

 

 

встановленні результатів виборів у багатомандатному загальнодержавному 

виборчому окрузі в списку кандидатів у народні депутати України від 

політичної партії, виборчого блоку партій «пропускаються кандидати, обрані в 

одномандатних виборчих округах». «Цей принцип, — стверджує 

Конституційний Суд України, — забезпечується не тільки рівними для всіх 

громадян засадами участі у виборах та наявністю у них рівної кількості голосів 

(частина друга статті 4 та частина третя статті 3 Закону), а також юридично 

рівним впливом цих голосів на результати виборів. Проте рівнозначність 

голосів виборців, як умова конституційного забезпечення рівного виборчого 

права, найбільше проявляється у голосуванні за кандидатів у народні депутати 

України, які, відповідно до частини третьої статті 20 Закону, включені до 

списку кандидатів у народні депутати України від політичної партії, виборчого 

блоку партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі й 

одночасно висунені кандидатом у народні депутати України в одному 

одномандатному виборчому окрузі. З цих мотивів зазначене положення 

частини одинадцятої статті 42 Закону України має бути визнано таким, що не 

відповідає Конституції України (неконституційним)» [617].  

Слід згадати й інші рішення Конституційного Суду України, в яких 

порушувалося питання дотримання принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. Це рішення від 23 грудня 1997 р. № 7-зп у справі про 

Рахункову палату [613], рішення від 3 березня 1998 р. № 2-рп/98 у справі про 

об’єднання громадян в Автономній Республіці Крим [612], рішення від 6 липня 

1999 р. № 8-рп/99 у справі щодо права на пільги [616], рішення від 18 квітня 

2000 р. № 5-рп/2000 у справі про віковий ценз [610], рішення від 20 березня 

2002 р. № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій [615], рішення 

від 17 березня 2004 р. № 7-рп/2004 у справі про соціальний захист 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів [607], рішення від  

1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004 у справі про незалежність суддів як складову 

їхнього статусу [611], рішення від 24 грудня 2004 р. № 22-рп/2004 у справі про 

особливості застосування Закону України «Про вибори Президента України» 
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[608], рішення від 16 жовтня 2007 р. № 8-рп/2007 у справі про граничний вік 

перебування на державній службі та службі в органах місцевого 

самоврядування [609] та інші. 

Зазначені рішення підтверджують, що Конституційний Суд України 

виступає ефективною інституцією в забезпеченні принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина. При цьому він виступає або як інституція, що 

здійснює тлумачення  відповідних положень Конституції України та законів 

України, або ж як інституція, що розв’язує питання про відповідність  

Конституції України (конституційність) окремих положень чинного 

законодавства України у сфері прав людини. В останніх випадках, як зазначає 

суддя Конституційного Суду України П. Б. Стецюк, Конституційному Суду 

України, як правило, мимоволі доводилося у різний спосіб виконувати роль так 

званого «негативного законодавця», зокрема, і шляхом вилучення з 

«нормативного поля» (через визнання неконституційними) тих чи інших 

законодавчих положень [667, с.34].  

Відзначимо, що розвиток правового регулювання конституційного 

судочинства сьогодні є найбільш динамічним із положень, що забезпечують 

гарантії прав особистості у порівнянні з іншими галузями судового захисту.  

Це не кінцевий перелік інституційної складової конституційно-правового 

механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. Він продовжується також органами виконавчої влади на місцях, 

органами місцевого самоврядування. Наприклад, органи виконавчої  влади та 

органи місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей   жінок і чоловіків», в межах своєї 

компетенції: 1) забезпечують надання  жінкам  і  чоловікам  рівних  прав   та 

можливостей; 2) здійснюють виконання   загальнодержавних   та   регіональних 

програм із питань забезпечення рівних прав та можливостей  жінок  і чоловіків; 

3) створюють умови    для   поєднання   жінками   і   чоловіками професійних і 

сімейних обов'язків; 4) забезпечують доступні соціально-побутові  послуги,  

включаючи догляд за малолітніми дітьми, організацію дошкільного виховання 
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та забезпечення дитячого дозвілля; 5) провадять просвітницьку   діяльність   із   

питань   гендерної рівності; 6) співпрацюють з   об'єднаннями   громадян   щодо  

забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків; 7) подають 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства з  питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; 8)  сприяють науковим розробкам у 

сфері гендерних досліджень;  9)   дотримуються принципу забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності; 10) здійснюють 

позитивні дії.  

Також в органах виконавчої влади   визначається (за рішенням 

відповідної місцевої ради  у  складі  виконавчого органу   відповідної  ради  

може  визначатись) уповноважена  особа (координатор)  з  питань  забезпечення  

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що покладається   на   одного  із  

заступників  міністра,  заступника керівника іншого органу виконавчої влади.  

Окремо в конституційно-правовому механізмі забезпечення принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина хотілось би відзначити громадські 

організації, які, наприклад,  відповідно до Закону України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей   жінок і чоловіків», при забезпеченні рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків можуть:  

     - брати участь  у  розробці  рішень,  що  приймаються  органами 

виконавчої  влади  та  органами  місцевого самоврядування з питань гендерної 

рівності;  

     - брати участь у реалізації загальнодержавних  та  регіональних програм;  

     - делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих  

органів,  що  створюються   при   органах виконавчої влади та органах 

місцевого самоврядування;  

     - проводити моніторинг із питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків;  

     - здійснювати іншу діяльність, відповідно до  свого  статуту  та 

законодавства України щодо забезпечення гендерної рівності. 
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А відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні», громадські організації, фізичні та юридичні особи 

щодо запобігання та протидії дискримінації мають право: 

- брати участь у розробленні рішень, що приймаються державними 

органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого 

самоврядування, щодо запобігання та протидії дискримінації; 

- делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих 

органів із питань запобігання та протидії дискримінації у разі їх утворення при 

державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах 

місцевого самоврядування; 

- проводити моніторинг із питань запобігання та протидії дискримінації; 

- представляти в судах інтереси осіб та/або груп осіб, стосовно яких було 

застосовано дискримінацію; 

- проводити громадську антидискримінаційну експертизу проектів 

нормативно-правових актів;  

- провадити іншу діяльність, відповідно до законодавства з питань 

дотримання принципу недискримінації [535]. 

Охарактеризовані нами суб’єкти жодним чином не становлять собою 

повний перелік інституційної складової конституційно-правового механізму 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Цей перелік продовжується також іншими міністерствами, відомствами, сюди 

належать: і Рахункова палата, адвокатура, політичні партії, інші інститути 

громадянського суспільства в Україні, які своєю діяльністю сприяють 

дотриманню, реалізації, охороні та захисту принципу  рівноправ’я в Україні.  

Причому, на нашу думку, інституційна складова конституційно-

правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина охоплює як національні (внутрішньодержавні) інституції (які ми 

назвали), так і міжнародні (зовнішні). Серед останніх слід особливо виділити 

Європейський суд із прав людини. Він відіграє важливу роль у сфері захисту 

прав людини в Україні.  Водночас, слід пам’ятати, що громадяни мають право 
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звертатися до Європейського суду з прав людини за умови вичерпання всіх 

доступних внутрішніх (внутрішньодержавних) засобів правового захисту. На 

думку Л. М. Липачової, це є недосконалість норм, що регламентують порядок 

звернення до Європейського суду з прав людини [377, с.136]. Однак, як вважає 

вчена, це не є прогалиною нашої правової системи, оскільки, згідно зі ст. 9 

Конституції України, такий механізм імплементований в національне 

законодавство шляхом ратифікації Європейської Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також відповідних факультативних 

протоколів до неї.  

Як зазначають деякі науковці, положення міжнародних документів із 

прав людини знаходять своє відображення в національній правовій системі 

України як через пряме посилання на норми Конвенції при ухваленні 

правозастосовчих актів уповноваженими органами, так і через перенесення 

фундаментальних конвенційних принципів у національну правову систему 

України [268, с.186].  

Європейський суд із прав людини розглядає справи з точки зору 

дотримання Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 1950 

року. Так, наприклад, у рішенні «Юрій Миколайович Іванов проти України» 

[660] Європейський суд із прав людини  (далі – ЄСПЛ) визнав порушення 

Україною її зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини й 

основоположних свобод у зв’язку із систематичним невиконанням державою 

рішень національних судів (зокрема, були визнані порушення положень п. 1 

ст. 6 «Право на справедливий суд» [313] та ст. 1 «Захист права власності»  

Протоколу до конвенції) [587]. Крім того, було визнано порушення статті 13 

«Право на ефективний засіб юридичного захисту» Конвенції в зв’язку з 

відсутністю у національному законодавстві ефективних засобів юридичного 

захисту від такого невиконання. Для кращого виконання рішень Європейського 

суду з прав людини Міністерство юстиції на виконання пілотного рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Юрій Миколайович Іванов проти 

України» від 15 жовтня 2009 року розробило законопроект, на підставі якого 
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було ухвалено Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень» [527]. 

Практика діяльності Європейського суду з прав людини щодо запобігання 

порушення Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 1950 

року показала, що буквальне тлумачення статті 14 Конвенції не дозволяє 

поширити її дію на всі види дискримінації. Європейський суд із прав людини, 

розглядаючи спори щодо дотримання принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина (спори про дискримінацію), досліджує три питання: 

1) про наявність дійсної відмінності в ставленні за аналогічної ситуації; 

2) про виправданість відмінності в ставленні до осіб, що знаходяться в 

аналогічних ситуаціях; 

3) про дотримання розумної співмірності між засобами, що 

застосовуються, і метою, що досягається [491, с.89-90]. 

Прийняття ж Протоколу №12 до  Конвенції про захист прав людини й 

основоположних свобод закріпила загальну заборону дискримінації, що 

передбачена зазначеною вище статтею [586]. Нині ЄСПЛ при застосуванні 

статті 14 використовує метод розширювального тлумачення змісту прав за 

Конвенцією: по-перше, ЄСПЛ чітко встановив, що він може розглядати скарги 

щодо статті 14 у поєднанні з основним правом, навіть якщо порушення 

основного права відсутнє [254]; по-друге, він зазначив, що зміст гарантій 

виходить за межі буквального тексту Конвенції: достатньо, щоб факти справи 

були загалом пов’язані з відносинами, на які розповсюджується захисна дія 

Конвенції. 

Зокрема, у справі Зарб Адамі проти Мальти (Zarb Adami v. Malta) заявник 

скаржився на статеву дискримінацію на тій підставі, що до суду присяжних 

викликалася непропорційно більша кількість осіб чоловічої статі [249]. 

Стаття 4(2) Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 

встановлює заборону примусової праці. Разом із тим у статті 4(3)(d) 

передбачено, що поняття «примусової праці» не включає в себе виконання 

«нормальних громадянських обов’язків». ЄСПЛ дійшов висновку, що, хоча 
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«нормальні громадянські обов’язки» не становлять предмет регулювання цієї 

статті (іншими словами, ЄСПЛ не створює права на свободу від виконання 

обов’язку присяжного), факти справи потрапляють до сфери дії цього права. 

Суд обґрунтував своє рішення тим, що «нормальні громадянські обов’язки» 

можуть перетворитися на «ненормальні», якщо їх виконання відбуватиметься у 

дискримінаційний спосіб. 

У справі Сідабрас і Дзяутас проти Литви (Sidabras and Džiautas v. 

Lithuania) заявники скаржилися, що держава втручається в їхнє право на повагу 

до приватного життя шляхом заборони доступу до зайнятості на публічній 

службі і в деяких сегментах приватного сектору [637]. ЄСПЛ не гарантує права 

на працю. Втім ЄСПЛ вирішив, що ця ситуація потрапляє до сфери дії статті 8, 

оскільки вона «значною мірою впливає на їхню здатність розвивати відносини 

із зовнішнім світом, створює для них суттєві перешкоди у здатності 

забезпечувати своє існування і має явні наслідки для їхньої можливості 

користуватися своїми правами на повагу до особистого життя» [637]. 

ЄСПЛ неодноразово зазначав, що коли особа має право на державні 

виплати, то для цілей застосування статті 14 така ситуація розглядається на 

підставі статті 1 Протоколу 1 (оскільки такі виплати вважаються майном) [665] 

або статті 8 (оскільки це впливає на сімейне чи особисте життя) [140]. Цей 

підхід набуває особливого значення у контексті дискримінації за ознакою 

громадянства (розділ 3.2.), оскільки право ЄС забезпечує набагато менший 

захист у цій сфері [506, с.67]. 

У справі Карсон та інші проти Сполученого Королівства (Carson and 

Others v. UK) заявники скаржилися на те, що уряд дискримінує їх на підставі 

місця проживання, оскільки відмовляється перерахувати і підвищити їм пенсії 

на тих самих засадах, що й пенсіонерам, які проживають на території 

Сполученого Королівства або однієї з країн, що має зі Сполученим 

Королівством взаємні домовленості у цій сфері [273]. ЄСПЛ дійшов висновку, 

що, хоча Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод не 

створює права на соціальну допомогу чи пенсійні виплати, якщо держава сама 
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встановлює таке право, то виникає матеріальний інтерес, що отримує захист на 

підставі положень статті 1 Протоколу № 1. 

Характеризуючи роль Європейського суду з прав людини та інших 

міжнародних інституцій у забезпеченні принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в Україні, варто наголосити на існуючих проблемах 

виконання Україною їх рішень та можливості застосування практики 

Європейського суду з прав людини в національній судовій системі. Ці та інші 

проблемні питання досить влучно визначив І. Шицький, який зазначає, що так 

званий конвенційний механізм захисту прав людини характеризується значною 

складністю, адже його систему складають власне конвенційні норми, а також 

рішення Комітету міністрів Ради Європи, судова практика Європейського суду 

з прав людини, прецедентне право, загальновизнані принципи та норми 

міжнародного права, специфічні методи тлумачення Конвенції, наукова 

доктрина з питань її застосування, що покликана надати національним 

юрисдикційним органам міцну правову основу для захисту прав людини. Автор 

наголошує на тому, що зазначені категорії «не містять підстав для заявленого у 

новому вітчизняному законі припущення про можливість виконання 

міжнародними юрисдикційними установами, замість України, взятих нею на 

себе зобов’язань» [752, с.205].  

Прикладом розв’язання окресленої вище проблематики може слугувати 

практика Великої Британії. Так, згідно з положеннями Закону «Про права 

людини» 1998 р., людині надано юридичну можливість захищати власні 

конвенційні права та звертатися з позовом проти держави до британських судів. 

Зазначений механізм є аналогом звернення до Європейського суду з прав 

людини, що значно полегшує процедуру захисту порушених прав [745, с.28]. 

Взагалі, як показує практика, більшість проблем механізму забезпечення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина пов’язані в основному 

не з відсутністю відповідної нормативної бази і системи уповноважених 

органів. Це буває вкрай рідко. Налагодження виконання задекларованого 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина потребує більш 
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ґрунтовного підходу, а саме: реформування чинної системи з метою усунення 

наявних недоліків та приведення у відповідність до кращих світових стандартів 

та вимог міжнародних документів, згода на обов’язковість яких надана 

Україною (серед яких, зокрема, як основа — Європейська конвенція з прав 

людини), змін у процесі їх функціонування. Таким чином, приведення у 

відповідність до зазначених пріоритетів механізму забезпечення принципу 

рівності прав та свобод людини і громадянина потребує проведення ґрунтовних 

реформ вітчизняного механізму державної влади, політичної та соціально-

економічної сфер. Сам же конституційно-правовий механізм забезпечення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні — це 

визначена Конституцією та законами України, взята в єдності, 

внутрішньоврегульована сукупність правових гарантій нормативного та 

інституційного характеру, які здійснюють правовий вплив на суспільні 

відносини щодо правомірної реалізації, охорони та захисту рівноправ’я в 

Україні. 

