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ТТЕЕММАА  №№  11..  ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЙЙННОО--ППРРООЦЦЕЕССУУААЛЛЬЬННЕЕ  ППРРААВВОО  ЯЯКК  ГГААЛЛУУЗЗЬЬ  

ППРРААВВАА,,  ННААУУККАА  ІІ  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННАА  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННАА  

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Конституційно-процесуальне право як галузь права 

2. Норми конституційного процесуального права 

3. Конституційно-процесуальні відносини: загальна характеристика 

4. Принципи конституційно-процесуального права України 

5. Конституційно-процесуальне право як наука, навчальна дисципліна та 

галузь законодавства 

6. Джерела конституційно-процесуального права 
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вісник України. — 2010. — №72/1 Спеціальний випуск. — С. 15. — Ст. 2598. 

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 
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4. Конституційний договір між Верховною Радою України та 
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підручник: у 2 т. / В. О. Антонов, О. В. Батанов, Н. В. Воротіна, Н. П. Гаєва, Н. 
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7. Байрачна Л. К. Конституційне право України : підручник / Л. К. 

Байрачна, Ю. Г. Барабаш, Ф. В. Веніславський, В. І. Кичун, В. П. Колісник. — 

Х. : Право, 2008. — 416 с. 

8. Балакірєва Р. С. Конституційне право України : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Р. С. Балакірєва. — К. : Центр навч. літ-ри, 2003. — 

209 с. 

9. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи 

України : навч. посіб. / Р. В. Бараннік. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : 

КНТ, 2011. — 352 с. 

10. Бисага Ю. М. Конституційне право України : навч. посіб. / Ю. М. 

Бисага, Ю. Ю. Бисага, Д. М. Бєлов, І. В. Решетар, М. М. Палінчак, О. Я. Рогач. 

— Ужгород : Ліра, 2007. — 370 с. 

11. Баймуратов М. Нормативно-правовой договор как источник 

конституционного права Украины / М. Баймуратов, С. Резниченко // 

Юридический вестник. — 1998. — № 1. — С. 88-91. 

12. Барабаш Ю. Установча влада Українського народу як 

конституційний феномен / Ю. Барабаш // Право України. — 2009. — № 11. — 

С. 73-77.  

13. Грузд А. Конституційно-правове регулювання в Україні: деякі 

питання теорії та практики / А. Грузд, О. Заржицький, Д. Смирнов, Н. Сумська 

// Право України. — 1998. — № 8. — С. 75-80.  

14. Гудима Д. Деякі новели в інтерпретації поняття ―суб’єкт права‖ : 

абсурдні чи перспективні? / Д. Гудима / Право України. — 2010. — № 2. — С. 

82-87. 

15. Гураленко Н. Судовий прецедент: свавілля чи потреба часу? 

(філософсько-правовой дискурс) / Н. Гураленко // Юридична Україна. — 2009. 

— № 6. — С. 10-16. 
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16. Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конституційних 

правовідносин / Ю. Делія // Право України. — 1999. — № 11. — С. 24-26. 

17. Джунь В. Соціологія конституційного права / В. Джунь / Право 

України. — 2010. — № 11. — С. 66-75. 

18. Дудченко В. Про великі правові-системи сучасності (роздуми над 

книгою професора Раймона Леже) / В. Дудченко / Право України. — 2010. — 

№ 3. — С. 98-105. 

19. Езеров А. Конфликтность в системе конституционно-правовых 

отношений — предмет науки конституционного права / А. Езеров // 

Юридический вестник. — 2004. — № 4. — С. 60-64. 

20. Євграфова Є. Доктрини та концепції у правовій системі України : 

форми і сфери застосування / Є. Євграфова / Право України. — 2010. — № 5. — 

С. 77-84. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Довести до студентів те, що сьогодні відбувається формування 

повноцінної підгалузі конституційного права – конституційного 

процесуального права, представленого виборчим, парламентським, 

законодавчим, муніципальним процесами, процесом конституційної юстиції і, 

власне, конституційним процесом у його вузькому значенні (порядок внесення 

змін до Конституції України). Конституційно-процесуальне право виконує як 

охоронну, так і регулятивну функції. Предмет конституційно-процесуального 

права утворюють названі блоки суспільних відносин (процес прийняття та 

внесення змін до Конституції, конституційно-процесуальні основи правового 

положення особи, адміністративно-територіальний процес, виборчий і 

референдний процеси, конституційні процедури здійснення державної влади та 

місцевого самоврядування, конституційно-судовий процес). Останні являють 

собою вже сформовану, відносно самостійну сукупність правовідносин. Ця 

обставина, поряд із наявністю системи норм, конституційних за природою, але 

процедурних за формою, свідчить про те, що триває процес формування нової 
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галузі – конституційно-процесуального права України. Ця галузь є прикладною 

щодо матеріального конституційного права і покликана сприяти найповнішій 

реалізації принципу прямої дії Конституції, а також інших нормативно-

правових актів, що розвивають її положення. 

ВСТУП 

У теорії права справедливо зазначається, що процесуальне право є 

показником ступеня цивілізованості суспільства. 

У науці існують різні точки зору стосовно поняття «процес». Так, одні 

вчені вважають, що процес – це лише діяльність судових органів, 

впорядкована нормами права, інші пов'язують процесуальні норми 

виключно із застосуванням юридичних санкцій. Ще одна група вчених 

обстоює думку, за якою процес – це форма життя будь-якого явища. 

Щодо процесу у сфері конституційного права, то слушними є позиція 

В. С. Основіна, за якою процесуальні норми встановлюють порядок 

реалізації тих норм конституційного права, які потребують спеціальної 

процедури, та думка С. Л. Лисенкова, який розглядає юридичний процес у 

конституційному праві як систему правових форм і процедур, в яких 

забезпечується діяльність уповноважених і зобов'язаних суб'єктів, що 

спрямована на реалізацію їхніх прав і обов'язків з метою досягнення певних 

юридичних наслідків. 

За переконаннями вчених, сьогодні можна стверджувати, що 

відбувається формування повноцінної підгалузі конституційного права – 

конституційного процесуального права, представленого виборчим, 

парламентським, законодавчим, муніципальним процесами, процесом 

конституційної юстиції і, власне, конституційним процесом у його вузькому 

значенні (порядок внесення змін до Конституції України). 

 

І. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 
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Для визначення предмета конституційно-процесуального права 

необхідно окреслити коло тих суспільних відносин, що регулюються ним. 

При цьому слід зауважити, що у вітчизняній науці конституційного права 

дослідженню цього питання не приділяється належної уваги, а наявні 

роботи, присвячені цій проблематиці, містять суперечливі погляди.  

Так, В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко зазначають, що система 

конституційного права може бути представлена матеріальними і 

процесуальними зрізами. Матеріальне конституційне право, на думку 

названих авторів, об'єднує конституційно-правові норми, що визначають 

зміст конституційного права, тоді як процесуальне право є сукупністю 

норм, що регламентують порядок реалізації матеріальних норм 

конституційного права. 

