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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
 
Актуальність теми. Проблема конституціоналізму, верховенства права, 

верховенства конституції, її місця і ролі як головного джерела права 
національної правової системи, її властивості та гарантії забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина були, є і завжди будуть актуальними. Але саме 
зараз, на фоні конституційно-судової реформи, коли верховенство права 
проголошено основним її напрямом та метою, особливо актуальними є 
дослідження його ознак, розуміння та інтерпретування.  

Становлення конституціоналізму це довготривалий процес визначеності і 
укріплення загальнолюдських цінностей на державному (конституційному) 
рівні. Ідеологія верховенства права є основою сучасного конституційного 
будівництва. Досліджуючи питання верховенства права, слід зазначити, що в 
літературних наукових джерелах акцентується увага на необхідності 
переосмислення його сутності та значення в контексті правоутворюючих 
факторів та процесів, зміни ціннісних орієнтирів сучасного пострадянського 
суспільства, оновлення політико-правових процесів у суспільстві та 
встановлення конституційного правопорядку. 

Надзвичайно актуальним нам вбачається також питання конституційного 
процесу та одного з його видів - конституційної правотворчості. У питаннях 
здійснення правотворчості ми заглиблюємося в проблематику громадянського 
суспільства та державної політики. Мова йде про Україну, країну 
постсоціалістичних ідеалів, поглядів тощо, але за всі роки своєї незалежності не 
визначила основних пріоритетів розвитку економічної, політичної системи, 
соціальної політики та напрямків регулювання суспільних відносин за 
допомогою норм права. Проблематика нормативно-правового регулювання 
суспільних відносин не стільки полягає в недотриманні правил юридичної 
техніки щодо структури акту та його змісту, скільки у відсутності логічної 
системної, спрямованої на розвиток країни, державної політики та контролю за 
її виконання з боку громадянського суспільства. 

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження вчення про 
конституціоналізм, природу та захист конституції склали праці: Г.Г. Арутюняна, 
Ю.М. Бисаги, Д.М. Бєлова, Ю. Г. Барабаша, О.М. Бориславської, Б.С.  Ебзеєва, 
А.А. Єзерова, О.В. Грищук, А.Р. Крусян, В. Б. Ковальчука, З.І. Лунь, 
Н.В. Мішиної, М. П. Орзіх, С.В. Різника, В.В. Речицького, Л.Т. Рябовол, 
М.В. Савчина, А.О. Селіванова О.В. Скрипнюка, Ю.М. Тодики, Д.П.  Тарана, 
Г.О. Христової, В.М. Шаповала та ін. 

Дослідження теоретико-правових та методологічних проблем 
правоутворення, джерел права знайшли наукове відображення у працях: 
О.В. Батанова, І.М. Берназюк, Ю.Л. Бошицького, С.В. Бобровник, Т.О. Дідича, 
Л.І. Заморської, О.Ю. Кашинцевої, Е.А. Лукашевої, М.В. Мазура, 
Р.С. Мартинюка, А.С. Нерсесяна, О.О. Оніщенко, Н.І. Петрецької, 
С.В. Прилуцького, М.В. Тесленко, О.І. Чаплюк, О.І. Ющика та ін. 

Вивченню проблем правового реформування присвятили свої праці: 
Н.В. Агафонова, В.В. Лемак, В.Я. Тацій, О.З. Хотинська-Нор, П.Б. Чорнописький 
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та ін. 
Використані також наукові ідеї щодо визначення місця та ролі юридичної 

аргументації у працях: М.І. Козюбри, П.М. Рабіновича, Ю.С.  Шемшученка, 
М.Д. Савенко, М.В. Тесленко, О.Ю. Щербини та ін. 

Дослідження верховенства права та судового контролю, 
конституціоналізму, соціології права закладені у працях таких вчених як 
Р. Алекси, Е. Ерліх, А. Дайси, Г. Кельзен, К. Хессе, К. Шмітт, Р. Давид, 
К. Жоффре-Спинози та ін. 

Разом з тим, ще чимало питань у цій сфері залишаються невирішеними. 
Особливо актуальними і надалі залишаються питання пов’язані з 
конституційним процесом, проведенням політично-правової реформи, 
юридичною аргументацією. Розвиток й удосконалення конституційних норм на 
основі верховенства права сприятиме утвердженню правової держави в Україні 
та гарантування прав і свобод людини та громадянина. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертації відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2016-
2020 роки, затверджених Постановою Загальних зборів Національної академії 
правових наук України від 3 березня 2016 року, Плану заходів з виконання 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 4 березня 2015 року № 213-р., а також плану науково-
дослідної роботи кафедри конституційного права та порівняльного 
правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2020 
роки. Тема дисертаційного дослідження є складовою частиною комплексної 
теми «Конституційне будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ-ХХІ ст.», 
яка розробляється науковцями ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
(номер державної реєстрації 0198U007793). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у комплексному 
аналізі теоретичних положень відповідних наукових праць, міжнародних актів, 
законодавства, практики його застосування, правової доктрини, з’ясування 
верховенства конституційних норм у системі права України. 

Для досягнення вказаної мети в дисертації поставлено такі завдання, що 
розкривають спрямованість дослідження: 

- здійснити аналітичне порівняння доктринальних підходів у розумінні 
верховенства та супрематизму у філософії та праві; 

- з’ясувати сутнісне розуміння змісту та структури конституційно-правової 
норми; 

- проаналізувати передумови, засади та форми правотворення в межах 
правового регулювання суспільних відносин; 

- охарактеризувати Конституцію як установчий акт народу; 
- здійснити розмежування понять «конституційний процес» та 

«конституційна процедура»;  
- удосконалити зміст таких понять як «правотворчість» і «нормотворчість»; 
- дослідити особливості правотворчості у конституційному процесі у 



5 
 

контексті вдосконалення процедури внесення змін до Конституції України; 
- у порівняльно-правовому аспекті обґрунтувати можливі перспективи 

захисту прав і свобод людини та громадянина від неконституційних законів; 
- з’ясувати правові аспекти юридичної аргументації у судовій 

правотворчості; 
- запропонувати авторське визначення юридичної аргументації. 
Об'єктом дисертаційного дослідження є комплекс конституційних 

правовідносин у сфері конституційного правотворення, конституційного 
контролю, а також система конституційно-правових норм, принципів та 
цінностей. 