 

4.2. Особливості забезпечення принципу рівності прав і свобод 

іноземців та осіб без громадянства в Україні 

 

Забезпечення принципу рівності прав і свобод здійснюється однаковою 

мірою щодо всіх осіб, які проживають на території України. Правда, щодо 

певних осіб таке забезпечення має свої особливості, пов’язані з їхнім 

специфічним правовим статусом. Дійсно, іноземці й особи без громадянства, на 

відміну від громадян України, мають дещо інше коло прав, зокрема, відносно 

держави. Однак у більшості своїх прав і свобод іноземці та особи без 

громадянства є рівними з громадянами України. Виходячи з наведеного, 

особливості забезпечення принципу рівності прав і свобод іноземців та осіб без 

громадянства в Україні полягають в їхньому особливому правовому статусі. 

На думку В. С. Нерсесянца, правовий статус індивіда є однією з 

найважливіших політико-юридичних категорій, що нерозривно пов’язана з 
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соціальною структурою суспільства, рівнем демократії, станом законності [580, 

с.225]. Продовжуючи думку автора, чим вище рівень демократії, стабільніше 

законність і правопорядок, тим більш забезпеченим є правовий статус окремих 

індивідів, в тому числі іноземців та осіб без громадянства. 

Як зазначає Р. О. Халфіна, правовий статус вбирає всі види юридичних 

зв’язків. Це є загальним поняттям, що включає різноманітні елементи, які 

об’єднані тим, що вони характеризують положення людини в суспільстві [718, 

с.275]. Видається, що найширше поняття, що охоплює всі елементи. Також в 

юридичній літературі є досить поширеним вужче поняття правового статусу, до 

якого включають права, обов’язки, гарантії тощо. У зв’язку з цим виділяють 

правовий статус та правове положення. Ці категорії, на наш погляд, не є 

ідентичними.  

Як зазначає О. В. Марцеляк, найґрунтовнішому теоретичному 

дослідженню в основному піддавалися і піддаються елементи статусу особи чи 

людини та громадянина [404, с.144]. Хоча, незважаючи на це, у теорії права й 

донині не існує єдиної точки зору щодо цього питання. Р. О. Халфіна вважає, 

що основою правового статусу особи є загальні (конституційні) права і 

обов’язки [718, с.123-126]. Погоджуючись з цим, В. І. Новосьолов відстоює 

позицію, що загальний правовий статус особи включає в себе не тільки 

конституційні права і свободи, а й загальні галузеві права [451, с.37-39]. Цю ж 

точку зору підтримують В. О. Патюлін, який виділяє спеціальні правові статуси 

(модуси) особи [479, с.198-199], та О. О. Лукашева, яка розглядає права і 

свободи як елемент правового статусу, включаючи в нього весь комплекс прав, 

що законодавчо закріплені не тільки внутрішньодержавними правовими 

актами, а й міжнародними угодами [455, с.35]. 

Цікавою є позиція М. В. Вітрука, який вважає, що необхідно розрізняти 

два самостійні поняття – правове положення (статус) особистості в широкому 

та вузькому значеннях, що відображають явища, реальний зв’язок між якими 

можна визначити як відношення цілого та частини. На думку автора, умовно, 

суто термінологічно перше поняття можна визначити як «правове положення», 
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а друге – як «правовий статус». Отже, правове положення особистості (за 

запропонованою термінологією) – широка, узагальнююча категорія, що 

розкриває всі сторони закріпленого в праві стану особистості, передбачає всі її 

соціально-юридичні ознаки, якості [151, с.27]. Погоджуючись з такою точкою 

зору, хотілося би додати, що одна особа може поєднувати декілька правових 

статусів, однак правове положення в суспільстві залишається для такої особи 

однаковим. 

Юридичні зв’язки між людиною та державою виражаються в наявності у 

людини певного правового статусу. Людину ж з певним правовим статусом 

прийнято називати особою, а саме  – фізичною особою. Тому характеристика 

людини як особи передбачає наявність визначених юридичних зв’язків 

останньої з певною державою. Залежно від ступеня наближеності людини до 

держави та особливостей юридичного зв’язку між ними виділяють: громадян 

(підданих), іноземців та осіб без громадянства. 

Як зазначає І. Г. Ковалишин, розподіл у конституційному праві України 

основних прав на права людини і права громадянина пояснюється тим, що 

права людини походять з природного права, а права громадянина – з 

позитивного. Відповідно – права людини є основоположними, адже вони 

належать усім людям від народження, а права громадянина закріплюються за 

особою тільки через її правову належність до держави. Таким чином, кожний 

громадянин держави має весь комплекс прав, що належать до загальновизнаних 

прав людини, а також права громадянина, які визнаються у даній державі [283, 

с.39]. Тож, варто погодитися з думкою науковця про те, що права громадянина 

охоплюють сферу відносин індивіда з державою (сферу публічних інтересів), в 

якій він розраховує не лише на захист своїх прав від незаконного втручання, а й 

на активне сприяння держави їх реалізації [283, с.39]. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про громадянство України», громадянин 

України – це особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому 

законами України та міжнародними договорами України. В свою чергу, 
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громадянство України – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що 

знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках [529]. 

Громадяни України володіють всім комплексом прав і свобод, 

включаючи політичні права. На відміну від них, іноземці та особи без 

громадянства в силу свого правового статусу володіють в рівній мірі тими ж 

правами та свободами, що й громадяни України, за винятками, встановленими 

законами. 

На думку С. Ф. Константінова, однією з особливостей правового 

становища іноземних громадян в Україні є те, що вони перебувають у свого 

роду «подвійному підпорядкуванні» – дії законів країни перебування та дії 

законів держави свого громадянства [319, с.23]. Зв’язок іноземного 

громадянина з країною свого громадянства постійний і стійкіший, аніж зв’язок 

із країною перебування: іноземний громадянин залишається підлеглим владі 

своєї держави, навіть перебуваючи за межами її території, тоді як зв’язок з 

державою перебування має тимчасовий характер і може бути в будь-який час 

розірваний за бажанням самого іноземного громадянина або за волею держави 

перебування [319, с.23]. 

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства», іноземець – особа, яка не перебуває у 

громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав 

[565]. Звідси – іноземець має такі ознаки: 

1) фізична особа; 

2) не є громадянином України; 

3) є громадянином (підданим) іншої держави; 

4) має постійний політичний, економічний і правовий зв'язок з державою 

свого громадянства (підданства), але у зв’язку із постійним чи тимчасовим 

проживанням або тимчасовим перебуванням на території України, а також з 

інших причин перебуває також у правовому зв'язку з Україною в особі її 

компетентних органів. 
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Підтвердженням третьої ознаки є наявність паспорта або іншого 

документа, що його замінює, відповідно до законодавства іноземної держави. 

Зазначений документ має підтверджувати (містити відомості) громадянство 

(підданство) іноземної держави. Друга ознака може бути підтверджена 

відомостями про не перебування особи в громадянстві України. 

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства», особа без громадянства – особа, яку жодна держава 

відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином [565]. Таким 

чином, особа без громадянства вже характеризується такими ознаками: 

1) фізична особа; 

2) не є громадянином України; 

3) не є громадянином (підданим) іншої держави; 

4) у зв’язку із постійним чи тимчасовим проживанням або тимчасовим 

перебуванням на території України, а також з інших причин перебуває у 

правовому зв'язку з Україною в особі її компетентних органів. 

Виходячи з таких ознак іноземців та осіб без громадянства, слід вказати 

на певну методологічну неточність у нормативно визначених категоріях 

«громадянство України», «іноземець», «особа без громадянства». Так, 

громадянство України в обов’язковому порядку передбачає взаємні права та 

обов’язки між фізичною особою та державою незалежно від перебування особи 

на території України або за її межами. На наш погляд, іноземці, особи без 

громадянства також мають взаємні права та обов’язки з Українською 

державою, що не надає їм статусу громадянства України. Зазначені фізичні 

особи мають низку обов’язків перед державою Україна, наприклад, поважати її 

суверенітет, територіальну цілісність, права і свободи громадян України тощо. 

Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 3 Закону України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства», іноземці та особи без громадянства зобов’язані 

неухильно додержуватися Конституції та законів України, інших нормативно-

правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, 

інтереси суспільства та держави [565]. 
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Держава, виконуючи взяті на себе міжнародні зобов’язання, має численні 

обов’язки відносно іноземців та осіб без громадянства. Такі обов’язки 

покладені на неї міжнародно-правовими актами, міждержавними угодами тощо. 

Тому визначення терміна «громадянство» в сучасних умовах вже не відображає 

специфіки цього правового зв’язку, оскільки одночасно правовий зв’язок існує 

також і з іноземцями, і з особами без громадянства. Таким чином, назріла 

необхідність перегляду поняття «громадянство України», визначеного 

національним законодавством, зазначивши, що громадянство України – це 

постійний правовий зв’язок між фізичною особою та Україною, що знаходить 

свій вияв у їх взаємних правах і обов’язках. Натомість іноземців і осіб без 

громадянства вже можна розглядати як осіб, які мають просто правовий зв’язок 

з Україною, що знаходить вияв у їх взаємних правах та обов’язках. 

Забезпечення принципу рівності прав і свобод іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється в Україні на підставі системи нормативно-правових 

актів, до яких належать: 

1) Конституція України (так, наприклад, відповідно до ст. 26 Конституції 

України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також 

несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, 

встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 

України) [335]; 

2) чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, серед яких:  

 Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р. [664];  

 Конвенція про статус біженців 1951 р. [314];  

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. [421]; 

 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. [315]; 
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 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

[313] та Протокол до неї від 1952 р. [587]; 

 Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в 

Конвенції та у Протоколі № 1 [584]; 

 Протокол № 7 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод 

[585]; 

 Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 

[316], міжнародні договори України про видачу правопорушників, правову 

допомогу в кримінальних справах та реадмісію осіб; 

3) закони України у цій сфері: 

 Закон України «Про протидію торгівлі людьми» [569]; 

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» [565]; 

 Закон України «Про громадянство України» [529];  

 Закон України «Про імміграцію» [551]; 

 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» [573];  

 Закон України «Про закордонних українців» [539]; 

4) підзаконні нормативно-правові акти: 

 Концепція державної міграційної політики, схвалена Указом 

Президента України від 30 травня 2011 року № 622/2011 [553];  

 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 7 вересня 2011 року 

№ 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, 

необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та 

додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту» [549] тощо. 
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Зазначені нормативно-правові акти визначають елементи правового 

статусу іноземців та осіб без громадянства, зокрема, їхні права і свободи.  

Згідно зі ст. 26 Конституції України, іноземці та особи без громадянства, 

що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими 

правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни 

України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України [335].  

Це положення вітчизняного Основного Закону продубльоване в ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка 

проголошує, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні 

на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а 

також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, 

встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України 

[565]. Зазначеним нормативно-правовим актом, а також Конституцією України 

передбачені права і свободи іноземців та осіб без громадянства, до числа яких 

належать такі: 

1) на визнання біженцем, особою, що потребує додаткового або 

тимчасового захисту; 

2) на надання притулку; 

3) на підприємницьку та інвестиційну діяльність; 

4) на власність, в тому числі вільно володіти, користуватися та 

розпоряджатися майном, отримувати майно у спадок тощо; 

5) на працю та відпочинок; 

6) на соціальний захист та соціальне забезпечення; 

7) на культурні та духовні блага; 

8) на свободу совісті та віросповідання; 

9) на недоторканність особи, житла, невтручання в особисте і сімейне 

життя, на таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних 

повідомлень, на повагу до гідності; 

10) на судовий захист; 
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11) на участь в громадських об’єднаннях; 

12) на медичну допомогу та медичне обслуговування; 

13) на житло тощо. 

Слід зазначити, що чинне законодавство передбачає захист вказаних прав 

і свобод за умови законного перебування на території України. В той же час, на 

нашу думку, навіть при незаконному перебуванні на території України іноземці 

та особи без громадянства користуються всіма природними правами людини. 

Такі права закріплені низкою національних і міжнародно-правових актів, 

ратифікованих нашою державою. До них належать права: 

1) на життя; 

2) на повагу до честі та гідності; 

3) на захист і справедливий суд; 

4) на свободу думки, совісті та вибір релігії; 

5) на недискримінацію за ознаками раси, кольору шкіри, соціального 

походження та ін.; 

6) на приватну власність тощо. 

Взагалі, на підставі аналізу нормативно-правових актів можна виділити 

такі особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства: 

по-перше, за загальним правилом обсяг дієздатності іноземців 

встановлюється законодавством країни громадянства (підданства), особи без 

громадянства визначається законодавством держави, в якій така особа має 

постійне місце проживання. Разом з тим, згідно зі ст. 26 Цивільного кодексу 

України, всі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та 

обов’язки [725]. У зв’язку з цим цивільна дієздатність зазначених осіб, які 

перебувають на території України, по укладеним правочинам, зобов’язанням по 

відшкодуванню шкоди тощо, визначена нормативно-правовими актами 

України. В цій ролі іноземці та особи без громадянства виступають на рівні з 

громадянами України; 

по-друге, якщо вже говорити про цивільну дієздатність, то при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності іноземцями та особами без громадянства є 
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свої особливості. Зокрема, ст. 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» встановлено, що всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 

мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами 

України, незалежно від форм власності та інших ознак. Тобто іноземці та особи 

без громадянства є такими ж суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, як і 

громадяни України. Водночас визначено, що фізичні особи мають право 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними 

цивільної дієздатності згідно із законами України. Фізичні особи, які мають 

постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо 

вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України «Про 

підприємництво». Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на 

території України, мають зазначене право, якщо вони є суб’єктами 

господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце 

проживання або громадянами якої вони є [550];  

по-третє, існують деякі категорії іноземців, які не підлягають 

кримінальній відповідальності за злочини, вчинені в України (наприклад, 

дипломати, консули, аташе та інші). Їх відповідальність за вказані злочини 

визначено законодавством країни їх походження. Згідно зі ст. 8 Кримінального 

кодексу України, іноземці або особи без громадянства, які не проживають 

постійно в Україні, і вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні 

відповідальності за цим кодексом у випадках, передбачених міжнародними 

договорами, або якщо вони вчинили передбачені цим кодексом тяжкі або 

особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів 

України [352].  

Деякі склади злочинів можуть бути вчинені тільки громадянами України, 

зокрема, державна зрада. Так, відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу 

України, державна зрада – діяння, умисно вчинене громадянином України на 

шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 

обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: 

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного 
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конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України 

[352]. З іншого боку, існують певні склади злочинів, суб’єктами яких можуть 

виступати виключно іноземці та особи без громадянства (наприклад, 

шпигунство). Так, під шпигунством розуміється передача або збирання з метою 

передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам 

відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем 

або особою без громадянства [352]; 

по-четверте, аналогічно до кримінальної, вирішуються питання про 

адміністративну відповідальність іноземців та осіб без громадянства. Згідно зі 

ст. 16 Кодексу України про адміністративні правопорушення, іноземці і особи 

без громадянства, які перебувають на території України, підлягають 

адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами 

України. Питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, 

вчинені на території України іноземцями, які згідно з чинними законами та 

міжнародними договорами України користуються імунітетом від 

адміністративної юрисдикції України, вирішуються дипломатичним шляхом 

[286]. 