Хоча надалі В. Л. Федоренко зазначає, що процесуальна частина 

системи конституційного права України представлена тими інститутами, які 

передбачають обов'язкове використання конституційного та 

адміністративного судочинства при вирішенні конституційних конфліктів. 

Такими інститутами сьогодні є виборчий процес, законодавчий процес і 

процес конституційної юстиції. В іншій своїй праці В. Л. Федоренко 

стверджує, що до конституційного процесу можуть бути віднесені 

виключно правовідносини, пов'язані з розглядом конституційних подань 

Конституційним Судом України, «безконфліктний» же порядок здійснення 

прав і обов'язків суб'єктами конституційного права належить до 

матеріального конституційного права. Суб'єктами  конституційного процесу, 

на думку В. Л. Федоренка, є лише ті суб'єкти конституційного права, які 

відповідно до Конституції та законів України є передусім суб'єктами 

звернення до Конституційного Суду України та які наділені 

конституційною деліктоздатністю. У майбутньому автор прогнозує 

розвиток таких елементів конституційного процесу, як вирішення 

конституційних спорів, що не підпадають під юрисдикцію Конституційного 

Суду України «третейськими» інстанціями – Верховною Радою України, 
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Президентом України тощо, з подальшим нормативним закріпленням і 

впорядкуванням такої «квазі-арбітражної» конституційної практики. 

Реальними, на думку В. Л. Федоренка, залишаються також перспективи 

формування конституційного процесуального права як самостійної галузі 

права, що можливі за умов: розширення предмета правового регулювання 

конституційних процесуальних норм; розширення кола суб'єктів, на яких 

поширюється дія цих норм; об'єктивізації конституційних процесуальних 

норм в єдиному кодифікованому акті належної юридичної сили, наприклад, 

у законі України про регламент Конституційного Суду України. 

Попри звужене, з нашої точки зору, розуміння В. Л. Федоренком 

предмета конституційно-процесуального права, він слушно зазначає, що 

формування конституційного процесуального права України на сучасному 

етапі стало логічним результатом становлення і розвитку процесуальних 

норм права. Тенденція щодо процесуалізації національного права 

виявляється і в збільшенні вмісту процесуальних норм у традиційних 

предметних інститутах різних галузей права. Отже, розвиток і 

вдосконалення конституційного процесуального права на сучасному етапі є 

складником генезису процесуального права. 

А. В. Грабильніков зазначає, що конституційне право України не має 

конституційно-процесуальної галузі права, хоча охоплює багато 

процедурних та процесуальних норм. 

А. А. Єзеров вважає, що нині в літературі формується тенденція 

розвитку конституційного права України у напрямі збільшення питомої 

ваги процедурних норм, покликаних вирішувати та попереджати процедурні 

конфлікти. 

На думку Ю. М. Бисаги, В. В. Гомоная та В. І. Чечерського, 

конституційно-процесуальне право України як галузь права це сукупність 

конституційно-процесуальних норм, які регулюють суспільні відносини, що 

визначають порядок реалізації тих конституційно-матеріальних норм, котрі 

потребують для цього відповідної процедури у сфері формування та 
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діяльності органів державної влади. Однак, на наш погляд, таке визначення 

конституційно-процесуального права є досить звуженим, оскільки 

відносить до конституційно-процесуальних лише норми, які регулюють 

формування та діяльність органів державної влади. Хоча названі автори 

звертають увагу на наявність значної кількості процесуальних норм, 

наприклад, в інституті місцевого самоврядування. Не можна також 

погодитися із позицією Ю. М. Бисаги, В. В. Гомоная та В. І. Чечерського 

про те, що складовою конституційно-процесуального права є 

правовідносини, які виникають при ратифікації, погодженні та розірванні 

міжнародних договорів, оскільки такі відносини є предметом міжнародного 

публічного та міжнародного приватного права, а не конституційного.  

П. П. Шляхтун зазначає, що конституційно-процесуальне право 

становить особливу галузь права, і розглядає його у двох значеннях:  

1) у широкому значенні – як сукупність конституційно-

процесуальних норм, що регулюють порядок діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; 

2) у вузькому значенні – як сукупність конституційно-

процесуальних норм, що регулюють розгляд справ у конституційному  суді. 

В. М. Кампо визначає конституційно-процесуальне право як 

сукупність норм, якими регулюється порядок реалізації повноважень 

суб'єктами конституційного права. Воно є частиною конституційного права 

і забезпечує реалізацію його матеріальних норм. Також вчений зауважує, 

що в теоретичному плані ця галузь права опрацьована недостатньо.  

Чимало російських учених вважають за доцільне визнати 

конституційно-процесуальне право окремою галуззю права. Так, 

О. М. Кокотов та М. С. Саліков зазначають, що конституційне 

процесуальне право є допоміжною (щодо конституційного матеріального 

права) галуззю (точніше – мета-галуззю). На думку цих авторів, 

конституційний процес поєднує численні процедури (провадження), 

спрямовані на здійснення конституційних (статутних) норм. Поряд із 
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конституційним судовим процесом, він охоплює, наприклад, провадження у 

справах про громадянство, про статус біженців, вимушених переселенців, 

законодавчий (нормотворчий) процес у представницьких органах державної 

влади, виборчий процес, процес проведення референдумів тощо. На 

переконання М. С. Салікова, таким підгалузям конституційного 

матеріального права, як виборче, парламентське та конституційне судове 

право, відповідають належні підгалузі конституційного процесуального 

права – виборче процесуальне право (виборчий процес), парламентське 

процесуальне право (парламентський процес) і конституційне судове 

процесуальне право (конституційний судовий процес). 

Аргументи на користь виокремлення конституційно-процесуального 

права Російської Федерації у самостійну галузь права, запропоновані 

М. С. Саліковим та цілком підтримані О. В. Совгирею стосовно 

конституційно-процесуального права України. 

По-перше, власне Конституція України містить значну кількість 

процесуальних норм. Вони опосередковують відносини щодо  внесення змін 

до Конституції України, вступу на пост новообраного Президента України, 

призначення Прем'єр-міністра України, формування уряду і припинення 

його діяльності, дострокового припинення повноважень Президента 

України у разі неможливості виконувати свої повноваження за станом 

здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту, призначення суддів 

Конституційного Суду України тощо. Такий стан речей легко пояснити, 

оскільки конституції не можуть бути реально дієвими документами, якщо 

містять тільки матеріальні норми. 

По-друге, процесуальним нормам, які формують механізм реалізації 

матеріальних конституційних норм, відведено провідні позиції у тексті 

законів, що є джерелами конституційного права України. Наприклад, 

чинними законами врегульовані такі конституційно-процесуальні 

відносини, як порядок підготовки і проведення виборів, референдумів, 

статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, порядок 



11 
 

діяльності Кабінету Міністрів України, повноваження, порядок обрання і 

діяльності Конституційного Суду України тощо. 

По-третє, конституційно-процесуальні норми – це не статичні норми, 

які не працюють. Навпаки, вони спрямовані на безпосередню реалізацію, 

причому у більшості випадків саме у межах конституційного поля (у 

вузькому значенні, тобто мається на увазі предмет конституційного права), 

а не поля інших галузей права. 