Предметом дисертаційного дослідження є верховенство конституційних 
норм у системі права України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 
основні загальні й спеціальні методи наукового пізнання, які забезпечили 
об’єктивний аналіз предмета дослідження. В першу чергу використані логічні 
методи (моделювання, аналогії, абстрагування, мисленого експерименту, 
аналізу, синтезу, індукції, дедукції), що дало змогу зберегти цілісну ідею 
верховенства права як основної цінності й фундаменту конституціоналізму в усіх 
розділах даної дисертаційної роботи. З метою з’ясування еволюції ідеології 
верховенства права використано метод діалектики (підрозділи 1.1., 1.2.). 
Застосування методу аналізу дало змогу визначити передумови, засади та форми 
правотворення в межах правового регулювання суспільних відносин (підрозділ 
2.1.). Системний та структурно-функціональний методи уможливили 
дослідження конституційної правотворчості як виду конституційного процесу 
(підрозділ 2.3) та з’ясування правових аспектів юридичної аргументації у судовій 
правотворчості (підрозділ 3.2). За допомогою формально-юридичного методу 
вдалося визначення таких понять, як «конституційний процес», «конституційна 
процедура», «юридична аргументація», встановлення співвідношення понять 
«супрематизму» та «верховенства» конституції (підрозділ 1.1., 1.2., 2.2, 3.1.). 
Порівняльно-правовий та інтегративний методи використані для 
охарактеризування конституції як установчого акту народу (підрозділ 2.2) та 
обґрунтувати перспективи захисту прав і свобод людини та громадянина від 
неконституційних законів (3.1.). 

Емпіричну базу дослідження склали результати аналізу Конституції України 
та чинного законодавства України, міжнародних правових актів, рішень 
Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, рішень 
Верховного Суду України та інших матеріалів конституційних проваджень, а 
також матеріали наукових досліджень з філософії, теорії, конституційного та 
міжнародного права, дисертацій та авторефератів, монографій, навчальних 
підручників і посібників. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що ця робота є 
комплексним монографічним дослідженням на основі наукового творчого 
поєднання філософії та права, що дозволило розкрити теоретичні та практичні 
аспекти верховенства конституційної норми у національній системі права. У 
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роботі обґрунтовано низку концептуальних положень, узагальнень та висновків, 
які відповідають критеріям наукової новизни, зокрема: 

вперше: 
- на основі порівняльно-правового аналізу охарактеризовано ідеологію 

верховенства права спираючись на засади ідеології супрематизму у мистецтві; 
- запропонована імплементація поглядів супрематистів в контексті 

визначення сутності та архітектоніки конституційної норми у національній 
системі права; 

- сформульовано авторське визначення юридичної аргументації, а саме –це 
усний або письмовий спосіб переконання суб’єктів правовідносин на основі 
права, його принципів та цінностей, що здійснюється шляхом доказування, 
тлумачення, обґрунтування, оцінювання з урахуванням мотивів, тверджень, 
гіпотез, пропозицій, фактів, із застосуванням юридичної термінології або без 
такої, з метою впливу на думки, погляди чи переконання іншої особи; 

удосконалено: 
- розмежування понять «конституційний процес» та «конституційна 

процедура», при якому, конституційний процес – це унормований і визначений 
порядок організації певного типу суспільних відносин спрямований на 
досягнення правового результату, який має триваючу і визначену 
процесуальними нормами дію що спрямований на виконання матеріальних норм 
конституційної галузі права, які різняться процедурним характером, а 
конституційна процедура – це виконання певних дій (як активних так пасивних) 
у послідовному і визначеному порядку, обмежених стадіями та різновидом 
конституційного процесу, закріплених матеріальними, процесуальними та 
процедурними актами; 

- зміст поняття «конституційна правотворчість», тобто визначено, що 
конституційна правотворчість як самостійний інститут, є одним із різновидів 
конституційного процесу який забезпечує формування всієї системи 
конституційного законодавства та джерел права, що за своїм функціональним 
призначенням, суб’єктним складом та процедурами відрізняється від інших 
видів правотворчості; 

- ідеї та пропозиції щодо закріплення на конституційному рівні статусу 
суб’єкта схвалення змін до Конституції (конституанти) - Установчих Зборів або 
Конституційної Асамблеї, при цьому, їх правове становище не може зводитись 
виключно до ролі консультативно-дорадчого органу; 

- обгрунтування сутності програмних стратегічних актів Уряду, Парламенту 
та Президента на основі принципу правової визначеності, шляхом внесення змін 
до відповідних розділів Конституції; 

набули подальшого розвитку: 
- наукові розробки щодо розуміння сутності та змісту курації як 

структурного елементу норми конституційного права; 
- положення про те, що удосконалення моделі конституційної скарги 

повинно включати також можливість звернення громадян до Конституційного 
Суду України щодо тлумачення норм конституції; 
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- пропозиції щодо виокремлення судової аргументації як особливого виду 
юридичної аргументації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
викладені в дисертації положення можуть бути використані у: 

- науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження теоретико-
правових аспектів конституціоналізму та концептуальних засад гарантування 
прав і свобод людини і громадянина основаному на принципі верховенства права 
та соціальної держави; 

- правотворчій діяльності – для вдосконалення законодавства з питань 
захисту конституції та участі громадян у конституційному процесі; 

- правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 
уповноважених суб’єктів у сфері забезпечення реалізації та захисту прав та 
свобод людини і громадянина; 

- навчальному процесі – в юридичних та інших вищих навчальних закладах 
під час вивчення дисципліни «Конституційне право України», «Конституційне 
право зарубіжних країн», «Актуальні питання прав людини», «Конституційна 
правотворчість», «Юридична аргументація», «Судова практика та судова 
правотворчість» при написанні монографій, науково-практичних посібників, 
підручників, підготовці методичних рекомендацій, а також для викладання 
лекцій та при проведенні практичних занять. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 
науковим дослідженням автора. Висновки, рекомендації та пропозиції, в тому 
числі ті, що характеризують наукову новизну, диссертантом одержані і 
сформульовані особисто. У дисертаційному дослідженні ідеї та розробки, що 
належать співавтору чи співавторам, не використовувались.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення, узагальнення та 
висновки дисертаційного дослідження автором апробовані на засіданнях 
кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет».  

Основні положення та висновки дисертації були оприлюднені на 
міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародна науково-
практична конференція «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (м. 
Харків, 16-17 березня 2018 р.; тези опубліковано); Міжнародна науково-
практична конференція «Громадянське суспільство в Україні: проблеми 
забезпечення правотворчої діяльності» (м. Харків, 6-7 квітня 2018 р.;); 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової 
системи та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2019 р.; тези 
опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Становлення 
громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» 
(м. Дніпро, 3–4 травня 2019 р.; тези опубліковано). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені у п’яти наукових 
статтях, опублікованих у фахових виданнях, у тому числі в одному зарубіжному 
науковому виданні, а також у чотирьох тезах доповідей на науково-практичних 
конференціях. 
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Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, котрі поділені на 7 підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел, що містить 261 найменування. 
Загальний обсяг дисертації становить 209 сторінок, з них основного тексту – 184 
сторінки. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, 

розкривається зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 
визначаються мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, методологічна база, 
характеризується наукова новизна та практичне значення одержаних 
результатів, даються відомості про апробацію результатів дослідження, 
публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1. «Наукова думка про верховенство у праві» складається з двох 
підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Філософія розуміння ідеології верховенства права» 
досліджено походження терміну «верховенства», його первинне значення в 
перекладі з латині «supremus» - вищий, найвищий; найперший, останній, 
крайній, в перекладі з польської supremacja – перевага, верховенство. Звернено 
увагу, що у конституційному праві Сполучених Штатів Америки є так звана 
норма «supremacy clause» (застереження про верховенство), вона встановлює 
чіткий порядок визначення юридичної сили конституційних і законодавчих актів 
федерації і штатів у разі їх невідповідності один одному. 

Констатовано, що відповідно до великого тлумачного словника української 
мови, супрематизм – це формалістична течія у мистецтві початку ХХ століття, 
представники якої, зокрема К. Малевич, вдавалися до введення різноманітної 
термінології, наприклад «ідеологія мистецтва» та «естетична ідеологія», а також 
«архітектоніка». Визначено, архітектoнами називались oб’ємні предмети 
різнoманітних геoметричних фoрм, з’єднаних між сoбoю на oснoві певнoї 
симетричнoсті та дoцільнoсті але, згодом, вона почала використовуватись і в 
юриспруденції. Встановлено, одним з перших вжив поняття «ідеологія» 
К. Мангейм у розумінні того, що «ідеологія просто та нейтрально позначала 
будь-який набір переконань та ідей». Доведено, незважаючи на досить 
об’єктивістське, наукове та політично незаангажоване тлумачення в подальшій 
науковій традиції, таке розуміння ідеології майже не використовувалося, 
оскільки конкуренцію йому склало марксистське тлумачення ідеології. 

Підтримується думка, що ідеологія верховенства права є основою сучасного 
конституційного будівництва. В літературних наукових джерелах акцентується 
увага на необхідності переосмислення сутності та значення верховенства права 
в контексті правоутворюючих факторів та процесів, а саме: зміни ціннісних 
орієнтирів сучасного пострадянського суспільства, впровадження завдань щодо 
переходу до ринкових відносин, побудови правової держави тощо; оновлення 
політико-правових процесів у суспільстві; необхідності вирішення питань 
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транснаціонального, планетарного характеру, в тому числі встановлення 
світового порядку, уніфікації права, охорона прав і свобод людини тощо. 

Проаналізовано правоутворення як динамічний і закономірний процес, в 
результаті чого множинність і важливість соціальних норм перетворюються у 
правові норми та відображаються в єдиному документі акті пріоритетного 
(верховного) значення - Конституції. Резюмується, пoява ідеoлoгії верхoвенства 
права пов’язана із вирoбленням загальнообов’язкових правил та умов пoведінки 
і трансфoрмації їх у нoрми права та принципи права, oснoвні з яких знайдуть у 
пoдальшoму свoє відoбраження у Кoнституції, при цьому, розвиток ідеології 
верховенства права зумовлюється подальшим унoрмуванням суспільних 
віднoсин на основі кoнституційних нoрм, їх деталізації, дoпoвнення та 
тлумачення, а закріплення ідеології верховенства права відбувається шляхом 
визначення гарантій правореалізації та правoвого захисту, на основі чітко 
визначених юридичних прoцедур. 

У підрозділі 1.2. «Онтологічне розуміння конституційної норми» 
розкривається поняття, ознаки, структура, тобто архітектоніка конституційних 
норм. Встановлено, поняття «норма» почало вживатися ще в Античний період і 
має давню історію; «норма» (від латинського nоrma — «правило», «взірець», 
«керівний початок», «зразок», «міра», у свою чергу, цей термін походить від 
давньогрецького й означає «високий масштаб», «правило») уперше почав 
застосовуватися у будівельній справі як «справедливість косинця». Згодом 
поняття «nоrma» поширилося на формування морально-етичних стосунків 
людей. Констатовано, конституційні норми визначають напрямок та форму 
об’єктивізації інших галузевих правових норм у нормативно-правових актах, 
таким чином визначають систему джерел всіх галузей права у відповідності до 
Конституції. 