Стаття 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачає відповідальність за порушення іноземцями та особами без 

громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів 

на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, 

термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на 

це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або 

недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, 

або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну 

перебування, неприбуття без поважних причин до визначеного місця навчання 

або працевлаштування після в’їзду в Україну у визначений строк, а також 

порушення правил транзитного проїзду через територію України [286]. Отже, 
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іноземці та особи без громадянства є спеціальними суб’єктами зазначеного 

правопорушення. 

Наведені особливості правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства  в цілому відповідають міжнародним стандартам у цій сфері й не 

порушують принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Однак існують випадки (і вони досить поширені), коли іноземці та особи без 

громадянства позбавлені низки прав і свобод, які мають пересічні громадяни 

України. Іноземці не мають права: 

1) бути засновниками і членами політичних партій. Проте можуть бути 

засновниками і членами громадських організацій, брати участь у професійних 

спілках тощо (ст. 36 Конституції України [335]). В той же час згідно зі ст. 16 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, жодне з положень 

статей 10, 11 і 14 не може розглядатись як таке, що забороняє Високим 

Договірним Сторонам встановлювати обмеження на політичну діяльність 

іноземців [313]. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про політичні партії в 

Україні», членом політичної партії може бути лише громадянин України, який 

відповідно до Конституції України має право голосу на виборах [563]; 

2) обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також брати участь у референдумах;  

3) мати у власності земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення. Як зазначається у листі Вищого Спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.01.2013 року № 10-71/0/4-13, 

суб’єктами права приватної власності на землю згідно зі статтею 80 Земельного 

Кодексу визначено громадян України та юридичних осіб. Проте з урахуванням 

змісту частини другої статті 81 та інших норм Земельного Кодексу суб’єктами 

права приватної власності на землю визнаються також іноземні громадяни та 

особи без громадянства. Зокрема, іноземні громадяни та особи без 

громадянства відповідно до частини другої статті 81 Земельного Кодексу 

можуть набувати права власності на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на 
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земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених 

пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на 

праві приватної власності. Відповідно до частини п’ятої статті 22 Земельного 

Кодексу, землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у 

власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним 

юридичним особам та іноземним державам. Проте за змістом частини четвертої 

статті 81, статті 145 Земельного Кодексу допускається, що земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення ці особи також мають право набувати, 

проте, лише у спадщину, і протягом року зобов’язані їх відчужити, оскільки 

успадковані земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть 

перебувати у приватній власності осіб без громадянства або іноземних 

громадян. У разі невиконання цієї вимоги настають передбачені пунктом «д» 

статті 143 Земельного Кодексу наслідки, а саме: право власності на земельну 

ділянку може бути примусово припинене за рішенням суду [532]; 

4) створювати фермерське господарство. Згідно зі ст. 1 Закону України 

«Про фермерське господарство», фермерське господарство може бути створене 

одним громадянином України або кількома громадянами України, які є 

родичами або членами сім’ї, відповідно до закону [579]; 

5) здійснювати нотаріальну діяльність. Відповідно до ст. 3 Закону 

України «Про нотаріат», нотаріусом може бути громадянин України, який має 

повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у 

сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або 

консультантом державної нотаріальної контори – не менш як три роки, склав 

кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у 

дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду [559]; 

6) обіймати посади державних службовців (право на державну службу 

мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового 

стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, 

релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і 
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професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний 

відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України) 

[530, ст.4].  

7) бути суддею. Згідно зі ст. 51 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України 

та цього закону призначений чи обраний суддею, обіймає штатну суддівську 

посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі 

[577]. 

Чинним законодавством встановлені й інші обмеження прав і свобод 

іноземців та осіб без громадянства. Проте такі обмеження пов’язані із захистом 

прав громадян України, які мають з державою особливий правовий зв’язок. При 

цьому, суттєвого дисбалансу при забезпеченні принципу рівності прав і свобод 

іноземців та осіб без громадянства не відбувається. 

Слід відзначити, що щодо окремих прав іноземців у законодавстві 

України встановлені такі обмеження: 

1) священнослужителі, релігійні проповідники, наставники, інші 

представники зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і 

тимчасово перебувають в Україні, можуть займатися проповідуванням 

релігійних віровчень, виконанням релігійних обрядів чи іншою канонічною 

діяльністю лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони 

прибули, і за офіційним погодженням з державним органом, який здійснив 

реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації [574, ст.24]; 

2) іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, 

яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано 

тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, 

мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян 

України. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для 

працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на 

роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 
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громадянства, виданого в порядку, визначеному законодавством України, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України [538, ст.4]; 

3) іноземці та особи без громаднства, які постійно проживають на 

території України, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами 

України (однак закон передбачає здобуття вищої освіти зазначеними 

категоріями осіб за кошти державного бюджету лише в межах квот, визначених 

Кабінетом Міністрів України); визнання еквівалентності атестатів і дипломів, 

навчальних курсів, кваліфікації, вчених ступенів і звань іноземців здійснюється 

в порядку, передбаченому міжнародними договорами (ст. 64 Закону України 

«Про освіту» [560]); 

4) іноземцям та особам без громадянства, які прибувають в Україну на 

строк понад три місяці, віза на в’їзд в Україну видається дипломатичними 

представництвами та консульськими установами України за умови 

пред’явлення ними документа про відсутність у них ВІЛ-інфекції, якщо інше не 

встановлено міжнародними договорами України. ВІЛ-інфіковані чи хворі на 

СНІД іноземці та особи без громадянства, які не виконують запропонованих 

закладами охорони здоров’я профілактичних заходів щодо недопущення 

розповсюдження ВІЛ-інфекції, своєю поведінкою створюють загрозу здоров’ю 

інших осіб, можуть бути видворені за межі України [540]; 

5) громадяни тих держав, у яких передбачено обмеження доступу 

громадян України до їхніх державних архівів, можуть бути обмежені Кабінетом 

Міністрів України в доступі до документів Національного архівного фонду 

України, які є державною власністю [556, ст.40]; 

6) іноземцям та особам без громадянства доступ до державної таємниці 

надається у виняткових випадках на підставі міжнародних договорів України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового 

розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення 

національної безпеки України на підставі пропозицій Ради національної 

безпеки і оборони України [531, ст.27]; 
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7) в’їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а 

також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо 

небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених 

міжнародними угодами і санітарним законодавством України. З метою 

запобігання занесенню в Україну особливо небезпечних (у тому числі 

карантинних) і небезпечних для людей інфекційних хвороб у прикордонних 

контрольних пунктах у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів 

України, створюються і функціонують спеціальні санітарно-карантинні 

підрозділи, прикордонні інспекційні пости [536, ст.29] тощо. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що в 

Україні діє налагоджена система забезпечення принципу рівності прав і свобод 

щодо іноземців та осіб без громадянства. Дотримання зазначеного 

конституційного принципу відбувається, зокрема, на підставі положень 

Конституції України, законів України, а також положень міжнародних актів, 

ратифікованих Україною. Окрім того, в Україні діє розгалужена система 

державних органів, що забезпечують дотримання прав і свобод іноземців та 

осіб без громадянства, що, в свою чергу, складають інституційний механізм 

забезпечення принципу рівності прав і свобод зазначених категорій осіб. 

 

4.3. Забезпечення принципу рівності прав національних меншин в 

Україні 

 

Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина проявляється не 

тільки на рівні кожної окремої особи, але і на рівні певних угруповань людей. 

Як кожний громадянин є рівним відносно іншого громадянина, так і різні 

національні меншини є рівними між собою. Держава, забезпечуючи принцип 

рівності прав і свобод для всіх членів суспільства, не може надавати перевагу 

жодній з національних меншин. Встановлення однакових за змістом та обсягом 

прав і свобод для всіх без винятку національних меншин відповідає 

міжнародним стандартам, а також європейській практиці. 
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Тут доречно звернутися до норм Конституції України, відповідно до яких 

в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, 

інших мов національних меншин України (ч. 2 ст. 10) [335]. Держава сприяє 

розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 

корінних народів і національних меншин України (стаття 11) [335]. Таким 

чином, особливості національного складу держави вплинули на зміст 

Основного Закону, який, в свою чергу, закріпив права і свободи національних 

меншин. 

Врахування етнонаціонального фактора постає як обов’язкова умова 

розвитку країни, а забезпечення конституційних прав і свобод представників 

національних меншин, підтримка етнокультурної самоідентичності при 

відкритості викликам сучасної модернізації виступають на перший план при 

реалізації державної етнонаціональної політики в Україні. Одночасно 

надзвичайної ваги набуває проблема пошуку та впровадження механізмів, які б 

дали змогу досягти необхідного балансу між стабільністю суспільства, що 

вимагає певної уніфікації, й збереженням його поліетнічності та 

полікультурності [582]. 

Слід зазначити, що залежно від історичних обставин існує два основні 

підходи до класифікації на цій підставі видів національних угруповань. На 

території України проживають корінні народи та національні меншини, як це 

проголошено статтею 11 Конституції України. Згідно з другим підходом, існує 

одна, яка переважає за чисельністю, нація, що одночасно є корінною. Всі інші 

національні угруповання належать до національних меншин, які поділяються на 

корінні та некорінні – залежно від історичних обставин. На нашу думку, 

обґрунтованішим є другий підхід, хоча слід зазначити, що обидві точки зору 

створюють уявлення певної штучності та неприродності.  

На думку деяких науковців, на теренах України є три корінні національні 

меншини, тобто ті народи, що проживають на своїй етнічній території. 

Найбільші серед них – кримські татари, які проживають у Криму й повернулися 
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на свою батьківщину після депортації в 1944 році. Корінними національними 

меншинами є також караїми у Криму та гагаузи в Одеській області. 

Окрім того, за даними Перепису населення 2001 р., в Україні проживають 

росіяни, білоруси, молдовани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, 

греки, цигани, азербайджанці, грузини, німці та інші національні меншини 

[166]. Необхідно зазначити, що кількість власне повнокровних представників 

тієї або іншої національності постійно змінюється через асиміляцію з 

представниками інших національностей. Зазначене явище, на нашу думку, має 

як позитивні, так і негативні аспекти. До позитивних слід віднести, в першу 

чергу, зменшення рівня національної ворожнечі, покращення якості 

загальнолюдського генофонду тощо. До негативних аспектів належать: втрата 

традицій, культурних і духовних цінностей, зменшення кількості носіїв певної 

мови тощо.  

Це свідчить, що питанню забезпечення принципу рівності прав і свобод 

національних меншин повинна приділятися значна увага.  На нашу думку, у 

широкому розумінні забезпечення принципу рівності прав і свобод 

національних меншин – це створення сприятливих умов для їх ефективного 

втілення в життя, що здійснюється всіма органами державної влади та 

місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та засобами масової 

інформації. Вживання терміна «забезпечення» деякою мірою спрямоване на 

охарактеризування мети діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, тобто означає певний напрям політики. З іншого боку, 

використання вказаного терміна означає для суб’єктів права можливість 

використання та застосування нормативно-правової бази у визначеній сфері 

суспільних відносин, зокрема, щодо принципу рівності прав і свобод 

національних меншин в Україні.  

Власне забезпечення зазначеного принципу передбачає два аспекти: по-

перше, систему засобів, методів і способів, метою застосування яких є 

реалізація принципу рівності прав і свобод національних меншин на практиці; 

по-друге – визначення суб’єктів, уповноважених державою здійснювати таке 
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забезпечення. І. К. Полховська до основних напрямів забезпечення правової 

рівності відносить:  

1) створення якісної нормативно-правової бази;  

2) соціально орієнтований вектор державної політики і гарантована 

підтримка соціально незахищених верств населення;  

3) створення дієвих механізмів захисту прав і свобод людини й 

громадянина;  

4) чітке втілення ідеї рівності в процесі правотворчої й правозастосовчої 

діяльності органів державної влади, підвищення рівня правової культури 

населення та подолання правового нігілізму [501, с.104]. 

У цілому, підтримуючи наведену точку зору, розглянемо основні з цих 

напрямів щодо забезпечення правової рівності національних меншин в Україні. 

Відомо, що безпосереднє забезпечення конституційного принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина починається з визнання 

зазначеного принципу державою і відповідної нормативно-правової 

регламентації. Як зазначає А. М. Колодій, принципи права можуть і мають 

отримувати свою об’єктивізацію у безпосередньому змісті законодавства, 

створюючи при цьому ті прошарки правової матерії, які можуть складати 

самостійну структурну ланку, що безпосередньо регулює суспільні відносини 

[304, с.15].  

Так, згідно зі статтею 1 Закону України «Про національні меншини в 

Україні», Україна гарантує громадянам республіки незалежно від їх 

національного походження рівні політичні, соціальні, економічні та культурні 

права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості й 

самовиявлення. Усі громадяни України користуються захистом держави на 

рівних підставах. При забезпеченні прав осіб, які належать до національних 

меншин, держава виходить з того, що вони є невід’ємною частиною 

загальновизнаних прав людини [557].  

 Відповідно до частин 1 та 2 статті 4 Рамкової конвенції про захист 

національних меншин, держави зобов’язуються гарантувати особам, які 
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належать до національних меншин, право рівності перед законом та право на 

рівний правовий захист. У зв’язку з цим будь-яка дискримінація на підставі 

приналежності до національної меншини забороняється. Сторони 

зобов’язуються вжити у разі необхідності належних заходів з метою досягнення 

у всіх сферах економічного, соціального, політичного та культурного життя 

повної та справжньої рівності між особами, які належать до національної 

меншини, та особами, які належать до більшості населення. У зв’язку з цим 

вони належним чином враховують конкретне становище осіб, які належать до 

національних меншин [571]. 

Стаття 1 Декларації прав національностей України проголошує, що 

Українська держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам, 

які проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та 

культурні права. Представники народів і національних груп обираються на 

рівних правах до органів державної влади всіх рівнів, обіймають будь-які 

посади в органах управління, на підприємствах, в установах та організаціях. 

Дискримінація за національною ознакою забороняється й карається за законом 

[214].  

Аналізуючи відповідні положення законодавства про національні 

меншини в Україні, можна аргументовано стверджувати про охоплення 

нормативно-правовою регламентацією всіх визнаних на міжнародному рівні 

груп прав і свобод людини, до яких належать: соціальні, політичні, економічні, 

культурні та громадянські. Тому нормативно-правова база про національні 

меншини в Україні характеризується як всеохоплююча, що передбачає 

забезпечення всіх без винятку прав національних меншин. 

Зокрема, всім національним меншинам в Україні та їх представникам в 

рівній мірі забезпечуються такі права і свободи: 

1) на національно-культурну автономію; 

2) на підготовку педагогічних, культурно-просвітницьких та інших 

національних кадрів через мережу навчальних закладів; 

3) на користування своєю мовою; 
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4) обиратися або призначатися на рівних засадах на будь-які посади до 

органів законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, в 

армії, на підприємствах, в установах і організаціях; 

5) на збереження життєвого середовища у місцях їх історичного й 

сучасного розселення; 

6) вільно обирати та відновлювати національність; 

7) на національні прізвище, ім’я та по батькові; 

8) вільно встановлювати і підтримувати зв’язки з особами своєї 

національності та їх громадськими об’єднаннями за межами України, 

одержувати від них допомогу для задоволення мовних, культурних, духовних 

потреб, брати участь у діяльності міжнародних неурядових організацій; 

9) на вибір обсягу і форм здійснення прав, що надаються їм чинним 

законодавством, і реалізацію їх особисто, а також через відповідні державні 

органи та створювані громадські об’єднання; 

10) сповідувати свою релігію, використовувати свою національну 

символіку, відзначати свої національні свята, брати участь у традиційних 

обрядах своїх народів; 

11) створювати свої культурні центри, товариства, земляцтва, об’єднання; 

12) на вільні контакти зі своєю історичною батьківщиною та інші. 