По-четверте, активна діяльність Конституційного Суду України, що 

ґрунтується, до речі, теж на процесуальних нормах відповідного закону, дає 

досить позитивні результати, на які необхідно зважати. 

Визначення предмета конституційно-процесуального права має 

відбуватися за рахунок відмежування конституційно-процесуальних норм 

від матеріальних конституційних норм і шляхом «запозичення» відповідних 

правовідносин у низки інших галузей права. Таке запозичення вже 

фактично має місце, а тому йдеться лише про «оформлення» переходу 

низки блоків суспільних відносин з-під регулюючого впливу деяких 

галузей права під регламентацію конституційно-процесуальних норм. 

При визначенні предмета нової галузі права необхідно мати на увазі 

наявність різних підходів до категорії «конституційний процес», а отже, і 

до поняття «конституційно-процесуальне право». Терміни «конституційний 

процес», «цивільний процес», «кримінальний процес» різні за своїм 

тлумаченням. На відміну від них, конституційний процес можна розглядати 

щонайменше у трьох значеннях. 

 Конституційний процес як устрій усіх конституційно-

процесуальних відносин. Це так зване широке тлумачення, яке, на 

думку М. С. Салікова, саме й слід поєднувати з терміном 

«конституційно-процесуальне право», тобто у даному випадку 

зазначені терміни можна вважати синонімами так само, як паралельне 

використання понять «цивільний процес» і «цивільне процесуальне 
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право», «кримінальний процес» і «кримінально-процесуальне право» 

тощо. 

 Конституційний процес є сукупністю процедурних стадій 

розробки, прийняття та зміни Конституції. Це так зване вузьке 

тлумачення. Подібного тлумачення дотримується, наприклад, 

P. С. Хакімов стосовно конституційно-процесуального права Російської 

Федерації. Зокрема, він зазначає, що конституційний процес в Росії 

охоплює прийняття та зміну Конституції РФ, конституцій республік, 

статутів інших суб'єктів, а також прийняття федеральних законів щодо 

основ державного ладу. Поділяємо думку М. С. Салікова і вважаємо, 

що конституційний процес у цьому значенні – складова предмета 

конституційно-процесуального права і, звичайно, не збігається з 

останнім за обсягом. 

 Конституційний процес є, по суті, конституційно-судовим, 

тобто це сукупність стадій конституційного провадження. Саме у 

цьому значенні розглядає його М. В. Вітрук, який підкреслює, що 

судово-конституційне право і процес є самостійною галуззю 

російського права. Під останньою він розуміє систему норм права, що 

регулюють якісно однорідний комплекс суспільних відносин, які 

складаються в процесі організації та функціонування конституційного 

контролю, що здійснюється Конституційним Судом Російської 

Федерації, конституційними та статутними судами суб'єктів Російської 

Федерації у формі конституційного судочинства – самостійного виду 

судочинства – з метою охорони (захисту) Конституції Російської 

Федерації на всій території держави і щодо всіх суб'єктів права. На 

необхідності відокремлення конституційного судово-процесуального 

права як нового різновиду галузей процесуального права 

юрисдикційного профілю наголошує також Ж. І. Овсепян. 

Звужено, з нашої точки зору, визначає предмет конституційно-

процесуального права і О. Г. Лук'янова, яка вважає, що процесуальне право 
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виникає з необхідності вирішити та усунути за допомогою спеціальних 

юридичних засобів аномальні прояви суспільних відносин. Правова 

аномалія, на думку зазначеного автора, – це обумовлені різними факторами 

об'єктивного та суб'єктивного характеру відхилення від загальної 

закономірності, від нормального плину та розвитку суспільних відносин . 

О. Г. Лук'янова, як і М. В. Вітрук, зводить конституційно-процесуальне 

право лише до судового конституційного процесу та підкреслює переважно 

охоронну спрямованість процесуального права. Однак дослідник не 

заперечує існування регулятивної функції процесуального права та 

зазначає, що важливою особливістю регулятивного впливу процесуального 

права є встановлення чіткого порядку, умов, послідовності вчинюваних 

суб'єктами процесуального права дій, строків їх вчинення, порядку видання 

та реалізації передбачених процесуальних актів, тобто правил процедури. 

Ці правила процедури охоплюються поняттям «процесуальна форма», що є 

однією з ознак процесу (процесуального права). 

Вважаємо, що конституційно-процесуальне право виконує як 

охоронну, так і регулятивну функції, а зведення його предмета лише до 

конституційних судових відносин ґрунтується на визнанні за 

конституційно-процесуальним правом лише охоронної функції, що не є 

виправданим з огляду на наявний масив конституційно-процесуального 

законодавства, що має регулятивну спрямованість. Така позиція не є новою 

для теорії права. Вона мала своїх прихильників ще у 1957 p., коли С. 

Курильов справедливо зауважив, що процесуальна форма не є надбанням 

тільки правосуддя; притаманні їй ознаки спостерігаються також у 

діяльності несудових органів. 

Попри звужене розуміння предмета конституційно-процесуального 

права, О. Г. Лук'янова не відкидає можливості його перетворення із часом 

на самостійну галузь. 

Ми повністю поділяємо думку М. С. Салікова і вважаємо, що при 

вирішенні питання про визначення предмета конституційно-
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процесуального права доцільно спиратися на широке трактування 

аналізованої категорії. У цьому випадку у межах предмета нової галузі 

зосереджуються всі необхідні і достатні (у тому числі для відповідної 

навчальної дисципліни) суспільні відносини. В усіх інших випадках за 

межами предмета лишаються найважливіші конституційно-процесуальні 

інститути. Скажімо, якщо брати до уваги вузьке розуміння предмета, то  

поза конституційно-процесуальним регулюванням виявляться виборчий, 

референдний, конституційно-судовий процеси тощо, а це навряд чи 

допустимо. Якщо ж зупинитися на позиції конституційно-судового 

трактування, то предмет конституційно-процесуального права звузиться до 

правовідносин, що опосередковують конституційне судочинство. 

Об'єктом дискусії може стати обсяг відносин, «запозичених» із 

предметів інших галузей права. Наприклад, цілком логічним було б 

включення до предмета конституційно-процесуального права відносин, що 

виникають у ході реалізації конституційних прав та свобод. Подібний 

підхід до системи прав та свобод уже склався. Так, процедурні питання 

реалізації права на громадянство, виборчих прав, права на участь у 

референдумі тощо давно вважаються власне конституційними і 

регламентуються джерелами конституційного права, які, по суті, 

виступають у ролі конституційно-процесуальних інструментів. 

Звичайно, детальна регламентація низки основних прав і свобод 

(порядок реалізації права на володіння, користування і розпорядження 

землею та іншими природними ресурсами або права па соціальне 

забезпечення тощо) шляхом конституційно-процесуальних норм навряд чи 

доцільна. Існує небезпека «узурпації» правовідносин, що формують 

предмети інших галузей права (земельного, трудового, адміністративного 

тощо). У цьому випадку необхідно залишатися в руслі предмета 

матеріального конституційного права, оскільки щодо нього конституційно-

процесуальне право виступає прикладною галуззю. Якщо матеріальне 

конституційне право регламентує, наприклад, основи правового положення 
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особи (без зайвого вторгнення до предмета інших галузей права), то і 

конституційно-процесуальне право у зазначених межах повинно 

регулювати конституційно-процесуальні основи реалізації прав та свобод, 

не деформуючи кардинально предмети цивільної, процесуальної, 

кримінально-процесуальної, адміністративно-процесуальної та інших 

процесуальних галузей права. 