Узагальнено, що сучасні вчені-правознавці здійснюють пошук нових 
методологічних підходів, які б дозволили по-новому дослідити як зміст так і 
структуру конституційної норми. Зокрема, поряд з гіпотезою, диспозицією та 
санкцією виділяють курацію як структурний елемент норми конституційного 
права. Аналізуючи думки науковців, які на прикладі конституційних норм, 
виокремлюють в них курації з позитивними та негативними соціальними 
явищами, встановлено, що санкція в такому випадку буде складовою та 
продовжуючою частиною курації, а не окремим елементом структури правової 
норми; відмінність санкції та курації полягає в тому, що санкція означає 
схвалення, затвердження, дозвіл. Доведено, термін курація означає 
«піклуватися» та може бути самостійним елементом структури конституційної 
норми, виключно у випадку визначення гаранта дотримання конституційних 
норм. 

Розділ 2. «Конституційне правотворення в Україні» складається з трьох 
підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Передумови, засади та форми правотворення в межах 
правового регулювання суспільних відносин» досліджено здобутки представників 
соціологічного підходу, так званого «живого права», зокрема Е. Ерліха, 
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Е. Ламберта, Р. Паунда та ін., до розуміння права як засобу забезпечення 
динамізму суспільного життя. Встановлено, що саме суспільні відносини 
виступають як джерела права, форми його реалізації (життя), а також є критерієм 
справедливості, цінності, ефективності правових норм. Значний інтерес 
представляє бачення Е. Ерліхом особливостей розвитку права, яке слідує на його 
думку, із правових положень, а вірніше сказати, по суті і є розвитком правових 
положень. 

Констатовано, розвиток права безперечно залежить від політичних процесів 
в державі, а правотворчість є формою реалізації правової політики. Поділяється 
думка науковців, що правова політика може бути класифікована на правотворчу, 
правозастосовну, правовиховну, доктринальну, інтерпретаційну, при цьому 
особливе значення серед усіх форм вираження правової політики набуває саме 
доктринальна форма, а одним із важливих завдань, які визначають правові засади 
державної політики є необхідність визначення статусу програмних стратегічних 
актів Уряду, Парламенту та Президента. Обґрунтовано, належний стан 
конституційно-правового регулювання стратегічної правотворчості й механізму 
реалізації стратегічних актів є однією з головних умов формування в Україні 
зваженої стратегії суспільного та державного розвитку, а також організації 
системи державного стратегічного планування, що позначається на 
законотворчій діяльності та житті суспільства. 

Аргументовано, що ускладнення суспільних відносин, у зв’язку з появою 
нових сфер життєдіяльності суспільства та глобальних інтеграційних процесів, 
сприяє стандартизації загальноцивілізаційних цінностей, а це у свою чергу 
призводить до активізації правотворчої діяльності. Загострюється увага на межах 
правового регулювання, яке виходить із звичного формату національного, 
піддаючись впливу глобалізаційних процесів та сприймається вже в нових 
конфігураціях, поділяючись на національне та міжнародне. 

Визначено, що конституційна правотворчість як самостійний інститут, є 
одним із різновидів конституційного процесу і забезпечує формування всієї 
системи конституційного законодавства та джерел права, що за своїм 
функціональним призначенням, суб’єктним складом та процедурами 
відрізняється від інших видів правотворчості. 

У підрозділі 2.2. «Конституція як установчий акт народу» йдеться про те, 
що перші ідеологи конституціоналізму розглядали конституцію як особливий 
закон, що має обмежувати персоніфіковану (уособлену в людях, а не в законі) 
державну владу, стимулювати виробництво і торгівлю, гарантувати 
демократичний лад, захищати органічні (невідчужувані) права і свободи людини. 

Встановлено, що конституція є важливим установчим, суспільно-
політичним, програмним актом, фундаментом усієї правової системи на основі 
якого розробляються та приймаються нормативно-правові акти; саме цим актом 
підтверджується форма правління та політичний режим держави. Визначено, 
виключно за наявності суспільної покори або непокори, сформований зміст 
конституції і подальший розвиток держави, тому конституції ще називають 
Суспільним договором. 
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Розглянуто питання установчої влади в конституційно-правовій думці, та 

доведено, що, зазвичай, її пов’язують із установчою функцією Конституції як 
політико-правової основи життєдіяльності суспільства, тобто, конституція або 
закріплює те, що вже існує як результат діяльності людей, або ж створює 
передумови для нових суспільних відносин, котрих потребує суспільство та які 
не можуть виникнути без необхідної правової бази. Встановлено, факт того, що 
не всі науковці поділяють вищезазначену думку, вважаючи, що владу в 
суспільстві встановлює та здійснює не Конституція, а відповідні суб’єкти влади, 
зокрема через Конституцію. Зроблено висновок, що суспільство мирним 
шляхом, без революцій та бунтів, не диктує правил поведінки, та не впливає на 
результати конституційної реформи. Обґрунтовано, що народ України як 
джерело влади, має усічений статус у політичний, управлінській та правовій 
площині. 

У підрозділі 2.3. «Правотворчість у конституційному процесі: 
вдосконалення процедури внесення змін до Конституції України» здійснено 
розмежування понять «конституційний процес» та «конституційна процедура», 
при цьому, конституційний процес - це унормований і визначений порядок 
організації певного типу суспільних відносин спрямований на досягнення 
правового результату, який має триваючу і визначену процесуальними нормами 
дію що спрямований на виконання матеріальних норм конституційної галузі 
права, які різняться процедурним характером, а конституційна процедура - це 
виконання певних дій (як активних так пасивних) у послідовному і визначеному 
порядку, обмежених стадіями та різновидом конституційного процесу, 
закріплених матеріальними, процесуальними та процедурними актами. Вказано, 
навіть виокремлюючи конституційну правотворчість з усіма її стадіями та 
процедурами, вона є одним із видів конституційного процесу. 