Вичерпного переліку прав і свобод національних меншин не закріплено 

на нормативному рівні, що зрозуміло. Проте нормативно визначені права і 

свободи національних меншин можуть бути згруповані у наступні групи: 

1) право національних меншин на самоорганізацію; 

2) право на представництво національних меншин у виборних органах 

влади та місцевого самоврядування; 

3) культурні права національних меншин; 

4) право на використання мов національних меншин; 

5) право на освіту мовою національних меншин; 

6) право національних меншин на інформацію. 

Забезпечення конституційного принципу рівності особи відбувається 
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шляхом застосування встановлених конституційних норм, що є відповідною 

владною організуючою діяльністю державних та інших органів, осіб, метою 

якої є реалізація прав і обов’язків, а також контроль за даним процесом [696, 

с.345]. Ця державна діяльність виявляється у створенні та гарантуванні умов 

для належної реалізації прав національних меншин через виконання, 

використання, дотримання, застосування чинного національного та 

міжнародного законодавства, втілення у життя відповідних програм на 

загальнонаціональному та місцевому рівнях та ін. 

Щодо програм підтримки національних меншин, то хотілось би 

відзначити, що вони містять заходи щодо підвищення ефективності взаємодії з 

громадськими організаціями національних меншин регіону, створення 

необхідних умов для збереження мовної та етнічно-культурної самобутності 

націй та народностей, згуртування національних меншин навколо ідей 

української державності, збереження стабільної суспільно-політичної ситуації в 

регіоні тощо [566]. 

Метою таких програмних документів є створення сприятливих умов для 

сталого збалансованого розвитку національних меншин, реалізації їх 

внутрішнього потенціалу та стимулювання громадської активності, підвищення 

ефективності комунікації органів виконавчої влади з інститутами етнічних 

громад, вдосконалення правових механізмів і практик державної 

етнонаціональної політики. Програми націлені на забезпечення консолідації 

багатонаціональної громади регіону, утвердження принципів толерантності та 

міжнаціональної злагоди, підтримку діяльності національно-культурних 

товариств і центрів національних культур на відповідній території [582]. 

При аналізі різних профільних програм забезпечення прав національних 

меншин в Україні певним позитивним аспектом виступає той факт, що над 

створенням кожної програми працювали не тільки представники органів 

державної влади, але й представники національних меншин. Крім того, при 

дослідженні змісту вказаних документів виявлено нетотожність їх змісту, що 

свідчить про унікальність кожної програми. На нашу думку, слід продовжити 
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таку практику. При цьому доцільно розробляти програми для національних 

меншин на загальнодержавному та регіональному рівнях, тобто щодо 

територій, які не входять до складу однієї територіальної одиниці (бо існують 

національні меншини, які проживають на території декількох областей тощо). 

Ще одним напрямом є створення дієвих механізмів забезпечення 

принципу рівності прав і свобод національних меншин. Як зазначено в 

Спеціальній доповіді  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

регіональні управлінські структури у сфері етнонаціональних відносин 

проводять значну роботу щодо захисту прав національних меншин. Водночас 

треба звернути увагу на те, що ефективному застосуванню ними національного 

законодавства і міжнародних стандартів щодо захисту прав національних 

меншин заважають: 

1) недоступність для більшості райдержадміністрацій сучасних засобів 

оперативного одержання інформації, обміну досвідом роботи; 

2) практично відсутність у профільних підрозділах районної ланки 

базової нормативно-правової літератури, не кажучи вже про повний набір 

спеціальної літератури; 

3) відсутність системи навчально-методичної роботи з фахівцями, які 

займаються питаннями національних відносин, включаючи методичні вказівки і 

рекомендації, спеціально підготовлені для застосування у практичній роботі 

[661]. 

На думку вітчизняного омбудсмана, такий стан роботи по захисту прав 

національних меншин на регіональному рівні зумовлений тим, що по-перше, в 

діяльності не всіх облдержадміністрацій питання захисту прав національних 

меншин є пріоритетним, по-друге, на ситуацію вкрай негативно вплинули 

неодноразова реорганізація центрального органу державної виконавчої влади, 

що здійснює управління у сфері міжнаціональних відносин, а також майже 

постійні реорганізації на місцях [661]. 
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Вважаємо, що створення дієвих механізмів забезпечення принципу 

рівності прав і свобод національних меншин здійснюється на двох основних 

рівнях: 

1) національному; 

2) міжнародному. 

На національному рівні зазначений механізм передбачає створення 

розгалуженої системи органів державної влади та місцевого самоврядування, 

які й забезпечують від імені держави реалізацію принципу рівності прав і 

свобод національних меншин в Україні. Відповідно до статті 14 Закону України 

«Про національні меншини в Україні», вони сприяють діяльності національних 

громадських об’єднань, які діють відповідно до чинного законодавства. У 

державному бюджеті України передбачаються спеціальні асигнування для 

розвитку національних меншин [557, ст.16].  

Таким чином, при забезпеченні принципу рівності прав і свобод 

національних меншин важливого значення набуває питання фінансування 

програм підтримки розвитку таких суб’єктів. Так, у 2013 році реалізація заходів 

зі збереження та розвитку культур національних меншин здійснювалася в 

межах бюджетної програми 1801260 «Заходи з відтворення культури 

національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, 

заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 

заходи щодо встановлення культурних зв’язків закордонних українців з 

українською діаспорою». Обсяги бюджетних призначень за цією бюджетною 

програмою склали 3375,0 тис. грн., з яких на заходи з відтворення культури 

національних меншин передбачено 300,0 тис. грн. Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1049, прийняття рішення щодо 

надання фінансової підтримки проектам (програмам, заходам), розробленим 

всеукраїнськими громадськими організаціями та творчими спілками, 

здійснюється за результатами конкурсного відбору.  

В основному кошти, передбачені будь-якою програмою підтримки 

розвитку національних меншин в Україні, йдуть на такі витрати: 1) оренда 
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приміщень, територій, споруд, на яких проводиться захід (у межах заходу);      

2) оплата транспортних послуг; 3) оренда обладнання (світлової, звукової, 

фото-, відеоапаратури); 4) оплата за послуги зв’язку (в межах заходу);               

5) поліграфічні та інформаційні послуги; 6) послуги з виготовлення символіки, 

емблем та інших атрибутів для проведення заходу; 7) придбання матеріалів, 

товарів; 8) придбання призів, сувенірів, подарунків; 9) послуги з підготовки та 

видання (буклетів, інформаційно-методичних матеріалів, посібників, 

збірників); 10) послуги з організації заходу (оформлення сцени, режисерсько-

постановочні, художньо-постановочні, написання сценарію, музичного 

супроводу) тощо. 

Слід відзначити, що у вітчизняній практиці непоодинокими є випадки 

недофінансування програм підтримки розвитку національних меншин, у зв’язку 

з чим значна кількість заходів залишається нереалізованою, а завдання 

невиконаними. Зокрема, на реалізацію Програми підтримки розвитку 

національних меншин та діяльності національно-культурних товариств 

Одеської області на 2013-2015 роки на 2013 рік передбачалося фінансування з 

обласного бюджету (з урахуванням змін до програми) обсягом 921 тис. грн., а 

фактично виділено в обласному бюджеті на 2013 рік (з урахуванням змін) 500 

тис. грн. [455]. Таким чином, недофінансування зазначеної програми складає 

близько 50%.   

Також необхідно відзначити, що забезпечення принципу рівності прав і 

свобод національних меншин не передбачає рівних витрат на кожну з них. 

Навпаки, виділення однакових сум коштів для розвитку кожної національної 

меншини надавало б переваги одним меншинам і звужувало б права і свободи 

інших. Національні меншини досить різні: компактно розташовані в межах 

однієї області або їхні представники розповсюджені по різних регіонах тощо; 

тобто вони є різними не тільки за кількістю осіб, але і за територією 

проживання. Виділення певної суми на користь компактно проживаючої 

національної меншини та виділення такої ж суми на користь національної 

меншини, що проживає некомпактно, безумовно спричинить неоднакове 
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фінансове забезпечення їхніх заходів (за умови однакової кількості осіб у складі 

національних меншин). Роль держави не повинна зводитися до рівного 

забезпечення прав і свобод національних меншин, застосування однакових 

підходів і заходів. Ми вбачаємо роль держави при забезпеченні принципу 

рівності прав і свобод національних меншин в Україні в індивідуальному 

підході до вирішення проблем кожної національної меншини. Зважаючи на 

особливості кожної національної меншини, при забезпечені принципу рівності 

прав і свобод зазначених суб’єктів існує дуже тонка межа. При цьому держава 

не лише не заважає розвитку національних меншин, але й сприяє цьому. 

Хоча в цьому аспекті, на нашу думку, більшість витрат за вказаними 

статтями є непродуктивними. Деяких з витрат взагалі можна уникнути, 

надавши більше фактичної свободи для діяльності самих національних меншин. 

Тому при розробці конкретних заходів для програм підтримки національних 

меншин слід більше уваги приділяти вимогам і побажанням представників 

національних меншин, надавати їм певну свободу дій по організації таких 

заходів. Надання прямої бюджетної підтримки організаціям національних 

меншин і подальший контроль, здійснюваний органами влади за витрачанням 

таких коштів, на наш погляд, є більш продуктивними та ефективними для 

досягнення кінцевої мети розвитку національних меншин в Україні.  

Враховуючи, що Україна ратифікувала Рамкову конвенцію Ради Європи 

про захист національних меншин, на міжнародному рівні механізм 

забезпечення принципу рівності прав і свобод національних меншин 

функціонує відповідно до зазначеної Рамкової конвенції. 

Зокрема, згідно зі статтями 24 та 25 Рамкової конвенції про захист 

національних меншин, Комітет міністрів Ради Європи здійснює нагляд за  

виконанням Договірними Сторонами цієї Рамкової конвенції. Впродовж одного 

року після набрання цією Рамковою конвенцією чинності для Договірної 

Сторони остання надсилає Генеральному секретарю Ради Європи повну 

інформацію про законодавчі та інші заходи, вжиті для здійснення принципів, 

проголошених у цій Рамковій конвенції. В подальшому кожна Сторона 
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надсилає Генеральному секретарю на періодичній основі та на прохання 

Комітету міністрів будь-яку додаткову інформацію про виконання цієї Рамкової 

конвенції. Інформацію, подану згідно з цією статтею, Генеральний секретар 

надсилає Комітету міністрів [571].  

Що стосується останнього з основних напрямів забезпечення правової 

рівності, то щодо національних меншин слід наголосити, що хоча чинне 

законодавство дає змогу вживати ефективних заходів щодо недопущення 

порушення прав національних меншин, реальна правозастосовча практика 

свідчить, що правоохоронні органи недостатньо їх використовують. Тому 

необхідно принциповіше підходити до питання притягнення до 

відповідальності осіб, що порушують права представників національних 

меншин [661]. 

На наше переконання, сутність принципу забезпечення рівності прав і 

свобод національних меншин полягає в:  

1) можливості реалізації представниками національних меншин своїх 

політичних, соціальних, економічних, громадянських і культурних прав і 

свобод на рівні з іншими національностями;  

2) здатності захистити права і свободи в разі їх порушення чи загрози 

посягання, що включає в себе вільне обирання та застосування форм і способів 

захисту зазначених прав;  

3) розповсюдженні вказаних можливостей для всіх національних меншин, 

незважаючи на їхні особливості, в тому числі кількість осіб та територію 

проживання;  

4) наданні всім національним меншинам в рівній мірі зазначених 

можливостей, тобто однаковості їх обсягу та змісту для всіх;  

5) встановленні реального юридичного фактору забезпечення зазначених 

можливостей державою як окремо, так і в їх взаємозв’язку. 

Підбиваючи підсумки, слід відзначити, що для такої багатонаціональної 

держави як Україна проблема забезпечення принципу рівності прав 

національних меншин залишається актуальною завжди і на всій території. 
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Водночас необхідно зауважити, що в цілому із зазначеним завданням держава 

справляється, про що свідчать рідкісні та нетривалі інциденти з національними 

меншинами. 

 

4.4. Конституційно-правова відповідальність за порушення  принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні 

 

Ефективностi забезпечення принципу рiвностi прав i свобод людини i 

громадянина в Українi значною мiрою сприяє встановлення юридичної 

вiдповiдальностi за його недотримання. Для визначення сутності 

конституцiйно-правової вiдповiдальностi за порушення принципу рiвностi прав 

i свобод людини i громадянина в України потрібно, з одного боку, визначити її 

мiсце в системi юридичної вiдповiдальностi, з іншого — встановити її 

специфiчнi особливостi, з точки зору предмета правового регулювання. 

Виходячи з того, що конституцiйно-правова вiдповiдальнiсть є невiд’ємною 

складовою механізму забезпечення принципу рiвностi прав i свобод людини i 

громадянина, напрямок дослiдження має орiєнтуватися саме на особливості 

зазначеної сфери вiдносин.  

Конституцiйно-правова вiдповiдальнiсть є основним видом юридичної 

вiдповiдальностi у конституцiйному правi України. Окрiм того, зазначена 

категорiя є окремим інститутом конституцiйного права. Iснує i бiльш широкий 

пiдхiд до зазначеного поняття. Так, наприклад, В. Ф. Погорiлко зараховує 

конституцiйно-правову вiдповiдальнiсть до складових елементiв усiх основних 

iнститутiв конституцiйного права (конституцiйного ладу, конституцiйно-

правового статусу людини i громадянина, безпосереднього народовладдя, 

парламентаризму, президентства, виконавчої влади, судової влади, 

конституцiйної юстицiї, мiсцевого самоврядування та ін.) [489, с.139].  

Особливістю конституцiйно-правової вiдповiдальності є відсутність 

нормативно визначеної системи складів відповідних правопорушень. Порядок 

притягнення до конституційно-правової відповідальності також не є чітко 
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регламентованим, що, як наслідок, має численні зловживання через відсутність 

імперативного підходу до регулювання зазначених відносин, а також значну 

розпорошеність відповідних норм.  

З огляду на зазначене, характеристика сутності конституційно-правової 

відповідальності за порушення принципу рiвностi прав i свобод людини i 

громадянина в Українi ускладнюється.  

Слід зазначити, що й саме поняття «вiдповiдальнiсть», складовою якого є 

вiдповiдальнiсть юридична, багатогранне та багатозначне. Головне значення 

«вiдповiдальностi» полягає в тому, що вона вiдiграє важливу роль у взаєминах 

учасникiв суспiльних вiдносин i є засобом регулювання поведiнки людей. При 

цьому, вiдповiдальнiсть не iснує поза суспiльством, у зв’язку з чим і має 

соцiальний характер. У вiтчизнянiй та iноземнiй лiтературi вiдсутня єднiсть 

думок як щодо поняття вiдповiдальностi, так i щодо видiв соцiальної 

вiдповiдальностi.  