Таким чином, предмет конституційно-процесуального права 

утворюють конституційно-процесуальні відносини, врегульовані 

конституційно-процесуальними нормами. Зазначені відносини 

М. С. Саліков пропонує поділяти на такі блоки: 

1. Конституційний процес (процес прийняття Конституції та 

внесення до неї змін). Так, чинна Конституція України передбачає 

можливість зміни її змісту. Порядок внесення змін опосередковується 

низкою процесуальних норм, що містяться як у Конституції України 

(розділ XIII) та поточному законодавстві (наприклад, у Законі 

України «Про Конституційний Суд України», Регламенті Верховної 

Ради України від 19.09.2008 р.), так і в рішеннях Конституційного 

Суду України (наприклад, Рішення Конституційного Суду України від 

16.04.2008 р. № 6-рп – справа про прийняття Конституції та законів 

України на референдумі). 

2. Конституційно-процесуальні основи правового становища 

особи. Практично всі нормативно-правові акти, що існують у 

зазначеній сфері, прийняті в недалекому минулому і містять  значну 

кількість виключно процесуальних норм, що стосуються механізму 

вирішення справ про набуття і припинення громадянства, статусу 

біженця, порядку в'їзду, перебування в Україні, транзитного проїзду 

через територію країни та виїзду з неї іноземних громадян та осіб без 

громадянства тощо. Особливий інтерес у цьому блоці представляють 

відносини, що виникають у процесі реалізації основних прав, свобод 

та обов'язків людини і громадянина в Україні. 
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3. Адміністративно-територіальний процес. Це 

конституційно-процесуальні відносини, що опосередковують стадії 

адміністративно-територіального процесу, а саме: реалізацію 

ініціативи проведення адміністративно-територіального 

перетворення, підготовку необхідних матеріалів і проекту правового 

акту з адміністративно-територіального перетворення, оформлення 

документів і, нарешті, власне адміністративно-територіальне 

перетворення. 

4. Виборчий і референдний процеси. Відповідно до Законів 

України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори 

Президента України» виборчий процес – це здійснення його 

суб'єктами виборчих процедур, передбачених цими законами. В 

Україні немає законодавчого визначення референдного процесу. У 

літературі ж пропонується розуміти це поняття в об'єктивному та 

суб'єктивному значеннях. У першому розумінні референдний процес – 

це інститут конституційного права, що об'єднує конституційно-

правові та інші галузеві норми права, які регулюють суспільні 

відносини, пов'язані з ініціюванням, організацією та проведенням 

всеукраїнського і місцевих референдумів, а також реалізацією їх 

рішень. У суб'єктивному значенні референдний процес слід розуміти 

як сукупність ряду нормативно визначених послідовних дій, 

спрямованих на реалізацію права громадян України щодо участі у 

референдумі. Безсумнівно, що більшість цих відносин має 

процедурний характер, а отже, регулюється процесуальними нормами. 

5. Конституційні процедури здійснення державної влади та 

місцевого самоврядування. Зазначений блок правовідносин, на думку 

М. С. Салікова, пов'язаний з процесуальними питаннями формування 

та організації діяльності законодавчих, виконавчих та судових органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. До згаданого 

також належать процесуальні відносини, що опосередковують статус 
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парламентарів та депутатів місцевих рад. З нашої точки зору, цей блок 

повинен охоплювати не тільки питання формування та організації 

діяльності відповідних органів, а й процесуальні питання реалізації 

ними своїх повноважень. 

6. Конституційно-судовий процес. Зміст цього процесу 

утворюють відносини, які виникають у процесі здійснення 

процесуальних дій, що у сукупності утворюють конституційне 

провадження. М. С. Саліков виділяє ще два блоки відносин, які 

становлять предмет конституційно-процесуального права Російської 

Федерації, – федеративний і законодавчий процеси. Федеративний 

процес – це конституційно-процесуальні відносини, що виникають у 

ході зміни статусу суб'єкта федерації, прийняття до РФ і утворення в 

її складі нового суб'єкта, зміни найменування суб'єкта федерації, 

розмежування предметів відання і повноважень між федеральними та  

регіональними органами державної влади, реалізації повноважень, які 

утворюють предмети федерального, федерально-регіонального та 

регіонального відання тощо. До законодавчого процесу М. С. Саліков 

включає систему процедурних стадій, що опосередковують процес 

прийняття як законів, так і підзаконних нормативних актів. 

Щодо блоку «федеративний процес», то для визначення предмета 

конституційно-процесуального права України вважаємо його виокремлення 

неактуальним з огляду на унітарний територіальний устрій Української 

держави. 

На наш погляд, існування окремого блоку «законодавчий процес» 

недоцільне, оскільки прийняття законів та підзаконних актів є одним із 

напрямів діяльності відповідних органів державної влади. Отже, такі 

відносини мають належати до блоку «конституційні процедури здійснення 

державної влади та місцевого самоврядування». 

До розглянутих вище блоків відносин О. Євсєєв пропонує також 

включати процедури вирішення державно-правових конфліктів. Однак, з 
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нашої точки зору, за такого підходу, по-перше, необхідно мати законодавче 

визначення поняття «державно-правовий конфлікт», а, по-друге, 

доцільність виділення такого блоку конституційно-процесуальних відносин 

викликає заперечення з огляду на те, що порядок вирішення зазначених 

конфліктів регулюється переважно у межах конституційних процедур 

здійснення державної влади та місцевого самоврядування. 

Слушною, на нашу думку, є точка зору X. Приходько, яка зауважує, 

що предметом конституційного процесуального права України слід вважати 

суспільні відносини, що виникають між суб'єктами конституційного права 

України у зв'язку з дотриманням конституційно-процесуальної форми 

(порядку та процедур, передбачених конституційним правом України та 

регламентованих конституційно-процесуальним законодавством), 

користуванням зазначеними суб'єктами конституційними правами і 

свободами, виконанням ними конституційних обов'язків, їх утриманням від 

вчинення заборонених дій, несенням конституційно-правової 

відповідальності. 

Поділяючи точку зору М. С. Салікова, вважаємо, що предмет 

конституційно-процесуального права утворюють названі блоки 

суспільних відносин (процес прийняття та внесення змін до Конституції, 

конституційно-процесуальні основи правового положення особи, 

адміністративно-територіальний процес, виборчий і референдний процеси, 

конституційні процедури здійснення державної влади та місцевого 

самоврядування, конституційно-судовий процес). Останні являють собою 

вже сформовану, відносно самостійну сукупність правовідносин. Ця 

обставина, поряд із наявністю системи норм, конституційних за природою, 

але процедурних за формою, свідчить про те, що триває процес формування 

нової галузі – конституційно-процесуального права України. Ця галузь є 

прикладною щодо матеріального конституційного права і покликана 

сприяти найповнішій реалізації принципу прямої дії Конституції, а також 

інших нормативно-правових актів, що розвивають її положення. 
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Методи конституційно-процесуального права співпадають із 

методами конституційного права. До них належать:  

 метод припису (позитивного зобов'язання);  

 метод заборони; 

 метод дозволу.  