Зазначено, що гнучкість або жорсткість способу внесення змін до 
Конституції визначає порядок здійснення конституційного правотворчого 
процесу. Згідно чинної Конституції України, а саме розділу ХІІІ, є два види 
внесення до змін: 1) це внесення змін до розділу 1,3, 13 Конституції України; та 
2) зміни до всіх інших розділів Конституції України. У першому випадку мова 
йде про жорсткий спосіб внесення змін до конституції, другий – у спрощеному 
порядку. Встановлено, що не в обох цих випадках можна говорити про 
конституційну реформу, адже під конституційною реформою розуміються 
системні перетворення функцій та змісту держави, а також правової системи, 
вироблення нової правової ідеології розвитку держави, що свого роду є 
цілеспрямованою державною політикою. 

Доведено, що необхідно усунути прогалину щодо відсутності належної та 
обґрунтованої стратегії, програми, концепції чи доктрини здійснення 
конституційно-правової реформи; Конституцією України та Законом України 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» не регламентована форма 
документа, в якому затверджуються відповідні засади.  

Виявлено, що деякі науковці критично ставиться до участі народу у 
здійсненні конституційного правотворення, вважаючи, що населення не здатне 
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самостійно створити нові норми або прямим волевиявленням оцінити нову 
розроблену редакцію Конституції. Підсумовано, конституційна правотворчість 
як вид конституційного процесу, повинна обумовлюватись теоретико-
методологічним, нормопроектним та експертно-аналітичним забезпеченням 
роботи над оновленням тексту Конституції, тому, на конституційному рівні, 
повинен бути закріплений статус суб’єкта схвалення змін до конституції 
(конституанти) - Установчих Зборів або Конституційної Асамблеї. 
Обґрунтовано, що їх правове становище не може зводитись виключно до ролі 
консультативно-дорадчого органу. Внесено пропозицію обрання учасників 
Установчих зборів, шляхом голосування з’їздом науковців. 

Розділ 3. «Основи правового захисту конституційних норм у судовій 
практиці» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Порівняльна перспектива захисту прав і свобод людини 
та громадянина від неконституційних законів» характеризується, що поняття 
«верховенство конституції» не є тотожним поняттю «верховенство права». 
Конституційний Суд є гарантом верховенства Конституції, яка проголошує, що 
в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Встановлено, 
Конституційний Суд в межах своїх повноважень не може впливати на 
законодавчу діяльність парламенту, виходячи з принципу поділу влади, щодо 
прийняття нового закону у разі визнання попереднього неконституційним, до 
того ж Конституційний Суд України не може самостійно ініціювати інцидентний 
конституційний контроль, він також не є суб’єктом законодавчої ініціативи. 

Визначено, у механізмі прямого індивідуального доступу до 
конституційного правосуддя, слід розрізняти дві групи моделей: конституційна 
скарга окремої особи і так звані народні скарги (Actіо pоpularіs). В Україні 
започатковано індивідуальну модель скарги до органу конституційного 
контролю, яку вважають ефективним засобом правового захисту. Однак, така 
скарга є субсидіарною на національному рівні та застосовується лише після 
вичерпання засобів правового захисту в судах загальної юрисдикції, до того ж, 
Конституційний Суд не є судом касаційної інстанції (виключно Верховний Суд 
України) і до сфери його повноважень не входить перегляд остаточного рішення 
справи, він вправі лише визнати неконституційним закон, який було застосовано 
в остаточному судовому рішенні - це власне і складає предмет скарги.  

Акцентовано увагу на тому, що у юридичній науці правова охорона 
Конституції громадянами, розглядається у двох формах: 1) пасивній, що 
зводиться до виконання громадянами своїх юридичних обов'язків, що мають 
пасивний характер, оскільки пропонують лише утримання від тих чи інших дій, 
спрямованих проти конституції; 2) активній, зміст якої полягає у здійсненні 
громадянами свідомих цілеспрямованих дій щодо захисту Конституції, які 
виходять за межі пасивного виконання їх конституційних обов'язків. 

Аналізуючи дослідження К. Шмітта, констатовано, що реальний вияв 
захисту конституції громадянами він пов'язує з правом на опір. Підтримано 
наукову позицію, що пасивна форма захисту конституції розуміється не як 
захист самого документу акту у формі конституції, а саме конституційного ладу. 
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У підрозділі 3.2. «Правові аспекти юридичної аргументації в судовій 

правотворчості» з’ясовано, що базовою, основною моделлю юридичної 
аргументації є аксіологічна, використання якої вимагає дотримання правил 
конкуренції та балансу цінностей, а визнання Конституцією України людини з 
комплексом належних їй прав і свобод найвищою цінністю означає, що інші 
конституційні цінності не можуть конкурувати на одному рівні з нею.  

Встановлено, формування органами конституційної юстиції власної 
доктрини щодо конституційних цінностей зумовлює використання 
доктринального підходу основаного на авторитеті Конституційного Суду 
України: якщо доктринальна аргументація, викладена у наукових працях, буде 
переконливішою за наведену конституційною юстицією, то остання не буде 
сприйматися істинною - це одна з обставин, за якої можна стверджувати про 
наявність «фасадного конституціоналізму». 