На думку деяких науковцiв, застосування самого термiну 

«вiдповiдальнiсть» у рiзнобiчних розумiннях навiть до деякої мiри приводить 

учених до песимiстичних висновків, вiдносно можливостi вироблення єдиного 

поняття «відповідальності» [19, с.184]. Трактування юридичної 

вiдповiдальностi, її концепцiя, конструкцiя визначають мiсце та значення будь-

якого виду «відповідальності» в системi права. Увага науковцiв до проблем 

юридичної вiдповiдальностi, зокрема, у загальнотеоретичному планi активно 

проявляється з кiнця 50-х — початку 60-х рокiв ХIХ ст. При цьому, 

основоположними залишаються здобутки вчених, якi працювали у цьому 

напрямку у радянськiй науцi. Одним iз перших, хто обґрунтував необхiднiсть 

дослiдження юридичної вiдповiдальностi на цьому етапi, був                             

М. Д. Шаргородський [366, с.297].  

При цьому юридична вiдповiдальнiсть визначалася як мiра державного 

примусу на виконання вимог права, що мiстить осуд дiянь правопорушника 

перед державою та суспiльством. Специфiка такого розуміння юридичної 
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вiдповiдальностi полягала в тому, що вона здебільшого розглядалася тiльки як 

наслiдок правопорушення, тобто в ретроспективному аспектi.  

До середини минулого столiття вказана теза залишалася в правовiй 

лiтературi переважною. Лише В. Г. Смирнов поставив її iстиннiсть пiд сумнiв. 

Науковець вважав, що «проблема вiдповiдальностi не зводиться до проблеми 

вiдповiдальностi за завдану шкоду, за порушення будь-яких обережених 

законом iнтересiв: правова вiдповiдальнiсть тiльки найбiльш рельєфно 

проявляється у порушеннi, але вона реально iснує i за умови здiйснення 

дозволених, а тим більше, прямо випливаючих iз чинного законодавства дiянь» 

[649, с.82]. Таким чином, В. Г. Смирнов уперше сформулював визначення 

позитивної юридичної вiдповiдальностi, а саме: аналiз юридичної 

відповідальності, як явища загальносоцiального, результатом чого стала 

концепцiя позитивної юридичної вiдповiдальностi. 

Як наслідок, сьогодні як у теорiї права, так i в конституцiйному правi 

немає єдностi точок зору вчених щодо змiсту й сутностi юридичної 

вiдповiдальностi. Кожен автор визначає її по-своєму, виокремлюючи при цьому 

тi сторони, якi вiн вважає визначальними: як мiру державного примусу або 

форму державного впливу [504, с.519], як покарання за правопорушення [595, 

с.34], як охоронний правостосунок [49, с.71], як специфiчний юридичний 

обов’язок [630, с.72], як реалiзацiю правових санкцій [17, с.91]. Так, наприклад, 

А. С. Булатов дає наступне визначення юридичної відповідальності — 

особливе, передбачене і врегульоване нормами права ставлення, яке виникає 

між правопорушником і державою (компетентними органами), при якому 

держава через свої органи має право покарати правопорушника, а він 

зобов’язаний зазнати цього покарання [111, с.12]. 

Водночас, І. В. Гущин до ознак юридичної вiдповiдальностi пропонує 

такі:  

1) спирається на державний примус у формi каральних i 

правовiдновлюючих (компенсацiйних) способiв;  
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2) виражається в обов’язку особи зазнавати певних втрат (позбавлення 

конкретних благ) особистого (позбавлення волi, посади та iн.), органiзацiйного і 

майнового характеру (конфiскацiя майна, штраф) за свою вину, тобто нести 

кару, яка є новим, додатковим, юридичним обов’язком, що не iснував до 

правопорушення;  

3) настає лише за вчиненi або вчинюванi правопорушення у разi 

встановлення складу правопорушення;  

4) застосовується компетентним органом у суворiй вiдповiдностi до 

закону [209, с.144]. 

Проте юридична відповідальність, пов’язана з покаранням, санкцiєю, 

державним примусом, обов’язком правопорушника зазнати певного 

негативного для нього наслідку, не зводиться тiльки до однiєї з цих ознак. 

Поняття «вiдповiдальностi» значно ширше. На думку деяких науковцiв, 

юридична вiдповiдальнiсть — самостiйне поняття, яке не можна визначати 

через iншi самостiйнi правовi категорiї: «обов’язок», «правовiдносини», 

«санкцiя» тощо. Загальна дефiнiцiя вiдповiдальностi повинна пов’язувати її 

об’єктивну та суб’єктивну сторони [209, с.28]. 

Цікавим є підхід О. В. Совгирі та Н. Г. Шукліної, які пропонують 

ототожнювати поняття «конституцiйна вiдповiдальнiсть», «конституцiйно-

правова вiдповiдальнiсть» та «державно-правова вiдповiдальнiсть». Водночас, 

ці автори дають наступне визначення конституційно-правової відповідальності 

— це передбачений нормами конституційного права вид соціальної та 

юридичної відповідальності, що існує у сфері конституційно-правових 

відносин, характеризується наявністю специфічних суб’єктів, механізму 

реалізації та санкцій і полягає у примусовому перетерплюванні заходів впливу 

за протиправне діяння (ретроспективний аспект) та у відповідальному стані 

зобов’язаного суб’єкта (позитивний аспект), є найважливішою гарантією 

реалізації та захисту Конституції [651, с.38].  

Узагальнюючи наведене вище, можна підкреслити два ключових 

моменти: О. В. Совгиря та Н. Г. Шукліна виділяють ретроспективний та 
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позитивний аспекти конституційно-правової відповідальності, а також 

визначають зазначену категорію саме як складову системи гарантій реалізації 

та захисту Конституції. При цьому, автори пiдкреслюють вiддмінність таких 

понять, як «конституцiйна вiдповiдальнiсть» та «вiдповiдальнiсть за порушення 

норм конституцiйного права», підкреслюючи їх збіг лише в аспекті 

конституцiйної вiдповiдальнiсть за порушення конституцiйних норм взагалi 

[651, с.43].  

На думку В. Ф. Погорілка, конституцiйно-правова відповідальність — це 

вид соцiальної та юридичної вiдповiдальностi, який iснує у сферi 

конституцiйно-правових вiдносин, передбачений нормами конституцiйного 

права, характеризується специфiчним колом суб’єктiв, механiзмом реалiзацiї та 

санкцiями й полягає у примусовому зазнаванні засобiв впливу за протиправне 

дiяння (ретроспективний аспект) та у вiдповiдальному станi зобов’язаного 

суб’єкта (позитивний аспект), виступає найважливiшою гарантiєю реалiзацiї i 

захисту Конституцiї [489, с.129].  

Схожим є пiдхiд А. О. Червяцової, яка вважає, що конституцiйно-

правова вiдповiдальнiсть є самостiйним видом юридичної вiдповiдальностi, 

яка, у свою чергу, входить до системи соцiальної вiдповiдальностi. Водночас, 

автор пiдкреслює, що особливiсть конституцiйно-правової вiдповiдальностi 

полягає в тому, що вона може спиратися на морально-полiтичнi критерiї, якi, 

формалiзуючись на рiвнi конституцiйного законодавства, стають правовими. 

Поведiнку, що є негiдною з точки зору полiтики або моралi, конституцiйно-

правовi норми визнають протиправною, неконституцiйною, тобто такою, що 

тягне юридичну (конституцiйно-правову) вiдповiдальнiсть [732, с.8]. 

На противагу зазначенiй позицiї I. Мiнаєва вважає, що конституцiйно-

правову вiдповiдальнiсть слiд вiдрiзняти вiд публiчно-правової, яка, в свою 

чергу, є вiдповiдальнiстю органiв публiчної влади (посадових осiб), тобто 

органiв державної влади i мiсцевого самоврядування. Суб’єктами ж першої 

виступають не тiльки державно-владнi учасники конституцiйно-правових 

відносин, а й фiзичнi особи [422, с.39]. На нашу думку, підхід автора є досить 
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влучним, адже, якщо публiчно-правова вiдповiдальнiсть поєднує моральнi, 

полiтичнi й правовi заходи вiдповiдальностi, яким пiдлягають органи публiчної 

влади (посадовi особи) перед основним джерелом публiчної влади — народом, 

то конституцiйно-правова вiдповiдальнiсть є юридичною вiдповiдальнiстю, яка 

ґрунтується на конституцiйно-правових нормах. 

Найбільше нам імпонує підхід Н. М. Батанової, яка визначає 

конституційно-правову відповідальність як конституційно-правові зв’язки, 

засновані на державному (або прирівняному до нього суспільному) примусі, які 

виникають із моменту вчинення конституційного делікту, одна сторона якого 

— правопорушник (деліквент), зобов’язаний понести несприятливі наслідки, 

передбачені санкцією порушеної норми, а інша сторона — інстанція 

конституційно-правової відповідальності, має повноваження притягнути його 

до відповідальності [60, с.62]. 

Таким чином, конституційно-правова відповідальність має особливе 

місце в системі юридичної відповідальності і характеризується можливістю 

застосування особливих заходів державного примусу за порушення 

встановлених конституційних принципів.  

Враховуючи наведені вище підходи до визначення поняття 

«конституційно-правової відповідальності», потрібно звернути увагу і на її 

ознаки. Конституцiйно-правовiй вiдповiдальностi за порушення принципу 

рiвностi прав i свобод людини i громадянина в Українi властивi як загальнi, так 

і особливi ознаки відповідальності, що визначають специфічні особливостi.  

До загальних ознак можуть належати такі:  

1) вона є видом конституційно-правової вiдповiдальностi;  

2) має позитивне (проспективне) i негативне (ретроспективне) значення;  

3) настає за вчинення конституцiйного делiкту. 

Серед особливих ознак конституційно-правової відповідальності за 

порушення принципу рiвностi прав i свобод людини i громадянина в Українi 

можна виділити наступні: 
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1) є одним із елементів механізму забезпечення принципу рiвностi прав i 

свобод людини i громадянина; 

2) відзначається системоутворюючим, концептуальним характером, 

утворюючи загальні засади для інших видів юридичної відповідальності 

(зокрема, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності за 

порушення встановленого Конституцією України принципу рiвностi прав i 

свобод людини i громадянина); 

3) її джерелами виступають, поряд із нормами Конституції України, 

положення іншого вітчизняного конституційного законодавства, що закріплює 

основи дотримання принципу рiвностi прав i свобод людини i громадянина в 

Українi; 

4) характеризується специфічністю підстав, з огляду на ретроспективний 

та перспективний аспекти: в першому випадку підставою є вчинення 

правопорушення, в другому — юридичний факт набуття конституційно-

правової деліктоздатності; 

5) має особливий предмет конституційно-правового регулювання — 

суспільні відносини щодо дотримання принципу рiвностi прав i свобод людини 

i громадянина; 

6) має особливе коло суб’єктів такої відповідальності (не співпадає з 

усіма суб’єктами конституційного права); 

7) має особливі форми заходів відповідальності — конституційно-правові 

санкції, що застосовуються саме за перелік порушень принципу рівності прав i 

свобод людини i громадянина; 

8) має специфічні процесуально-правові форми реалізації.  

З огляду на зазначене, можемо сказати, що конституційно-правова 

відповідальність за порушення принципу рiвностi прав i свобод людини i 

громадянина в Українi – це передбачений нормами конституційного права вид 

конституційно-правової вiдповiдальностi, що існує у сфері конституційно-

правових відносин,  відзначається системоутворюючим, концептуальним 

характером, утворюючи загальні засади для інших видів юридичної 
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відповідальності, характеризується наявністю специфічних суб’єктів та санкцій 

і полягає у примусовому зазнаванні засобiв впливу з моменту вчинення 

конституційного делікту у сфері рівноправ’я в Україні. 

Потрібно відзначити, що проблемою визначення конституцiйно-правової 

вiдповiдальностi за порушення принципу рiвностi прав i свобод людини i 

громадянина в Українi є те, що на даний момент відсутня чітка регламентація 

складів відповідних конституційних деліктів та, як наслідок, конституційно-

правових санкцій, а також суб’єктів такої відповідальності. 

В юридичній літературі під конституцiйно-правовою вiдповiдальнiстю у 

широкому значеннi навіть прийнято вважати власне конституцiйну 

вiдповiдальнiсть, адмiнiстративну вiдповiдальнiсть та кримiнальну 

вiдповiдальнiсть за порушення норм конституцiйного права. В даному випадку 

вчені виходять із тієї позиції, що конституційна, адміністративна і кримінальна 

відповідальність за порушення конституційно-правових норм у комплексі є 

системою, механізмом юридичної відповідальності в конституційному праві 

України [489, с.132].  

В цьому розумінні, наприклад, підставою для адміністративної 

відповідальності в конституційному праві є ті адміністративні правопорушення, 

що посягають на об’єкти, які безпосередньо охороняються чинним 

конституційним законодавством України. Проте, з метою уникнення підміни 

понять та, як наслідок, основоположних засад юридичної відповідальності 

потрібно враховувати наступний факт. Адміністративно-правова, кримінально-

правова є лише опосередкованими (бланкетними) видами відповідальності, 

види і міра якої визначається конституційним правом. 

Загалом юридичну вiдповiдальнiсть (у широкому розумiннi) суб’єктiв 

владних вiдносин дослiдники роздiляють на двi групи:  

1) вiдповiдальнiсть за порушення законодавства (Конституцiї, законiв, 

нормативно-правових актiв); 

2) вiдповiдальнiсть за невiдповiдне виконання суб’єктом влади 

покладених на нього функцій [322, с.620]. 
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На нашу думку, правопорушення й вiдповiдальнiсть (її негативний i 

позитивний аспекти) нерозривно пов’язанi. Тому визнання в юридичнiй 

вiдповiдальностi позитивного й ретроспективного аспектiв у силу законiв 

формальної логiки видається цiлком обґрунтованим i очевидним. Звідси 

юридична вiдповiдальнiсть — це складне соцiально-правове явище, розглядати 

яке необхiдно у 2-х аспектах — негативному (ретроспективному) та 

позитивному (перспективному). У ретроспективному аспектi юридична 

вiдповiдальнiсть є одним iз засобiв боротьби з правопорушеннями, засобом 

забезпечення правомiрної поведiнки учасникiв правовiдносин пiд час i в 

процесi виконання ними своїх обов’язкiв. У позитивному вона є засобом 

заохочення, стимулювання учасникiв правовiдносин до правомiрної поведiнки. 

Позитивний i негативний аспекти дiалектично взаємопов’язанi: чим вище 

рiвень вiдповiдальностi в позитивному сенсi, тим рiдше виникає 

вiдповiдальнiсть ретроспективна. Остання наступає лише у тому випадку, коли 

не спрацював механiзм позитивного аспекту юридичної вiдповiдальностi. 

Таким чином, конституційно-правова відповідальність за порушення 

принципу рiвностi прав i свобод людини i громадянина в Українi 

характеризується позитивним та негативним аспектом. 

Позитивна конституційно-правова відповідальність є категорією, що 

характеризується незалежністю від факту вчинення правопорушення. Як 

зазначає І. Мінаєва, позитивною може бути лише конституційно-правова 

відповідальність держави, органів публічної влади і посадових осіб [422, с.39]. 

За цим аспектом основними формами конституційно-правової відповідальності 

вказаних суб’єктів є: звіти президента, уряду і його членів, інтерпеляції 

(запити), парламентські питання, вотум недовіри, а також імпічмент і подібні 

процедури [340, с.123]. 