Особливістю конституційно-процесуального права України, як і 

більшості процесуальних галузей, є те, що основним методом регулювання 

є імперативний метод. Порушення встановленої процедури (навіть на 

певній одній його стадії) веде до незаконності досягнутого юридичного 

результату в цілому (рішення, прийнятого органом державної влади , 

сформованим незаконним шляхом, тощо). 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, конституційне процесуальне право як галузь права 

України можна визначити як систему загальнообов'язкових правил 

поведінки (правових норм та інститутів), що регламентують суспільні 

відносини, пов'язані з процесом реалізації встановлених нормами 

конституційного права України прав і обов'язків учасників відносин.  

 

ІІ. НОРМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Приступаючи до розгляду характеристик норм конституційного 

процесуального права, перш за все слід визначитись із значенням термінів 

"конституційні процесуальні норми" та "конституційно-процесуальні норми", 

зміст яких споріднений, але не тотожний. 

Термін "конституційні процесуальні норми" означає процесуальні норми, 

що містяться в тексті Конституції – Основного Закону держави. 

Термін "конституційно-процесуальні норми" значно ширший за змістом і 

охоплює всі норми, що входять до галузі конституційного процесуального 

права, незалежно від того, де вони розміщені – у конституції, в законі чи в 
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підзаконному акті. Інакше кажучи, за своїм змістом цей термін тотожний 

терміну "норми конституційного процесуального права".  

Особливості норм процесуального права обумовлені призначенням 

процесуального права, яке полягає в забезпеченні врегулювання процедур 

реалізації прав і обов'язків, встановлених нормами матеріального права. 

Відповідно до цього приписи конституційно-процесуальних норм мають 

процедурний характер, тобто їх зміст полягає у визначенні порядку здійснення 

прав і обов'язків, встановлених нормами конституційного права. 

Щодо конституційно-процесуальних норм (як різновиду процесуальних 

норм та первинних елементів конституційно-процесуальних інститутів), то їх 

призначенням є встановлення процедури реалізації визначених нормами 

конституційного права повноважень або конституційних прав та обов'язків, а 

також процедури притягнення до конституційно-правової відповідальності 

відповідних суб'єктів. Таким чином, конституційно-процесуальні норми 

виконують службову роль стосовно норм матеріального конституційного права, 

будучи засобом їх здійснення. 

Процесуальні норми конституційного права мають такі особливості: 

1. їх цільовим призначенням є забезпечення реалізації відповідної 

матеріальної норми конституційного права; 

2. процесуальним нормам конституційного права відведено провідне 

місце порівняно з процесуальними нормами інших галузей права, бо на їх 

основі можуть прийматися процесуальні норми інших галузей; 

3. процесуальні норми існують тільки у зв'язку з відповідними 

матеріальними нормами, щодо яких вони виступають як вторинні; 

4. конституційно-процесуальні норми є більш динамічними порівняно 

з матеріальними нормами. Як показує досвід, при незмінності матеріальних 

норм процесуальні норми можуть піддаватися неодноразовим змінам. Як 

приклад можна навести норми, що діють у сфері виборчого права України; 

5. ці норми не мають власної санкції; 

6. за кількістю процесуальних норм більше, ніж матеріальних. 
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Приписи конституційно-процесуальних норм в абсолютній більшості 

адресуються суб'єктам, які в тій або іншій мірі наділені владними 

повноваженнями щодо застосування норм конституційного матеріального 

права. Наприклад, приписи конституційно-процесуальних норм, що 

встановлюють процедури, пов'язані з діяльністю Центральної виборчої комісії 

України, в основному регламентують її діяльність по забезпеченню організації і 

проведення виборів Президента України і народних депутатів України. Однак 

це не означає, що норми конституційного процесуального права не 

спрямовуються на врегулювання поведінки громадян. Прикладом можуть 

слугувати норми конституційного процесуального права, що регулюють 

порядок здійснення голосування громадянами при виборах народних депутатів 

України або Президента України. 

У зв'язку з викладеним більшість приписів процесуальних норм за своїм 

змістом є імперативними приписами, тобто такими, що містять однозначно 

визначені процедурні правила, які за будь-яких умов не можна змінити. Але 

певна їх частина має диспозитивний характер, тобто містить процедурні 

настанови, які за певних умов за згодою сторін даного правовідношення можна 

скоректувати. Так, норма, що міститься в частині 2 статті 213 Регламенту 

Верховної ради України, дозволяє у випадку необхідності одноразово змінити 

встановлений місячний, тижневий або денний порядок роботи Верховної Ради. 

Структура конституційно-процесуальних норм має певну специфіку. Як і 

норми матеріального права, вони мають тричленну логічну структуру, тобто 

складаються з гіпотези, диспозиції і санкції. Проте, встановлюючи зміст кожної 

структурної частини норми, слід звертатися до аналізу норм конституційного 

права, що закріплюють права чи обов'язки, процедуру реалізації яких 

встановлює процесуальна норма. Тому особливості змісту диспозиції 

конституційно-процесуальних норм обумовлюються тим, що вона встановлює 

форми реалізації приписів норм конституційного права. У гіпотезах 

конституційно-процесуальних норм умови, обставини, за наявності яких 

реалізується припис норм конституційного права, передусім визначаються 
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змістом норм. Отже, норми конституційного права ніби "присутні" у 

конституційно-процесуальних нормах, і перш за все у їх гіпотезах. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, особливістю конституційно-процесуальних норм є те, що в 

них багато уваги приділяється регламентації різних прийомів і способів тієї або 

іншої діяльності, що використовуються державними і недержавними суб'єктами 

та окремими особами у процесі здійсненні своїх прав і обов'язків. Наприклад, 

при встановленні процедур, пов'язаних з правотворчою діяльністю 

компетентних суб'єктів, конституційно-процесуальні норми встановлюють не 

лише порядок здійснення ними безпосередніх правотворчих повноважень, а й 

регламентують прийоми і способи підготовки таких процедур – визначають 

структуру проекту документа, його реквізити тощо. 

 

ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

У загальному виді правові відносини (правовідносини) можна визначити 

як суспільні відносини, що виникають і здійснюються на основі норм права. 

Виходячи з цього конституційно-процесуальні відносини – це суспільні 

відносини, що виникають з приводу реалізації прав і обов'язків, встановлених 

нормами конституційного права, і здійснюються в порядку, передбаченому 

нормами конституційного процесуального права. 

З визначення видно, що особливістю цих правовідносин є те, що вони 

нерозривно пов'язані з нормами конституційного права. Правовідносини 

виникають і здійснюються на основі норм конституційного права, але в 

порядку, передбаченому конституційно-процесуальними нормами. Таким 

чином, сутність конституційно-процесуальних відносин полягає в реалізації 

прав і обов'язків, встановлених нормами конституційного права. Це означає, що 

в реальній дійсності конституційно-процесуальні правовідносини можуть 

виникати лише тоді, коли норма конституційного права встановлює взаємні 
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права й обов'язки учасників (суб'єктів) конкретних суспільних відносин, а 

конституційно-процесуальна норма визначає порядок їх реалізації. 