З’ясовано, що до юридичної аргументації відносяться аргументи окремих 
думок суддів, які за своєю природою є актами доктринально-професійного 
тлумачення. При цьому, інститут окремої думки судді застосовується в усіх 
видах судочинства, однак його законодавче регулювання здійснюється тільки 
кількома статтями процесуальних кодексів, де передбачено право судді, який не 
згоден з ухваленим колегіальним рішенням, висловити й оприлюднити свою 
думку. Констатовано, відсутність законодавчих положень щодо регламентації 
юридичних наслідків окремих думок суддів. Охарактеризовано, на відміну від 
інших видів судочинства, суддя Конституційного Суду України може висловити 
окрему думку в разі голосування як «за» ухвалення рішення, так і «проти». 
Одночасно конституційна юстиція є вагомим «споживачем» доктрини та нерідко 
використовує її як вирішальний аргумент для прийняття рішення. 

Доведено, помилковим є віднесення такого техніко-юридичного прийому як 
юридична фікція до юридичної аргументації, оскільки рішення усіх судів мають 
бути мотивовані і обґрунтовані; можливість допускати припущення, фікції у 
юридичній аргументації, а особливо у судовій, можна розцінювати як навмисне 
введення в оману, спотворення істинності, створення ілюзії переконання на тих 
засадах, яких не існує. Проте це не виключає відсутність маніпуляцій судами, 
особливо щодо застосування Європейської Конвенції з прав людини. 

Сформульовано авторське визначення поняття «юридична аргументація» – 
усний або письмовий спосіб переконання суб’єктів правовідносин на основі 
права, його принципів та цінностей, що здійснюється шляхом доказування, 
тлумачення, обґрунтування, оцінювання з урахуванням мотивів, тверджень, 
гіпотез, пропозицій, фактів, із застосуванням юридичної термінології або без 
такої, з метою впливу на думки, погляди чи переконання іншої особи. 

У висновках сформульовано найсуттєвіші результати дисертаційного 
дослідження, наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 
проблеми щодо верховенства конституційних норм у системі права України: 
порівняльно-аналітичне дослідження. Проведене дослідження дало змогу дійти 
таких висновків: 

1.   Встановлено, етимологічне значення верховенства права започатковане 
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з ідеї супрематизму («supremus» - вищий, найвищий), що дає підстави 
стверджувати про його полісемантичне застосування у різних напрямках. У 
конституційному праві США є так звана норма «supremacy clause» (застереження 
про верховенство). Супрематисти ХХ ст. використали цей термін для 
найменування формалістичної течії у мистецтві і наповнили його новим змістом. 
Взявши за основу погляди супрематистів здійснено переосмислення сутності та 
значення верховенства права в контексті правоутворюючих факторів та 
процесів. 

2.   Аналізуючи думки науковців, які на прикладі конституційних норм 
виокремлюють в них курації, з позитивними та негативними соціальними 
явищами, доведено, що санкція в такому випадку, буде складовою та 
продовжуючою частиною курації, а не окремим елементом структури правової 
норми. Тому, вважаємо, що курація може бути самостійним елементом 
структури конституційної норми, виключно у випадку визначення гаранта 
дотримання конституційних норм.  

3.   На підставі теоретичних узагальнень з’ясовано, що розвиток права 
безперечно залежить від політичних процесів в державі, а правотворчість є 
формою реалізації правової політики. Вбачається одним із важливих завдань 
конституційно-правового регулювання є формування в Україні зваженої 
стратегії суспільного та державного розвитку. Обґрунтовано сутність 
програмних стратегічних актів Уряду, Парламенту та Президента, на основі 
принципу правової визначеності, шляхом внесення змін до відповідних розділів 
Конституції.  

4.   Встановлено, за змістом конституція як суспільний договір, виражає 
суспільний консенсус щодо соціальних цінностей, які забезпечуються правовим 
захистом в тому числі міжнародним. У міжнародній практиці Суспільний 
договір став інструментом виходу з конституційних, політичних, економічних та 
локальних криз. Водночас вона є важливим суспільно-політичним, програмним 
актом, фундаментом усієї правової системи, на її основі розробляються та 
приймаються нормативно-правові акти. Виключно за наявності суспільної 
покори або непокори, сформований зміст конституції і подальший розвиток 
держави. 

5.   Здійснено розмежування понять «конституційний процес» та 
«конституційна процедура». Конституційний процес це унормований і 
визначений порядок організації певного типу суспільних відносин спрямований 
на досягнення правового результату, який має триваючу і визначену 
процесуальними нормами дію що спрямований на виконання матеріальних норм 
конституційної галузі права, які різняться процедурним характером. 
Конституційна процедура, це виконання певних дій (як активних так пасивних) 
у послідовному і визначеному порядку, обмежених стадіями та різновидом 
конституційного процесу, закріплених матеріальними, процесуальними та 
процедурними актами. 

6.   Визначено, що конституційна правотворчість як самостійний інститут, є 
одним із різновидів конституційного процесу і забезпечує формування всієї 
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системи конституційного законодавства та джерел права, що за своїм 
функціональним призначенням, суб’єктним складом та процедурами 
відрізняється від інших видів правотворчості. 

7.   Встановлено, конституційна правотворчість як вид конституційного 
процесу, повинна обумовлюватись теоретико-методологічним, нормопроектним 
та експертно-аналітичним забезпеченням роботи над оновленням тексту 
Конституції. Тому, на конституційному рівні, повинен бути закріплений статус 
суб’єкта схвалення змін до конституції (конституанти) - Установчих Зборів або 
Конституційної Асамблеї. Обґрунтовано, що їх правове становище не може 
зводитись виключно до ролі консультативно-дорадчого органу. 