Негативна конституційно-правова відповідальність — це відповідальність 

за правопорушення (тобто діяння в минулому), яка виникає в результаті 

порушення конституційно-правової норми і виражається в застосуванні до 

винної особи певних примусових заходів державного впливу, покладанні на неї 
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обов’язку зазнавати позбавлення матеріального, нематеріального й/або 

організаційного характеру в порядку реалізації санкції, позбавлення права 

здійснювати державну владу [422, с.39]. 

Так, розглядаючи конституційну відповідальність в її ретроспективному 

аспекті, потрібно виділити такі підстави для її настання: 

1) нормативні підстави, що передбачають умови притягнення до 

конституційно-правової відповідальності; 

2) фактичні підстави – власне правопорушення (конституційний делікт).  

На думку деяких дослідників, в разі неможливості встановлення норми, 

що регламентує притягнення до конституційної відповідальності, має йтися про 

політичну, а не про конституційно-правову відповідальність. Зокрема, на думку 

Д. Т. Шона, достатньою підставою для настання такої відповідальності є 

неспроможність органів державної влади та їх посадових осіб виконати 

покладені на них обов’язки та завдання [756, с.48]. Звідси, конституційно-

правова відповідальність застосовується й за відсутності чітко виражених 

формалізованих критеріїв. 

До переліку нормативно-правових актів, що закріплюють 

відповідальність за вчинення конституційних деліктів, можуть належати:  

1) Конституція України;  

2) закони України;  

3) інші нормативно-правові акти (в т.ч. нормативно-правові акти, що 

закріплюють конституційно-правове провадження щодо застосування 

відповідних заходів відповідальності).  

Деякі автори до нормативної підстави конституційно-правової 

відповідальності зараховують також і загальновизнані принципи і норми 

міжнародного права та міжнародні договори, які ратифіковані Україною [348, 

с.31]. Зокрема, до таких підстав можна зарахувати положення: 

 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 

1950 року [313]; 



364 

 

 

 Конвенції про статус біженців 1951 року [314]; 

 Протоколу щодо статусу біженців 1967 року [588]; 

 Протоколу № 4 [584] та Протоколу № 7 [585] до Конвенції про захист 

прав людини й основоположних свобод, які гарантують деякі права і свободи, 

Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [316] та 

інших міжнародних актів. 

Конституція України, виконуючи роль Основного Закону, не містить 

прямих норм, що передбачають санкції за порушення принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина. Разом із тим, і це характеризує конституційно-

правову відповідальність, за порушення норм Конституції України у цій сфері 

відповідальність передбачена переважно нормами інших галузей права: 

кримінального, адміністративного тощо. 

До другої групи зазначених вище нормативних підстав можуть належати, 

наприклад, положення ст. 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства» [565] та ст. 13 Закону України «Про імміграцію» [551], 

відповідно до яких іноземець та особа без громадянства можуть бути 

примусово видворені за межі України; Закону України «Про протидію торгівлі 

людьми» [569]; Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту» [522] та ін. 

До нормативно-правових актів, що регламентують процесуально-

процедурні питання притягнення до конституційної відповідальності, належать:  

 Інструкція про примусове повернення і примусове видворення з 

України іноземців та осіб без громадянства [544]; 

 Інструкція про порядок прийняття Державною міграційною службою 

України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без 

громадянства [543];  

 Правила розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для 

розв’язання питання про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового 
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захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту [513] та інші. 

З даного приводу потрібно зазначити, що проблематику нормативної 

регламентації конституційно-правової відповідальності за порушення принципу 

рівності прав i свобод людини i громадянина в Україні можливо розв’язати 

лише за умови прийняття нормативно-правового акту, що закріплював би 

загальні засади та повний перелік складів конституційних деліктів, а також 

порядок застосування відповідних конституційно-правових санкцій. При цьому 

він повинен також визначати: 

1) об’єкт конституційно-правового правопорушення; 

2) суб’єктний склад; 

3) коло суб’єктів, уповноважених притягати винних осіб до 

відповідальності; 

4) власне конституційно-правові санкції; 

5) процесуальні процедури застосування конституційно-правових 

санкцій.  

Н. В. Батанова визначає об’єктом конституційного делікту суспільно-

політичні цінності, що оберігаються нормами конституційного права: 

народовладдя, організація державної влади та місцевого самоврядування, права 

і свободи людини і громадянина тощо, проти яких спрямовано суспільно 

небезпечне діяння і яким воно може заподіяти або заподіює шкоду [59, с.10].  

Виходячи з предмета нашого дослідження, об’єктом конституційно-

правового делікту слід вважати суспільні відносини у сфері забезпечення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина. Тобто, 

правопорушення, за яке законом передбачено конституційно-правову 

відповідальність, та яке посягає на соціальні блага, які випливають із 

рівноправ’я. 

Суб’єктами конституцiйно-правової відповідальності за порушення 

принципу рiвностi прав i свобод людини i громадянина в Українi виступають:  

1) держава, як політична організація суспільства; 
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2) органи державної влади; 

3) органи місцевого самоврядування; 

4) підприємства, установи та організації; 

5) політичні партії та громадські організації; 

6) засоби масової інформації; 

7) фізичні особи. 

Цей перелік не є вичерпним. 

Держава є суб’єктом конституційно-правової відповідальності у всіх 

випадках, коли вона не виконує офіційно взятих на себе зобов’язань, якщо в 

результаті такого невиконання порушуються встановлені Конституцією 

гарантії прав і свобод людини і громадянина. 

З огляду на зазначене, цікавим є підхід В.О. Лучіна, який вважає за 

можливе умовно визнати державу особливим суб’єктом конституційної 

відповідальності, який несе її субсидіарно, як гарант відповідальності 

державних органів, посадових осіб [383, с.402]. Вважаємо, що раціональне 

зерно в цьому є. 

Відповідно до положень ст. 56 Конституції України, кожен має право на 

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень [335]. 

Безумовно, органи державної влади та місцевого самоврядування також 

можуть бути суб’єктами конституційно-правової відповідальності. При цьому, 

на наш погляд, посадові особи зазначених органів є самостійними суб’єктами 

конституційно-правової відповідальності за порушення принципу рівності прав 

і свобод людини і громадянина в Україні. Така позиція ґрунтується на таких 

аргументах: 

по-перше, юридично органи державної влади та місцевого 

самоврядування є юридичними особами, відповідно до законодавства України; 

посадовими особами завжди є виключно фізичні особи;  
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по-друге, будь-яка аргументація про неможливість притягнення до 

відповідальності юридичної особи не витримує критики, з погляду на те, що, 

наприклад, притягнення юридичної особи до кримінальної відповідальності є 

питанням часу. Для конституційно-правової відповідальності питання 

застосування санкцій є вкрай важливим, оскільки суб’єктами конституційного 

права, здебільшого, є юридичні особи — Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, Конституційний та Верховний Суди 

України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи зі спеціальним 

статусом, органи місцевого самоврядування тощо. Тому орган державної влади 

та його посадова особа можуть бути окремо притягнені до конституційно-

правової відповідальності, навіть якщо санкції передбачені різними галузями 

права; 

по-третє, при прийнятті органами державної влади чи місцевого 

самоврядування колективних рішень, що порушують принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина, прийнято вважати, що ніхто не несе 

відповідальності. Це, так би мовити, «колективна безвідповідальність», і на 

практиці зазначене явище є досить поширеним. Зрозуміло, що в такій ситуації 

конституційно-правова відповідальність має настати для самих органів 

державної влади чи місцевого самоврядування. Нормативно-правовими актами 

має бути встановлений такий вид відповідальності, як дострокове припинення 

повноважень органу, що прийняв рішення, яке порушує принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина; 

по-четверте, не викликає сумнівів можливість притягнення до 

відповідальності посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування за порушення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина. Санкції можуть бути передбачені конституційним (відставка), 

адміністративним (штраф), кримінальним (позбавлення волі) правом. 

Наступну групу суб’єктів конституційно-правової відповідальності за 

порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина складають 

підприємства, установи та організації. До них належать юридичні особи 
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приватного та державного секторів економіки, що здійснюють реалізацію 

продукції (товарів, робіт та послуг). Для даної категорії суб’єктів 

найхарактернішими є порушення у сфері трудового та цивільного права, що 

виявляється, наприклад, при порушенні права на працю при прийнятті та 

звільненні з роботи тощо. 

Як слушно зазначає відомий конституціоналіст В. Шаповал, рівність 

конституційних прав і свобод громадян є, насамперед, принципом 

правотворчості. Він означає, що передбачені у розділі ІІ Конституції України 

права, свободи та обов’язки людини і громадянина однаково належать усім 

громадянам України, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. А тому не 

допускається використання відповідних ознак у будь-яких правових актах із 

метою запровадження на їх підставі привілеїв чи обмежень. На думку автора, 

таких ознак, як посада чи службове становище, встановлений частиною другою 

статті 24 Конституції України перелік ознак не містить. Тому депутатська 

недоторканність не може розглядатись, як виняток із принципу рівності 

конституційних прав і свобод громадян. Використання у правових актах ознаки 

посади чи службового становища, як підстави для запровадження певних 

додаткових умов, що забезпечують безперешкодну діяльність відповідних 

посадових осіб, не є порушенням принципу рівності конституційних прав і 

свобод громадян. До того ж, такі додаткові умови не є складовими статусу 

людини і громадянина, а фактично виконують роль характеристик певної 

посади і поширюються рівною мірою на будь-яку особу, обрану чи призначену 

на відповідну посаду. За визначенням В. Шаповала, принцип рівності є за 

своєю сутністю принципом правозастосування. Він означає, що при 

застосуванні правових норм щодо всіх осіб (індивідів) можуть братися до уваги 

лише такі їх відмінності (крім зазначених у частині другій статті 24 Конституції 

України), які прямо передбачені нормативно-правовими актами. Тому цілком 

правомірними є відмінності у відповідальності за об’єктивно однакові дії 
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неповнолітніх і дорослих, вагітних жінок тощо. Отож, встановлення певних 

відмінностей у відповідальності стосовно: народних депутатів України, 

Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів 

загальної юрисдикції не є порушенням принципу рівності [462]. 

Суб’єктами конституційно-правової відповідальності за порушення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні виступають 

також політичні партії, громадські організації та засоби масової інформації. 

Вони виокремлені в особливу групу суб’єктів конституційно-правової 

відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина з погляду на те, що вони можуть існувати і без створення 

юридичної особи, а тому не входити до попередньої групи суб’єктів.  

Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання», 

громадська організація — це громадське об’єднання, засновниками та членами 

(учасниками) якого є фізичні особи [528]. Громадське об’єднання, яке має намір 

здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє 

утворення уповноважений орган із питань реєстрації протягом 60 днів із дня 

його утворення [528, ст.16]. Отже, громадські організації можуть бути створені 

без статусу юридичної особи. Аналогічна ситуація із засобами масової 

інформації. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні», під друкованими засобами масової інформації 

(пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, 

які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів 

(випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію [533].  

Фізичні особи підпадають під конституційно-правову відповідальність за 

порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина на 

загальних підставах. Фактичною підставою застосування заходів 

конституційно-правової відповідальності є вчинення конституційного делікту. 

Деякі вчені визначають фактичну підставу як діяння конкретного 

суб’єкта конституційно-правових відносин, що не відповідає диспозиції 

конституційно-правової норми, яка оберігається конституційно-правовою 
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санкцією [148, с.54]. Інший підхід до визначення конституційного делікту має 

Н. М. Батанова, відповідно до якого конституційний делікт можна визначити як 

суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння (дію або бездіяльність), яке 

посягає на конституційний лад та його інститути, за вчинення якого 

передбачена конституційно-правова відповідальність [59, с.4]. На нашу думку, 

дане твердження є більш правильним, адже це визначення охоплює всі складові 

такого правопорушення. При цьому, акцентується увага на обов’язковості 

наявності вини, як невід’ємної частини складу конституційного делікту. 

Узагальнюючи викладене вище, конституцiйно-правову вiдповiдальнiсть 

за порушення принципу рiвностi прав i свобод людини i громадянина в Українi 

можна визначити, як передбачений нормами конституційного права вид 

конституційно-правової вiдповiдальностi, що існує у сфері конституційно-

правових відносин,  відзначається системоутворюючим, концептуальним 

характером, утворюючи загальні засади для інших видів юридичної 

відповідальності, характеризується наявністю специфічних суб’єктів та 

санкцій, які полягають у примусовому зазнаванні засобiв впливу, що 

передбачають в позитивному аспекті загальну відповідальність суб’єктів за 

покладені на них обов’язки щодо реалізації  рівноправ’я або в 

ретроспективному аспекті — застосування заходів  відповідальності за скоєння 

конституційного правопорушення у сфері рівноправ’я в Україні. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в Україні визначено, як встановлену 

Конституцією та законами України, взяту в єдності, внутрішньоврегульовану 

сукупність правових гарантій нормативного та інституційного характеру, які 

здійснюють правовий вплив на суспільні відносини щодо правомірної 

реалізації, охорони та захисту рівноправ’я в Україні. 
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Встановлено, що конституційно-правовий механізм забезпечення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина слід розглядати в 

аспекті його гарантування, тобто як механізм, що забезпечує реалізацію 

задекларованих положень нормативно-правових актів, які закріплюють 

принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. Даний 

механізм становить собою цілісну систему правових форм, заходів і засобів, 

взаємодія яких спрямована на реалізацію рівності прав і свобод людини і 

громадянина, убезпечення від посягань на права і свободи та на попередження 

порушень принципу рівності прав і свобод людини і громадянина або 

поновлення оскаржуваних чи порушених прав і свобод в аспекті забезпечення 

рівноправ’я в Україні.   

Визначено, що конституційно-правовий механізм забезпечення принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні слід розглядати через 

призму гарантій, адже вони безпосередньо встановлюють правові приписи, які 

закріплюють положення, покладені в основу механізму забезпечення принципу. 

На підставі аналізу та узагальнення норм вітчизняного конституційного 

законодавства зроблено висновок, що на даний момент не існує єдиного 

нормативно-правового акту, який би закріплював увесь перелік гарантій 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. Загальний 

масив гарантій механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина був класифікований, виходячи з його розподілу на 

нормативні (матеріально-правові і процесуально-правові) та інституційні. 

З’ясовано, що матеріально-правова нормативна складова охоплює 

визначені Конституцією та законами України зміст принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в Україні, а процесуально-правова – форми та 

засоби, які спрямовані на гарантування цього принципу, або, іншими словами, 

— це комплекс регламентованих процедур, що здійснюються органами 

державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян чи їх 

посадовими та службовими особами, іншими суб’єктами конституційного 

права щодо  реалізації, охорони та захисту рівноправ’я в Україні.  
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Інституційний зріз механізму забезпечення принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина випливає із процесуально-правової нормативної 

складової і включає систему органів державної влади, місцевого 

самоврядування, політичних партій і громадських організацій, самих громадян, 

діяльність яких спрямована на реалізацію, охорону та захист рівноправ’я в 

Україні. Усіх їх можна поділити на тих, які наділені функцією захисту від імені 

держави і здійснюють забезпечення принципу  рівності прав і свобод людини і 

громадянина як інститути громадянського суспільства.  

На підставі аналізу положень Конституції України було виділено систему 

органів, уповноважених забезпечувати гарантований конституційними нормами 

принцип рівності прав і свобод людини і громадянина. Дану систему 

складають: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, міністерства, відомства, органи виконавчої влади на місцях, суди, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата, 

прокуратура та адвокатура, інші правоохоронні органи нашої держави, а також 

органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організацій та 

ін. Зазначено також, що інституційна складова конституційно-правового 

механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

охоплює як національні (внутрішньодержавні) інституції, так і міжнародні 

(зовнішні). Серед останніх слід особливо виділити Європейський суд із прав 

людини, який відіграє важливу роль у сфері захисту прав людини в Україні. 