Суб'єктами конституційно-процесуальних відносин можуть бути: 

1)індивіди (фізичні особи), з-поміж яких можна виділити такі групи: 

 громадяни України – особи, які набули громадянства України 

в порядку, передбаченому законами України та міжнародними 

договорами України; 

 іноземці – особи, які не перебувають у громадянстві України і 

є громадянами (підданими) іншої держави або держав; 

 особи без громадянства – особи, яких жодна держава 

відповідно до свого законодавства не вважає своїми громадянами; 

2)організації та об'єднання: 

 державні органи, установи, підприємства, їх посадові особи; 

 недержавні організації, підприємства, установи та їх посадові 

особи, рухи, партії, органи громадського самоврядування; 

3)соціальні спільності: 

 держава в цілому; 

 народ, нація; 

 населення певних частин території держави. 

Слід мати на увазі, що народ, нація, населення певних частин території 

держави є суб'єктами лише конституційних і конституційно-процесуальних 

відносин (наприклад, у разі проведення референдумів, виборів) і не можуть 

бути суб'єктами будь-яких інших правових відносин. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, конституційно-процесуальні відносини – це суспільні відносини, 

що виникають з приводу реалізації прав і обов'язків, встановлених нормами 

конституційного права, і здійснюються в порядку, передбаченому нормами 

конституційного процесуального права. 

 

IV. ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА  
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Принципи конституційно-процесуального права України – це 

основоположні, керівні ідеї, які закріплені в нормах права та знаходять своє 

відображення в його окремих нормах та інститутах 

Принципи конституційно-процесуального права України поділяють на 

загальні та спеціальні. 

До загальних принципів конституційно-процесуального права України 

належать ті, які характерні для всіх підгалузей та інститутів конституційного 

права України. Це – принципи публічності, пріоритетності, універсальності, 

демократизму, активної дієвості, науковості, наступності, системності, 

програмності тощо. 

До спеціальних принципів конституційно-процесуального права можна 

віднести: 

1. Принцип компетентності, який полягає у тому, що уповноважені 

органи можуть вчиняти дії та приймати рішення тільки з питань і в обсягах, 

передбачених законом. Він тісно пов'язаний з положеннями Конституції 

України, згідно з якими органи державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадові особи уповноважені виключно на те, що 

дозволено законом. 

2. Принцип процесуальної економії, який означає необхідність 

мінімальної кількості дій для досягнення певного позитивного правового 

результату, які утворюють відповідний процес. 

3. Принцип кворуму і більшості при прийнятті колегіальних рішень, 

який випливає з одного із постулатів сучасності про те, що керувати має 

більшість. Саме для забезпечення цього правила і встановлено поняття 

кворуму та правило прийняття рішень більшістю. Залежно від важливості 

правовідносин рішення можуть прийматися відносною чи абсолютною 

більшістю. 

4. Принцип пропорційності голосування, який тісно пов'язаний із 

принципом рівності та полягає в тому, що при прийнятті рішень кожен 
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суб'єкт голосування має пропорційно однакову кількість голосів порівняно з 

іншими суб'єктами конституційно-процесуального права. 

5. Принцип можливості оскарження процедури, відповідно до якого 

оскарження будь-якого рішення або дії гарантується Конституцією України. 

Таке оскарження може здійснюватися до вищестоящого органу або до суду, 

якщо законом не визначено інший порядок. При цьому оскаржити можна не 

тільки прийняте рішення, а й саму процедуру його прийняття. Слід 

зазначити, що незаконність процедури переважно призводить до визнання 

протиправності прийнятого під час цієї процедури рішення, навіть якщо його 

зміст не суперечить закону. 

6. Принцип процесуальної послідовності, який означає, що 

правомірним має бути не тільки кожен окремий етап процесу, але ці етапи 

мають іти один за одним у послідовності, передбаченій законом. 

7. Принцип імперативності процедури, згідно з яким кожне рішення 

має прийматися лише в установленому законом порядку. Альтернатива тут 

можлива лише у разі, коли це дозволяє сам закон. 

8. Принцип недопустимості процесуальної аналогії. Так, будучи 

здебільшого імперативним, конституційний процес не може допустити 

аналогію, оскільки, по-перше, наявність дозволу на аналогію може призвести 

до зловживання правами та обов'язками тими суб'єктами, які зацікавлені у 

прийнятті відповідного рішення у вигідному їм порядку, а, по-друге, кожна 

процедура у конституційному процесі розрахована на «обслуговування» 

конкретних матеріальних норм (наприклад, застосування норм референдного 

процесу недопустиме під час процесу набуття статусу біженця). 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, принципи конституційно-процесуального права України поділяють 

на загальні та спеціальні. До загальних принципів конституційно-

процесуального права України належать ті, які характерні для всіх підгалузей 

та інститутів конституційного права України. До спеціальних принципів 

конституційно-процесуального права можна віднести: принцип 
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компетентності, принцип процесуальної економії, принцип кворуму і 

більшості при прийнятті колегіальних рішень, принцип пропорційності 

голосування принцип процесуальної послідовності, принцип імперативності, 

принцип можливості оскарження процедури, принцип недопустимості 

процесуальної аналогії. 

V. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА, 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТА ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Наука конституційно-процесуального права є системою наукових знань 

про галузь цього права. Її предметом є як конституційно-процесуальні норми, 

так і конституційно-процесуальні відносини. 

До основних методів науки конституційно-процесуального права можна 

віднести: 

 діалектичний метод, що передбачає аналіз теоретичних основ 

конституційно-процесуального права та вивчення норм цієї галузі в їх 

становленні та розвитку, у взаємозв'язку з іншими галузями права України, 

передусім з конституційним правом, та іншими суспільними явищами; 

 історичний метод, який дає можливість показати причини появи тих 

або інших конституційно-правових інститутів, їх процесуально-правового 

закріплення та реалізації на різноманітних етапах розвитку української 

держави; 

 метод системно-структурного аналізу, що передбачає детальне, 

поетапне вивчення кожного з процесуально-правових інститутів з 

максимальним виокремленням практичних складових; 

 порівняльно-правовий аналіз конституційно-процесуальних 

інститутів, що застосовуються як в Україні, так і в зарубіжних країнах; 

 соціологічний метод, що охоплює узагальнення судової практики 

(переважно Конституційного Суду України), практики діяльності інших 

державних органів, які реалізують конституційно-процесуальні 
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повноваження, аналіз статистичних даних (включаючи дані судової 

статистики), анкетування тощо; 

 інші загальнонаукові та спеціально-наукові методи. 

Конституційно-процесуальне право як навчальна дисципліна являє собою 

допоміжну частину відповідної юридичної науки (науки конституційно-

процесуального права), що містить матеріал, необхідний для оволодіння 

студентами відомостями, які утворюють основний зміст предмета галузі 

конституційно-процесуального права. 