8.   Обґрунтовано, що введеної моделі конституційної скарги в Україні 
характеризується рядом недоліків. По-перше, Конституційний Суд не є судом 
касаційної інстанції (виключно Верховний Суд України) і до сфери його 
повноважень не входить перегляд остаточного рішення справи; до його 
компетенції входить визнати неконституційним закон, який було застосовано в 
остаточному судовому рішенні. Це власне і складає предмет скарги. По-друге, 
предмет перевірки за скаргою є надто обмеженим (лише «закони України»). По-
третє, щодо повторного подання конституційної скарги на основі пункту про 
«суспільний інтерес», не дається його трактування. Поняття «суспільний 
інтерес» зустрічається лише в Законі України «Про доступ до публічної 
інформації», в п. 2. ст. 6 щодо обмеження доступу до інформації, й то 
перераховані в. пп.1. п. 2.ст. 6 «інтереси» складають суспільний інтерес, а це не 
що інше як увесь конституційний лад держави. Тому удосконалення моделі 
конституційної скарги повинно включати також можливість звернення громадян 
до Конституційного Суду України щодо тлумачення норм конституції. Це свого 
роду буде гарантією щодо охорони Конституційї, оскільки, Конституційний Суд 
в межах своїх повноважень, не може впливати на законодавчу діяльність 
парламенту, виходячи з принципу поділу влади, щодо прийняття нового закону    
України не може самостійно ініціювати інцидентний конституційний контроль, 
він також не є суб’єктом законодавчої ініціативи. 

9.   Оскільки у юридичній аргументації встановлюються чіткі відмінності 
між різними видами аргументів і вимогами, які до них ставляться, то 
підтримується думка, що базовою, основною моделлю юридичної аргументації є 
аксіологічна. Помилковим є віднесення такого техніко-юридичного прийому як 
юридична фікція до юридичної аргументації. Оскільки рішення усіх судів мають 
бути мотивовані і обґрунтовані. Насправді, можливість допускати припущення, 
фікції у юридичній аргументації, а особливо у судовій, можна розцінювати як 
навмисне введення в оману, спотворення істинності, створення ілюзії 
переконання на тих засадах, яких не існує. Проте, це не виключає відсутність 
маніпуляцій судами, особливо щодо застосування Європейської Конвенції з прав 
людини. 

10.  Встановлено, юридична аргументація – це усний або письмовий спосіб 
переконання суб’єктів правовідносин на основі права, його принципів та 
цінностей, що здійснюється шляхом доказування, тлумачення, обґрунтування, 
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оцінювання з урахуванням мотивів, тверджень, гіпотез, пропозицій, фактів, із 
застосуванням юридичної термінології або без такої, з метою впливу на думки, 
погляди чи переконання іншої особи. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Поличко Т.І. Верховенство конституційних норм у національній системі 
права: порівняльно-аналітичне дослідження. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 
спеціальності: 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. –  
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 
університет». – Ужгород, 2020 р. 

Робота присвячена комплексному дослідженню конституційних 
правовідносин у сфері конституційного правотворення, конституційного 
контролю, а також системи конституційно-правових норм, принципів та 
цінностей. Обґрунтовано низку концептуальних положень, узагальнень та 
висновків. Проведено порівняльне дослідження, використовуючи ідеологію 
мистецтва, щоб наповнити ідеологію права новим змістом. Визначено, що 
конституційна правотворчість як самостійний інститут, є одним із різновидів 
конституційного процесу. 

Обґрунтовано ідеї та пропозиції щодо закріплення на конституційному рівні 
статусу суб’єкта схвалення змін до конституції конституантою - Установчими 
Зборами або Конституційною Асамблеєю, але в жодному разі його статус не 
може зводитись лише як до консультативно-дорадчого органу. 

Здійснене методологічне дослідження щодо з’ясування юридичної природи 
актів конституційного судочинства. Виокремлено пропозиції щодо розвитку 
інституту конституційної скарги з урахуванням світового досвіду. Обґрунтовано 
пропозиції щодо виокремлення судової аргументації (у судах конституційної та 
загальної юрисдикції), з притаманними тільки їй особливими ознаками, що не 
заміняється лише юридичним тлумаченням. Запропоновано авторське 
визначення юридичної аргументації як усного або письмового способу 
переконання суб’єктів правовідносин на основі права, його принципів та 
цінностей, що здійснюється шляхом доказування, тлумачення, обґрунтування, 
оцінювання з урахуванням мотивів, тверджень, гіпотез, пропозицій, фактів, із 
застосуванням юридичної термінології або без такої, з метою впливу на думки, 
погляди чи переконання іншої особи. 

Ключові слова: конституційна норма, верховенство права, 
правотворчість, конституційний процес, конституційна скарга, 
конституційний контроль, юридична аргументація, судова практика. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Поличко Т. И. Верховенство конституционных норм в национальной 

системе права: сравнительно-аналитическое исследование. - На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право. - 
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Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный 
университет». - Ужгород, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию конституционных 
правоотношений в сфере правотворчества, конституционного контроля, а также 
системы конституционно-правовых норм, принципов и ценностей. Обосновано 
ряд концептуальных положений, обобщений и выводов. Используя идеологию 
искусства, проведено сравнительное исследование наполняя идеологию права 
новым содержанием. Определено, что конституционное правотворчество как 
самостоятельный институт, является одним из разновидностей 
конституционного процесса. 

Обоснованно идеи и предложения по закреплению на конституционном 
уровне статуса субъекта внесения изменений в конституцию конституантой - 
Учредительным Собранием или Конституционной Ассамблеей, но в любом 
случае его статус не должен быть выше, чем просто консультационного или 
совещательного органа. 

Совершено методологическое исследование по выяснению юридической 
природы актов конституционного суда. Сделаны предложения по развитию 
института конституционной жалобы с учетом мирового опыта. Обоснованы 
предложения относительно выделения судебной аргументации (в судах 
конституционной и общей юрисдикции), с присущими только ей особыми 
признаками, которые не исключается только юридическим толкованием. Дано 
авторское определение юридической аргументации как устного или 
письменного способа убеждения субъектов правоотношений на основе права, 
его принципов и ценностей, что осуществляется путем доказывания, толкования, 
обоснования, оценки с учетом мотивов, утверждений, гипотез, предложений, 
фактов, с использованием юридической терминологии или без таковой, с целью 
воздействия на мысли, взгляды или убеждения другого лица. 