Аналіз чинного законодавства, що закріплює правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства в Україні, дозволив зробити висновок, що на нинішній 

день в Україні діє налагоджена система конституційно-правових гарантій 

принципу рівності прав і свобод іноземців та осіб без громадянства. 

Дотримання зазначеного конституційного принципу відбувається на підставі 

положень Конституції України, законів України, а також положень 

міжнародних актів, ратифікованих Україною. Окрім того, в Україні діє 

розгалужена система державних органів, які, у своїй сукупності, складають 
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інституційний механізм забезпечення прав і свобод іноземців та осіб без 

громадянства. 

Встановлено, що особливості забезпечення принципу рівності прав і 

свобод іноземців та осіб без громадянства в Україні полягають в їх особливому 

правовому статусі. Відповідно до загального змісту функціонування сучасної 

правової держави, забезпечення принципу рівності прав і свобод, здійснюється 

в однаковій мірі щодо всіх осіб, які проживають на території держави. Тож, 

іноземці та особи без громадянства володіють в рівній мірі тими ж правами та 

свободами, що й громадяни України, за виключеннями, встановленими 

Конституцією та законами України. Дані особливості правового статусу 

іноземців і осіб без громадянства, що зумовлені низкою виключень та 

обмежень прав і свобод, передбачених законодавством України, в цілому 

відповідають міжнародним стандартам у цій сфері і не порушують принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. Також визначені 

випадки, коли чинним законодавством іноземці та особи без громадянства 

позбавляються певних прав і свобод, які мають громадяни України (зокрема, у 

політичній і економічній сферах суспільного життя), проте наголошується, що 

такі обмеження безпосередньо пов’язані з захистом прав громадян України, які 

перебувають з державою в особливому правовому зв’язку. Відзначено, що в 

цілому суттєвого дисбалансу при забезпеченні принципу рівності прав і свобод 

іноземців та осіб без громадянства в Україні не відбувається. 

Встановлено, що забезпечення принципу рівності прав і свобод 

національних меншин передбачає два аспекти: по-перше, систему засобів, 

методів та способів, метою застосування яких є реалізація принципу рівності 

прав і свобод національних меншин на практиці; по-друге, визначення кола 

суб’єктів, уповноважених державою здійснювати таке забезпечення. 

Аналіз чинного законодавства про національні меншини в Україні 

дозволив відзначити охоплення нормативно-правовою регламентацією всіх 

визнаних на міжнародному рівні груп прав і свобод людини, до яких належать: 

соціальні, політичні, економічні, культурні та громадянські права і свободи. 
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Визначено, що права і свободи національних меншин можуть бути об’єднані у 

такі групи: 1) право національних меншин на самоорганізацію; 2) право на 

представництво національних меншин у виборчих органах влади та місцевого 

самоврядування; 3) культурні права національних меншин; 4) право на 

використання мов національних меншин; 5) право на освіту мовою 

національних меншин; 6) право національних меншин на інформацію. Таким 

чином, нормативно-правова база про національні меншини в Україні 

характеризується як всеохоплююча, що передбачає забезпечення всіх, без 

винятку, прав національних меншин. 

Наголошується на тому, що, хоча чинне законодавство й дозволяє 

вживати ефективних заходів щодо недопущення порушення прав національних 

меншин, реальна правозастосовча практика свідчить про їх недостатнє 

застосування правоохоронними органами. З’ясовано, що сутність забезпечення 

принципу рівності прав і свобод національних меншин полягає в: 1) можливості 

реалізації представниками національних меншин своїх політичних, соціальних, 

економічних, громадянських та культурних прав і свобод на рівні з іншими 

національностями; 2) здатності захистити права і свободи в разі їх порушення 

чи загрози посягання, що включає в себе вільне обирання та застосування форм 

та способів захисту зазначених прав; 3) розповсюдженні вказаних можливостей 

для всіх національних меншин, не зважаючи на їх особливості, в тому числі, 

кількість осіб та територію проживання; 4) наданні всім національним 

меншинам в рівній мірі зазначених можливостей, тобто однаковості їх обсягу 

та змісту для всіх; 5) встановленні реального юридичного фактору забезпечення 

зазначених можливостей державою як окремо, так і в їх взаємозв’язку. 

Визначено, що створення дієвих механізмів забезпечення принципу 

рівності прав і свобод національних меншин здійснюється на двох основних 

рівнях: національному та міжнародному. На національному рівні зазначений 

механізм передбачає створення розгалуженої системи органів державної влади 

та місцевого самоврядування та інших інституцій, які забезпечують дотримання 

принципу рівності прав і свобод національних меншин в Україні. На 
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міжнародному рівні механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод 

національних меншин функціонує, відповідно до Рамкової конвенції Ради 

Європи про захист національних меншин. 

Відзначається, що українська держава, забезпечуючи принцип рівності 

прав і свобод для всіх членів суспільства, не може надавати перевагу жодній із 

національних меншин. Встановлення однакових за змістом та обсягом прав і 

свобод для всіх, без виключення, національних меншин відповідає 

міжнародним стандартам, а також європейській практиці. Врахування 

етнонаціонального фактора постає як обов’язкова умова розвитку країни, а 

забезпечення конституційних прав і свобод представників національних 

меншин, підтримка етнокультурної ідентичності при відкритості викликам 

сучасної модернізації виступають на перший план при реалізації державної 

етнонаціональної політики в Україні. 

Ефективностi забезпечення принципу рівності прав i свобод людини i 

громадянина в Українi значною мiрою сприяє встановлення юридичної 

вiдповiдальностi за його недотримання.  

Конституційно-правову відповідальність за порушення принципу рiвностi 

прав i свобод людини i громадянина в Українi визначено, як передбачений 

нормами конституційного права вид конституційно-правової вiдповiдальностi, 

що існує у сфері конституційно-правових відносин,  відзначається 

системоутворюючим, концептуальним характером, утворюючи загальні засади 

для інших видів юридичної відповідальності, характеризується наявністю 

специфічних суб’єктів та санкцій і полягає у примусовому зазнаванні засобiв 

впливу з моменту вчинення конституційного делікту у сфері рівноправ’я в 

Україні. Відзначено, що конституційно-правова відповідальність посідає 

особливе місце в системі юридичної відповідальності і характеризується 

можливістю застосування особливих заходів державного примусу за 

порушення встановлених конституційних принципів.  

Встановлено, що конституцiйно-правовiй вiдповiдальностi за порушення 

принципу рiвностi прав i свобод людини i громадянина в Українi властивi як 
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загальнi, так і особливi ознаки юридичної відповідальності. До загальних ознак 

належать такі: 1) вона є видом конституційно-правової вiдповiдальностi; 2) має 

позитивне (перспективне) i негативне (ретроспективне) значення; 3) настає за 

вчинення конституцiйного делiкту. Серед особливих ознак конституційно-

правової відповідальності за порушення принципу рiвностi прав i свобод 

людини i громадянина в Українi виділено такі: 1) є одним із елементів 

механізму забезпечення принципу рiвностi прав i свобод людини i 

громадянина; 2) відзначається системоутворюючим, концептуальним 

характером, утворюючи загальні засади для інших видів юридичної 

відповідальності (зокрема, адміністративної, кримінальної та інших видів 

відповідальності за порушення встановленого Конституцією України принципу 

рiвностi прав i свобод людини i громадянина); 3) її джерелами виступають, 

поряд із нормами Конституції України, положення іншого конституційного 

законодавства, що закріплює основи дотримання принципу рiвностi прав i 

свобод людини i громадянина в Українi; 4) характеризується специфічністю 

підстав, з огляду на ретроспективний та перспективний аспекти: в першому 

випадку підставою є вчинення правопорушення, в другому — юридичний факт 

набуття конституційно-правової деліктоздатності; 5) має особливий предмет 

конституційно-правового регулювання — суспільні відносини щодо 

дотримання принципу рiвностi прав i свобод людини i громадянина; 

6) особливе коло суб’єктів такої відповідальності (не співпадає з усіма 

суб’єктами конституційного права); 7) особливі форми заходів відповідальності 

— конституційно-правові санкції, що застосовуються саме за перелік порушень 

принципу рівності прав i свобод людини i громадянина; 8) специфічні 

процесуально-правові форми реалізації.  

Обґрунтовано, що правопорушення й вiдповiдальнiсть (її негативний i 

позитивний аспекти) є нерозривно пов’язаними, тож конституційно-правова 

вiдповiдальнiсть за порушення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина, як складне соцiально-правове явище, має розглядатись у двох 

аспектах — негативному (ретроспективному) та позитивному 
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(перспективному). У негативному аспектi юридична вiдповiдальнiсть є одним iз 

засобiв боротьби з правопорушеннями, засобом забезпечення правомiрної 

поведiнки учасникiв правовiдносин пiд час i в процесi виконання ними своїх 

обов’язкiв. У позитивному вона є засобом заохочення, стимулювання учасникiв 

правовiдносин до правомiрної поведiнки. Наголошується на тому, що 

позитивний i негативний аспекти відповідальності дiалектично взаємопов’язанi: 

чим вище рiвень вiдповiдальностi в позитивному сенсi, тим рiдше виникає 

вiдповiдальнiсть ретроспективна (остання наступає лише у тому випадку, коли 

не спрацював механiзм позитивного аспекту юридичної відповідальності). 

Встановлено, що до нормативних підстав конституційно-правової 

відповідальності належать відповідні норми, що закріплюють склади 

конституційних деліктів. Їх положення повинні містити: 1) об’єкт 

конституційно-правового правопорушення; 2) суб’єктний склад; 3) коло 

суб’єктів, уповноважених притягати винних осіб до відповідальності; 4) власне 

конституційно-правові санкції; 5) процесуальні процедури застосування 

конституційно-правових санкцій.  

До переліку нормативно-правових актів, що закріплюють 

відповідальність за вчинення конституційних деліктів, запропоновано 

зарахувати: 1) Конституцію України; 2) закони України; 3) інші нормативно-

правові акти   (в т.ч. нормативно-правові акти, що закріплюють конституційно-

правове провадження щодо застосування відповідних заходів відповідальності).  

Розглядаючи конституційну відповідальність в її ретроспективному 

аспекті, слід виділити такі підстави для її настання: 1) нормативні підстави, що 

передбачають умови притягнення до конституційно-правової відповідальності; 

2) фактичну підставу — власне правопорушення (конституційний делікт).  

До суб’єктів конституцiйно-правової відповідальності за порушення 

принципу рiвностi прав i свобод людини i громадянина в Українi зараховано: 

державу, як політичну організацію суспільства; органи державної влади; органи 

місцевого самоврядування; підприємства, установи та організації; політичні 

партії, громадські організації; засоби масової інформації; фізичних осіб. 



378 

 

 

Відзначається, що посадові особи є самостійними суб’єктами конституційно-

правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення та 

подано нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності та 

особливостей принципу рівності прав і свобод людини та громадянина в 

Україні, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також 

пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення конституційно-правового 

закріплення та практики реалізації основних аспектів принципу правової 

рівності в Україні. Підсумком дослідження стало формулювання таких 

висновків і пропозицій. 

1. Закріплення принципу рівності прав і свобод людини та громадянина на 

рівні Основного Закону України свідчить про те, що ідея рівноправності нині є 

основою побудови національної правової системи, постаючи визначальним 

принципом правового статусу особистості. Це зумовлює актуальність 

дослідження принципу рівності прав і свобод людини та громадянина з 

використанням сучасної методології, яка би враховувала нинішній стан його 

конституційно-правового закріплення і практики реалізації в Україні, а також 

відповідність вітчизняного регулювання принципу рівноправності  виробленим 

міжнародною спільнотою стандартам.  

2. Аналіз методологічних засад дослідження конституційного принципу 

рівності прав та свобод людини і громадянина дав можливість зробити 

висновок, що він може бути розглянутий за допомогою низки підходів 

(філософського, антропологічного, феноменологічного, цивілізаційного та ін.), 

методів (історично-правового, діалектичного, логічного, системного, 

структурно-функціонального, методу аналогії, компаративістського, 

соціологічного, методу прогнозування та ін.) та засобів науково-юридичного 

дослідження (емпіричних і теоретичних). Зазначені підходи, методи і засоби 

дають можливість всебічного, детального та системного аналізу 

конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина в 
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Україні через його складові та з урахуванням різноманітних чинників і умов, за 

яких він реалізується.  

3. З’ясовано, що в політико-правовій історії людства, у релігійних 

підходах, у працях провідних мислителів, філософів, юристів різних часів 

обґрунтовувалася цінність рівності як форми вираження буття людини, 

відображався процес становлення ідеї рівності як частини світогляду та 

правової ідеології в цілому. На кожному історичному періоді рівність 

розглядалася й отримувала свою особливу правову оцінку. Встановлено, що 

ідеї рівності прав і свобод людини та громадянина, визначені та проаналізовані 

в політико-правових вченнях минулого, набули свого юридичного закріплення 

на рівні правових актів конституційного характеру у XVIII – ХІХ ст. 

4. У процесі еволюції принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні виділено такі основні етапи: 1) ХVIII ст.: перше 

інституціональне оформлення принципу рівності в Україні – створення та 

прийняття у 1710 р. Пактів і Конституції законів та вольностей Війська 

Запорізького; 2) XIX – початок XX ст.: період інтенсивного розвитку ідеї 

правової рівності в українській політичній та правовій думці, спроби її 

інституційного оформлення (діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, 

проекти правового і політичного устрою України Г. Андрузького, 

конституційний проект М. Драгоманова та ін.); 3) 1917-1920 рр.: період 

національно-державного відродження України, впродовж якого було 

розроблено кілька теоретичних концепцій правової рівності (наукові праці 

М. Грушевського, Б. Кістяківського та ін.) та прийнято низку важливих 

документів конституційного характеру (Універсали Центральної Ради, 

Конституція УНР 1918 р., Закон про тимчасовий державний устрій України 

1918 р., Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в 

УНР 1920 р. та ін.); 4) 1918-1991 рр.: період радянської України, за часів якої 

правова думка розвивалася в межах наукового комунізму та історичного 

матеріалізму – Конституції УСРР 1919, 1929, Конституції УРСР 1937, 1978 рр. 

мали здебільшого формальний характер та несли в собі переважно ідеологічне 
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навантаження (права і свободи людини та їх гарантії, закріплені в них, 

здебільшого були суто декларативними або взагалі ігнорувалися); 5) з 1991 р. – 

донині: період незалежної України, що охоплює два етапи (1991 р. – 28 червня 

1996 р. та 1996 р. – донині) та характеризується демократичним розвитком 

держави, визнанням на конституційному рівні принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина, його детальним законодавчим регулюванням на основі 

вироблених світовою спільнотою загальних стандартів у галузі прав людини.  

5. Аналіз еволюції розуміння правової природи рівності людей, принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина дав змогу відзначити, що як 

українські мислителі, так і мислителі інших країн за різних періодів 

пов’язували загальну концепцію рівності людей із фундаментальними 

аксіологічними постулатами свободи та справедливості. Констатовано, що 

свобода, справедливість i рівність є невід’ємними одне від одного поняттями, 

оскільки реалізація ідеї справедливості у праві неможлива без забезпечення 

свободи окремої особистості, а загальний зміст свободи, у свою чергу, можна 

відобразити лише через норми і принципи формально-правової рівності.  