Формування навчальної дисципліни конституційно-процесуального права 

має такі завдання: 

 «вивільнення» конституційного права від чисто 

процесуальних норм з тим, щоб воно було цілком присвячене питанням 

теорії конституціоналізму без відволікання на розгляд процедурних 

питань, які доцільно і необхідно вивчати в межах курсу конституційно-

процесуального права; 

 більш продумане подання матеріалу для зручності його 

вивчення, а також для доповнення теоретичних знань студентів, 

отриманих ними при вивченні конституційного права, практичними 

навичками роботи; 

 систематизація ґрунтовного нормативного, теоретичного і 

практичного матеріалу у сфері конституційного процесу; 

 навчання студентів роботі з такими новими для вітчизняної 

правової системи джерелами, як рішення Конституційного Суду України; 

 аналіз численних процедурних питань, що мають значення 

для реалізації конституційно-правових норм; 

 розгляд у межах нового курсу не тільки процедурних питань 

реалізації тих або інших конституційних інститутів, а й вміщення норм, 

що з'явилися у зв'язку із запровадженням у вітчизняну правову практику 

нового типу судочинства – конституційного, необхідність оволодіння 

яким зростає в міру становлення конституційного правосуддя; 
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 формування у студентів навичок практичної роботи як з 

Конституцією (що має пряму дію), так і з конституційним та 

конституційно-процесуальним законодавством; 

 навчання студентів складанню процесуальних документів 

(конституційних подань та конституційних звернень до Конституційного 

Суду України, індивідуальних та колективних звернень до органів 

державної влади та місцевого самоврядування, заяв, клопотань та інших 

документів у справах про громадянство, біженців тощо). 

Поняття "процесуальне право" тісно переплітається з поняттям 

"процесуальне законодавство", тому слід чітко усвідомлювати різницю між 

ними. Вона полягає у тому, що основою системи права є норми права, в основу 

системи законодавства покладено нормативно-правові акти, в яких знайшли 

закріплення ті або інші норми права. Таким чином, процесуальне законодавство 

є зовнішньою формою буття процесуального права, засобом його виразу, 

об'єктивації. Інакше кажучи, процесуальне право і процесуальне законодавство 

співвідносяться між собою як зміст і форма. 

Отже, процесуальне законодавство – це система нормативно-правових 

актів, у яких закріплюються сформульовані або санкціоновані державою у 

нормах процесуального права загальнообов'язкові правила, що встановлюють 

порядок, процедури здійснення юридичних прав і обов'язків певних суб'єктів. 

На цій основі конституційне процесуальне законодавство можна 

визначити як систему нормативно-правових актів, у яких закріплюються 

сформульовані або санкціоновані державою у нормах конституційного 

процесуального права загальнообов'язкові правила, що встановлюють порядок, 

процедури здійснення юридичних прав і обов'язків певних суб'єктів. 

Назва галузей законодавства в деяких випадках збігається з назвами 

галузей права (кримінальне, цивільне), в інших – з назвами підгалузей права 

(авторське, водне законодавство) чи з назвами міжгалузевих комплексів 

(законодавство про охорону природи, сільськогосподарське законодавство, 

морське законодавство). 
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Говорячи про систему законодавства, доцільно звернути увагу на те, що 

сам термін "законодавство" є одним із базових у юридичній науці і практиці, а 

тому й одним із найуживаніших у юридичній літературі. Він досить широко 

використовується і в текстах нормативно-правових актів. Але, незважаючи на 

це, його зміст нормативно не визначений, а тому у різних нормативно-правових 

актах йому надається різне значення. 

У законах України поняття "законодавство" вживається часто як синонім 

нарівні з такими правовими термінами, як "закони", "акти законодавства", 

"законодавчі акти", "нормативно-правові акти". Широко використовуються 

словосполучення "у випадках, передбачених "законодавством", "у порядку, 

передбаченому законодавством", "умови, установлені законодавством". Але 

при цьому не визначається, який зміст вкладається в поняття "законодавство" і 

який конкретно мається на увазі суб'єкт – чи лише закони, тобто акти вищої 

юридичної сили, що приймаються Верховного Радого України або 

референдумом, чи також і підзаконні акти, що приймаються Президентом 

України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами тощо. 

Таким чином, поняття "законодавство" може застосовуватись: 

 у вузькому (власному) розумінні. У цьому випадку під 

законодавством розуміються лише закони, тобто акти вищої юридичної 

сили, прийняті парламентом або референдумом; 

 у широкому розумінні, коли під законодавством розуміється вся 

сукупність чинних нормативно-правових актів, яка включає і Конституцію, і 

закони, і підзаконні нормативно-правові акти. 

Така багатозначність використання терміна "законодавство" обумовила 

конституційне звернення Київської міської ради професійних спілок щодо 

офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю 

України (справа про тлумачення терміна "законодавство", що міститься у 

частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України, яким визначається 

сфера застосування контракту як особливої форми трудового договору). 9 

липня 1998 року Конституційний Суд України вирішив, що термін 
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"законодавство" у даному випадку слід розуміти в широкому розумінні, тобто 

як сукупність законів України, чинних міжнародних договорів України, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанов 

Верховної Ради України, указів Президента України, декретів і постанов 

Кабінету Міністрів України, які прийняті в межах їх повноважень та відповідно 

до Конституції України і законів України. Однак слід мати на увазі, що 

наведене тлумачення Конституційним Судом України терміна "законодавство" 

не має загального характеру, а стосується лише його змісту у контексті частини 

третьої статті 21 Кодексу законів про працю України. 

Нормативна невизначеність змісту терміна "законодавство" може суттєво 

утруднити застосування приписів цілого ряду нормативно-правових актів. Цю 

прогалину можна і необхідно якнайшвидше усунути, розкривши зміст терміна 

"законодавство" в Законі України "Про закони і законодавчу діяльність", проект 

якого вже декілька років знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ  

Отже, наука конституційно-процесуального права є системою наукових 

знань про галузь цього права. Конституційно-процесуальне право як навчальна 

дисципліна являє собою допоміжну частину відповідної юридичної науки 

(науки конституційно-процесуального права), що містить матеріал, необхідний 

для оволодіння студентами відомостями, які утворюють основний зміст 

предмета галузі конституційно-процесуального права. Конституційне 

процесуальне законодавство можна визначити як систему нормативно-

правових актів, у яких закріплюються сформульовані або санкціоновані 

державою у нормах конституційного процесуального права загальнообов'язкові 

правила, що встановлюють порядок, процедури здійснення юридичних прав і 

обов'язків певних суб'єктів. 

 

VI. ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
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Однією із тенденцій розвитку системи сучасних джерел конституційного 

права України є їх процесуалізація, що разом з обґрунтуванням необхідності 

виокремлення у майбутньому галузі конституційно-процесуального права дає 

підстави для виділення джерел конституційно-процесуального права України 

– нормативно-правових актів, які містять конституційно-процесуальні норми. 

Ці джерела утворюють взаємопов'язану систему нормативно-правових актів. 