Ключевые слова: конституционная норма, верховенство права, 
правотворчество, конституционный процесс, конституционная жалоба, 
конституционный контроль, юридическая аргументация, судебная практика. 

 
ABSTRACT 

 
Pоlychkо T. І. The Supremacy оf the Cоnstіtutіоnal Nоrms іn the Natіоnal 

System оf Law: A Cоmparatіve Analytіcal Study. – Qualіfyіng scіentіfіc wоrk 
retaіnіng manuscrіpt rіghts. 

Thesіs fоr оbtaіnіng the scіentіfіc degree оf a Candіdate оf Law: specіalіty 
12.00.02 – Cоnstіtutіоnal Law; Munіcіpal Law. –  State Hіgher Educatіоnal 
Establіshment «Uzhhоrоd Natіоnal Unіversіty». – Uzhhоrоd, 2020.  

The wоrk іs devоted tо a cоmprehensіve study оf cоnstіtutіоnal legal relatіоns іn 
the fіeld оf cоnstіtutіоnal lawmakіng, cоnstіtutіоnal cоntrоl, as well as a system оf 
cоnstіtutіоnal and legal nоrms, prіncіples and values. 

A number оf cоnceptual prоvіsіоns, generalіzatіоns and cоnclusіоns are 
substantіated іn the thesіs. There has been cоnducted a cоmparatіve study usіng the 
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іdeоlоgy оf art tо fіll the іdeоlоgy оf law wіth new cоntent. Іt іs determіned that 
cоnstіtutіоnal lawmakіng as an іndependent іnstіtutіоn іs оne оf the varіetіes оf the 
cоnstіtutіоnal prоcess. 

The dіstіnctіоn between the nоtіоns оf «cоnstіtutіоnal prоcess» and 
«cоnstіtutіоnal prоcedure» has been made; the cоnstіtutіоnal prоcess іs the nоrmed and 
determіned оrder оf оrganіzіng a certaіn type оf publіc relatіоns whіch іs aіmed at 
achіevіng the legal result that has a cоntіnuоus, and specіfіed by prоcedural nоrms, 
actіоn. Thіs legal result aіms tо іmplement the substantіve nоrms оf the cоnstіtutіоnal 
law branch, whіch dіffer based оn prоcedural grоunds. The cоnstіtutіоnal prоcedure іs 
the executіоn оf certaіn actіоns (bоth actіve and passіve) іn a cоnsіstent and determіned 
оrder. These actіоns are restrіcted by the stages and varіety оf the cоnstіtutіоnal 
prоcess, and enshrіned іn substantіve, prоcess and prоcedure acts. 

An attempt has been made tо оvercоme syncretіsm іn relatіоn tо understandіng 
such nоtіоns as «lawmakіng» and «rulemakіng» («nоrmsettіng»). Thus, what cоncerns 
the peculіarіtіes оf cоnstіtutіоnal lawmakіng, іt shоuld be cоnsіdered іn twо aspects: 
the brоad and narrоw оnes. Іn the framewоrk оf the fіrst aspect, cоnstіtutіоnal 
lawmakіng shоuld be vіewed as a prоcess that ensures the fоrmatіоn оf the entіre 
system оf cоnstіtutіоnal legіslatіоn (a varіety оf cоnstіtutіоnal prоcess). Іn the cоntext 
оf the secоnd aspect, cоnstіtutіоnal lawmakіng іs exclusіvely a prоcess оf revіewіng 
the prоvіsіоns and amendіng the text оf the Fundamental Law (cоnstіtutіоnal rule-
makіng). 

There have been gіven grоunds fоr іdeas and prоpоsals оn cоnsоlіdatіng, at the 
cоnstіtutіоnal level, the status оf the subject tо Cоnstіtutіоnal Amendments by the 
Cоnstіtuent Assembly оr the Cоnstіtutіоnal Assembly; hоwever, іn nо case can іts 
status be reduced оnly tо a cоnsultatіve and advіsоry bоdy. 

A methоdоlоgіcal study has been carrіed оut tо ascertaіn the legal nature оf acts 
оf the Cоnstіtutіоnal prоceedіngs. There are hіghlіghted the prоpоsals оn the 
develоpment оf the іnstіtute оf cоnstіtutіоnal cоmplaіnt, takіng іntо accоunt the wоrld 
experіence. There іs prоvіded the justіfіcatіоn оf prоpоsals fоr sіnglіng оut the judіcіal 
argumentatіоn (іn the cоurts оf cоnstіtutіоnal and general jurіsdіctіоn) wіth certaіn 
features іnherent оnly іn іt, whіch cannоt be іnterpreted just legally. The authоress has 
alsо іntrоduced her оwn defіnіtіоn оf legal argumentatіоn, namely, іt іs an оral оr 
wrіtten way оf persuadіng the subjects оf legal relatіоns оn the basіs оf law, іts 
prіncіples and values, whіch іs accоmplіshed by means оf prоvіng, іnterpretіng, 
substantіatіng, evaluatіng, takіng іntо accоunt mоtіves, statements, hypоtheses, 
prоpоsіtіоns, facts, wіth оr wіthоut legal termіnоlоgy, aіmіng at іnfluencіng anоther 
persоn’s оpіnіоns, vіews оr belіefs. 

Keywоrds: cоnstіtutіоnal nоrm, supremacy оf law, lawmakіng, cоnstіtutіоnal 
prоcess, cоnstіtutіоnal cоmplaіnt, cоnstіtutіоnal cоntrоl, legal argumentatіоn, judіcіal 
practіce. 
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