6. До основних типів рівності віднесено: рівність людей соціальну 

(онтологічну); рівність можливостей досягнення цілей (телеологічну); рівність 

формальну (юридичну), тобто рівність умов життя, врівноважених 

законодавчим шляхом; рівність результатів (фактологічну); рівність реальну 

(фактичну), тобто однакове становище людей у суспільстві. За результатами 

проведеного вивчення обґрунтовано думку, що найпринциповіше значення має 

розподіл між рівністю реальною (фактичною) та рівністю юридичною 

(формальною). Наголошується, що вимоги рівноправності та рівного захисту 

законом як складових принципу правової рівності мають фундаментальний 

зміст для демократичної та правової держави, адже саме вони становлять 

необхідне формальне підґрунтя існування людей у суспільстві та визначають 

характер вирішення спорів.  

7. Аналіз основних вітчизняних і зарубіжних наукових джерел дав 

можливість визначити принципи конституційного права як вихідні ідеї, на яких 
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ґрунтуються конституційні правовідносини (такі ідеї є певними правилами або 

регуляторами відносин у сфері конституційного права). У роботі наголошено, 

що принципами конституційного права є не просто ідеї, а основоположні, 

керівні, фундаментальні ідеї, які є визначальними, відправними, провідними 

настановами керівного характеру та відіграють роль орієнтирів у формуванні як 

самого конституційного права, так і інших галузей вітчизняного права. 

У роботі встановлено, що характерною ознакою принципів 

конституційного права України є те, що вони є загальними соціальними 

орієнтирами конституційно-правового регулювання, тобто на загальному рівні 

визначають сутність і зміст, спрямованість та форми конституційно-правового 

регулювання; визначають механізм правового регулювання відносин в цілому в 

суспільстві й державі та моделюють поведінку суб’єктів правовідносин, але при 

цьому поширюються на невизначене коло суб’єктів і навіть на заздалегідь 

невстановлені відносини; визначають правило, міру необхідної поведінки 

суб’єктів права й ґрунтуються на рівності, справедливості, істині, правильності 

та інших загальнолюдських цінностях, і, таким чином, є тим критерієм, завдяки 

якому підтверджується відповідність норм конституційного права моральному 

виміру й ідеалам справедливості. 

8. Конституційний принцип рівності прав та свобод людини і 

громадянина визначено як універсальний правовий принцип, що ґрунтується 

на ідеях свободи та справедливості, знаходить своє визнання й нормативне 

закріплення в міжнародному праві та на національному рівні, є 

основоположним принципом правового статусу особи, визначає режим її 

взаємовідносин із державою та суспільством, встановлює рівність прав і 

свобод людини та громадянина та їх рівність перед законом, виключає будь-

які привілеї, обмеження в правах і преференції для будь-яких осіб чи 

соціальних груп. 

Відзначено, що гуманістичні основи принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина, які ґрунтуються на ідеях свободи, демократизму та 

справедливості, визначають його фундаментальність, важливість і визнання не 



383 

 

 

тільки галуззю конституційного права України, а й іншими галузями 

вітчизняної правової системи, а також зумовлюють необхідність врахування 

всіх аспектів цього принципу при реформуванні національного права.  

9. Встановлено, що в сучасному розумінні принцип рівності прав і свобод 

людини і громадянина має визначати такі основні аспекти: 1) рівність 

незалежно від раси, національності, кольору шкіри; 2) рівність незалежно від 

політичних, релігійних та інших переконань; 3) рівність незалежно від 

соціального походження і майнового стану; 4) гендерна рівність; 5) рівність 

незалежно від місця проживання, мовних ознак; 6) рівність перед законом і 

судом, окреслюючи цим зміст і сутність конституційного права України та 

становлячи, таким чином, основний соціальний орієнтир для конституційно-

правового регулювання суспільних відносин в Україні. 

Запропоновано внести зміни до Основного Закону України, згідно з якими 

принцип рівності прав і свобод людини і громадянина повинен отримати 

ширше розуміння за рахунок таких категорій, як генетичні характеристики та 

обмеження працездатності, закріпити принцип національної рівноправності, 

внісши зміни до ст. 24 Конституції України,  і викласти частину 2 в такій 

редакції: «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

національності, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками. Забороняється дискримінація за 

ознаками генетичних характеристик та обмеження працездатності». 

10. Наявність окремих правових імунітетів, пільг та обмежень прав 

людини не порушує загального принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина. Вони є певними його винятками та визначають особливості 

реалізації принципу рівності прав і свобод людини і громадянина відносно 

законодавчо визначених категорій осіб. Розгляд змісту й особливостей 

правових імунітетів, пільг та обмежень, закріплених у конституційному праві 

України, свідчить, що такі винятки з принципу правової рівності на 
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сьогоднішній день потребують впорядкування, систематизації, перегляду і 

приведення у відповідність до сучасних потреб суспільства. 

11. Стратегічним завданням Української держави у сфері забезпечення 

рівноправності незалежно від раси, національності, кольору шкіри й 

етнічного походження є формування нової, виваженої, дієздатної державної 

етнополітики, спрямованої на оптимізацію управління етнонаціональними 

процесами в поліетнічному соціумі як на центральному, так і на 

регіональному рівні з метою зміцнення міжетнічних взаємин, забезпечення 

умов для вільного розвитку культур і мов всіх етнічних спільнот, які 

проживають у країні. 

 Законодавче закріплення цього аспекту принципу рівноправ’я людини має 

здійснюватися за такими напрямами: закріплення принципу рівноправності рас, 

націй, етносів, а також осіб, які належать до певних рас, націй чи етносів; 

встановлення заборони дискримінації за національною чи расовою ознакою, 

етнічним походженням; визначення основних напрямів забезпечення принципу 

рівноправ’я людини і громадянина незалежно від їх етнічного походження, 

расової приналежності, національності. 

12. Гарантування принципу плюралізму світогляду, рівності прав і свобод 

людини незалежно від її політичних, релігійних та інших переконань полягає у 

тому, що: ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або 

обмежений у праві виходу з неї; належність до політичної партії не може бути 

підставою для обмеження прав або для надання пільг чи переваг; політичні 

партії є рівними перед законом; громадянин може бути членом лише однієї 

політичної партії; передбачена відповідальність за обмеження в правах чи 

переслідування громадян у зв’язку з належністю до політичних партій. Інший 

важливий аспект, що забезпечує рівність прав і свобод осіб незалежно від їхніх 

політичних переконань, полягає в рівності при формуванні представницьких 

органів влади та місцевого самоврядування, що передбачає однакову для всіх 

виборців можливість впливати на результати виборів, а також однакові 

можливості для кандидатів на посади у передвиборчій боротьбі. 
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13. Зміст принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

незалежно від релігійних переконань становить: закріплення світського 

характеру держави; гарантування свободи світогляду та віросповідання, 

мирного співіснування віруючих різних конфесій та віруючих і осіб, які не 

сповідують жодної релігії; визнання всіх громадян України рівними перед 

законом в усіх сферах суспільного життя незалежно від їх ставлення до релігії; 

неможливість ухилення від виконання конституційних обов’язків з мотивів 

релігійних переконань. Незважаючи на загальну відповідність норм 

конституційного права України сучасним міжнародним стандартам у галузі 

прав людини, потребує вдосконалення законодавство України щодо свободи 

совісті та взаємовідносин держави і церкви, а також є необхідність створення 

при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини спеціального 

дорадчого органу, що сприяв би забезпеченню принципу рівності незалежно від 

релігійних переконань. 

Пропонується внести зміни до ст. 64 Конституції України, що у випадку 

введення воєнного або надзвичайного стану не може обмежуватись право 

кожного на свободу світогляду і віросповідання. Це обумовлено специфікою 

самого права на свободу віросповідання, що пов’язане з безпосереднім 

володінням благами особистої свободи, індивідуальним вибором віри й 

слідуванням їй. 

14. Рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від 

соціального походження і майнового стану визначено як закріплену в 

законодавстві та забезпечену державою рівність можливостей осіб 

реалізувати свої права і свободи, не зважаючи на вік, походження, професію, 

наявне майно та інші соціально значущі ознаки. При цьому спрямованість 

соціальної політики держави на забезпечення принципу рівності 

можливостей для розвитку кожної особистості незалежно від її соціального 

походження і майнового стану, можливості застосування нею своїх 

здібностей на власну та суспільну користь, врахування потреб особи та 

сприяння задоволенню інтересів усіх соціальних груп і прошарків населення, 
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зміцнення на цій основі єдності у суспільстві, є визначальною ознакою 

демократичної соціальної держави. Важливою умовою для реалізації прав і 

свобод людини та громадянина на основі принципу рівності незалежно від їх 

соціального та майнового походження, видається проведення виваженої 

соціальної політики в умовах кардинального реформування соціально-

економічної сфери життя суспільства, що передбачає перегляд та оновлення 

цілої низки нормативних актів України, які стосуються питань соціального 

захисту громадян. 

15. Необхідними заходами щодо забезпечення рівності прав чоловіків і 

жінок в Україні є вироблення єдиної державної гендерної політики. За 

відсутності спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків створити при 

Кабінеті Міністрів України відповідну Координаційну раду, надавши їй 

повноваження вироблення держаної гендерної політики. Внести зміни до ст. 56 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. про 

врахування кількості дітей при визначенні стажу роботи, який дає право на 

пенсію жінці-матері. 

 16. Дискримінація за місцем проживання може здійснюватися залежно 

від характеристик житлового приміщення, населеного пункту, адміністративно-

територіальної одиниці (у тому числі території з особливим статусом). Під 

такою дискримінацією розуміється будь-яка відмінність між особами, 

зумовлена їх просторовою приналежністю. Дискримінація за просторовою 

ознакою є надто важливою для сучасної України, особливо це стосується прав і 

свобод осіб на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення 

АТО. 

17. Мовне питання є достатньо складною, гострою конституційно-

правовою проблемою для нашої держави з багатонаціональним складом 

населення. Задля запобігання можливих конфліктів у цій сфері необхідно 

проведення виваженої і толерантної мовної політики, впорядкування та 

виключення існуючих протиріч у законодавстві, що регулює мовні відносини в 
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Україні, шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про засади 

державної мовної політики» від 3 липня 2012 р., розробки та прийняття 

Національної стратегії розвитку мов в Україні. 

Вважаємо також, що задля забезпечення чіткої реалізації ст. 10 та ст. 24 

Конституції щодо недопущення привілеїв чи обмежень прав і свобод людини і 

громадянина за мовними ознаками в Україні варто запровадити 

спеціалізованого Уповноваженого з мовного питання (спеціалізованого  

омбудсмана). 

18. Принцип рівності перед законом передбачає: 1) визнання прав, 

свобод і обов’язків за всіма людьми однаковою мірою; 2) неможливість 

існування привілеїв чи обмежень у правах і свободах за ознаками раси, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками; 3) розповсюдження своєї дії однаковою мірою на всю територію 

держави і всіх осіб, які на ній перебувають; 4) встановлення рівних правових 

гарантій прав і свобод людини та громадянина. Рівність перед судом означає, 

що: 1) громадяни України можуть звертатися до суду для здійснення 

правосуддя на рівних умовах; 2) суд має бути однаковий для всіх і повинен 

виносити однакові рішення з однакових справ, керуючись виключно 

законом; 3) сторони судового процесу мають рівні процесуальні права й 

обов’язки; 4) всі справи розглядаються судами в однаковому процесуальному 

порядку незалежно від складу і учасників процесу, суд не може створювати 

для однієї зі сторін будь-які переваги чи обмеження. Забезпечення реалізації 

принципу рівності перед судом і законом в Україні як невід’ємного 

складового елементу правової держави передбачає вдосконалення 

законодавчого закріплення рівного обсягу прав, обов’язків і відповідальності 

для різних суб’єктів права, для чого видається доцільним ввести процедуру 

громадської експертизи законодавчих актів, що передбачала би професійну 

правову оцінку підготовлених законопроектів науковою громадськістю, 



388 

 

 

представниками спеціальних правових центрів, правозахисних громадських 

організацій тощо. 

Запропоновано частину 1 статті 24 Конституції України викласти в 

наступній редакції: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом і судом». 

19. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина в Україні визначено як встановлену 

Конституцією та законами України, взяту в єдності, внутрішньо врегульовану 

сукупність правових гарантій нормативного та інституційного характеру, які 

здійснюють правовий вплив на суспільні відносини щодо правомірної 

реалізації, охорони та захисту рівноправ’я в Україні. 

Матеріально-правова складова гарантій охоплює визначені Конституцією 

та законами України зміст принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина, а процесуально-правова – форми та засоби, які спрямовані на 

гарантування цього принципу. Інституційна складова конституційно-правового 

механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

є стемою органів, уповноважених забезпечувати гарантований 

конституційними нормами принцип рівності й охоплює як національні 

(внутрішньодержавні) інституції, так і міжнародні (зовнішні).  

20. Аналіз чинного законодавства України дав можливість зробити 

висновок, що нині в Україні діє налагоджена система конституційно-правових 

гарантій принципу рівності прав і свобод іноземців та осіб без громадянства. 

Встановлено, що особливість забезпечення принципу рівності прав і свобод 

іноземців та осіб без громадянства в Україні полягає в їх особливому 

правовому статусі, що передбачає низку виключень та обмежень прав і свобод, 

але в цілому відповідає міжнародним стандартам у цій сфері та не порушує 

принцип рівності прав і свобод людини і громадянина.  

21. Основні напрями забезпечення принципу рівності прав 

національних меншин охоплюють: 1) створення можливостей реалізації 

представниками національних меншин своїх політичних, соціальних, 
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економічних, громадянських і культурних прав і свобод нарівні з іншими 

національностями; 2) захист прав і свобод у разі їх порушення, що 

передбачає вільне обрання та застосування форм і способів захисту; 

3) розповсюдження зазначених можливостей для всіх національних меншин, 

незважаючи на їхні особливості; 4) надання всім національним меншинам 

однаковою мірою зазначених можливостей; 5) встановлення реального 

механізму забезпечення державою зазначених можливостей. Створення 

дієвих механізмів забезпечення принципу рівності прав і свобод 

національних меншин здійснюється на двох рівнях: національному 

(створення розгалуженої системи органів державної влади, самоврядування 

та інших інституцій, що забезпечують дотримання принципу рівності прав 

національних меншин в Україні) та міжнародному (відповідно до Рамкової 

конвенції Ради Європи про захист національних меншин). 

22. Конституційно-правова відповідальність за порушення принципу 

рівності прав i свобод людини і громадянина в Україні – це передбачений 

нормами права вид правової відповідальності, що існує у сфері 

конституційно-правових відносин, відзначається концептуальним 

характером, створюючи загальні засади для інших видів юридичної 

відповідальності, характеризується наявністю специфічних суб’єктів і 

санкцій та зміст якого полягає у завданні примусового впливу, що 

передбачає в позитивному аспекті загальну відповідальність суб’єктів за 

покладені на них обов’язки щодо реалізації рівноправ’я, а в 

ретроспективному – застосування заходів відповідальності за скоєння 

конституційного правопорушення у сфері рівноправ’я в Україні. Проблемою 

визначення конституцiйно-правової відповідальності за порушення принципу 

рівності прав i свобод людини і громадянина в Україні є відсутність чіткої 

регламентації складів конституційних деліктів і, як наслідок, конституційно-

правових санкцій, а також суб’єктів відповідальності. 
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