Термін "джерела права" застосовується в декількох значеннях, а саме 

як: 

1) засіб юридичного виразу права, в результаті чого воно об'єктивується, 

набуває офіційності, формальної визначеності й загальної обов'язковості 

(формально-юридичне розуміння); 

2) матеріальні умови життя суспільства, що зумовлюють спрямованість і 

зміст правових приписів (матеріальне розуміння); 

3) наукові, релігійні та інші погляди, теорії, концепції щодо чинного, 

можливого та бажаного права (ідеологічне розуміння). 

Правова система Україна належить до романо-германської правової сім'ї. 

Поряд з іншим це означає, що основним джерелом права в нашій країні є 

нормативно-правові акти, тобто видані в установленому порядку 

уповноваженими суб'єктами офіційні письмові документи (закони, укази, 

інструкції тощо), які містять у собі норми права. Однак деякі документи не є 

нормативно-правовими актами, але містять у собі приписи, які є 

загальнообов'язковими до виконання і за своєю сутністю відіграють роль 

своєрідних нормативно-правових актів. До них відносять, наприклад, акти 

Конституційного Суду України, в яких дається тлумачення Конституції і 

законів України. 

Виходячи з цього під джерелами галузі конституційного процесуального 

права розуміють нормативно-правові та інші акти, які містять конституційно-

процесуальні норми. Ці джерела утворюють систему взаємопов'язаних 

нормативно-правових актів, до якої входять: 
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1. Конституція України. Норми всіх без винятку галузей права не 

можуть протирічити або не відповідати Конституції України. Окрім цього, 

Конституція містить ряд норм, що регулюють відносини, які є предметом 

конституційного процесуального права. Це означає, що вона є джерелом усіх 

галузей національного права, у тому числі й конституційного процесуального 

права України; 

2. Закони України. Джерелами конституційного процесуального права 

України є не всі закони, а лише ті з них, що містять відповідні норми. При 

цьому частина таких норм у конкретному законі може бути різною. У законах, 

які спеціально призначені для врегулювання процедур здійснення прав і 

обов'язків, встановлених нормами конституційного права, конституційно-

процесуальні норми складають переважну більшість їх змісту. До таких 

відносяться, наприклад, Закони України "Про вибори народних депутатів 

України", "Про вибори Президента України", "Про всеукраїнський та місцеві 

референдуми" тощо. В інших законах України конституційно-процесуальні 

норми представлені у значно меншій кількості (наприклад, в Законі України 

"Про громадянство України); 

3. підзаконні нормативно-правові акти. До цієї групи джерел 

конституційного процесуального права належить значна кількість актів, що 

видаються Президентом України, Кабінетом міністрів України, міністерствами, 

місцевими державними адміністраціями та іншими уповноваженими 

суб'єктами. Вони можуть видаватись у формі указів, постанов, наказів, 

інструкцій тощо. Головна вимога щодо них полягає в необхідності 

відповідності їх приписів положенням Конституції і законів України. 

Прикладами можуть слугувати Указ Президента України "Питання щодо 

використання державних символів України" від 9 лютого 2001 р., постанова 

Кабінету Міністрів України "Про порядок виконання обов'язків міністра у разі 

його тимчасової відсутності" від 17 липня 2003 р., Положення про порядок 

видачі студентського квитка іноземцю, затверджене наказом Міністра освіти і 

науки України 28 листопада 2002 р., тощо; 
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4. рішення Конституційного Суду України. Акти Конституційного 

Суду України не є нормативними актами у власному розумінні цього терміна. 

Однак у них дається тлумачення Конституції і законів України, що є 

обов'язковим для врахування при їх застосуванні. Це дає підстави відносити 

рішення Конституційного Суду України, в яких дається тлумачення процедур 

реалізації приписів норм конституційного права, до джерел конституційного 

процесуального права України. Прикладом може слугувати рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Президента України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 

90, пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України (справа про умови 

дострокового припинення повноважень Верховної Ради України) від 19 травня 

2004 р.; 

5. акти органів місцевого самоврядування. Органи місцевого 

самоврядування (селищні, міські ради, сільські, міські голови тощо) не є 

органами держави і тому не входять до структури державного апарату. Однак 

згідно з частиною першою статті 144 Конституції України"органи місцевого 

самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають 

рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території". Таким 

чином, ці органи можуть приймати нормативні акти як матеріального, так і 

процесуального змісту. На практиці конституційно-процесуальні норми, що 

приймаються органами місцевого самоврядування, стосуються регулювання 

організації голосування виборців під час проведення виборів і референдумів; 

6. публічно-правові договори. Цей вид джерел права широко не 

застосовується у сфері регулювання відносин, що є предметом конституційного 

процесуального права, що обумовлено їх важливістю і бажаною однозначністю 

у межах всієї країни. Досвід свідчить, що нормативний договір, як джерело 

конституційного матеріального і процесуального права, виникає в кризових для 

суспільства ситуаціях, коли складаються відносини, що потребують 

невідкладного врегулювання на конституційному рівні, а відповідні матеріальні 

й процесуальні норми відсутні або мають колізійний характер. Засобом 
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розв'язання такої ситуації і стає договір між сторонами, які на законних 

підставах здійснюють державно-владні повноваження на найвищому рівні. 

Прикладом слугує Конституційний договір між Верховною Радою України та 

Президентом України про основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 

нової Конституції України від 8 червня 1995 р.; 

7. міжнародні договори. Стають джерелами конституційно-

процесуального права після надання згоди на їх обов'язковість (ратифікацію) 

Верховною Радою України. Після цього такий договір стає частиною 

законодавства України. 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ  

Отже, під джерелами галузі конституційного процесуального права 

розуміють нормативно-правові та інші акти, які містять конституційно-

процесуальні норми. Ці джерела утворюють систему взаємопов'язаних 

нормативно-правових актів, до якої входять: Конституція України; Закони 

України; підзаконні нормативно-правові акти; рішення Конституційного Суду 

України; акти органів місцевого самоврядування; публічно-правові договори; 

міжнародні договори.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Конституційне процесуальне право як галузь права України можна 

визначити як систему загальнообов'язкових правил поведінки (правових норм 

та інститутів), що регламентують суспільні відносини, пов'язані з процесом 

реалізації встановлених нормами конституційного права України прав і 

обов'язків учасників відносин. 

2. Особливістю конституційно-процесуальних норм є те, що в них багато 

уваги приділяється регламентації різних прийомів і способів тієї або іншої 

діяльності, що використовуються державними і недержавними суб'єктами та 
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окремими особами у процесі здійсненні своїх прав і обов'язків. Наприклад, при 

встановленні процедур, пов'язаних з правотворчою діяльністю компетентних 

суб'єктів, конституційно-процесуальні норми встановлюють не лише порядок 

здійснення ними безпосередніх правотворчих повноважень, а й регламентують 

прийоми і способи підготовки таких процедур – визначають структуру проекту 

документа, його реквізити тощо. 

3. Конституційно-процесуальні відносини – це суспільні відносини, що 

виникають з приводу реалізації прав і обов'язків, встановлених нормами 

конституційного права, і здійснюються в порядку, передбаченому нормами 

конституційного процесуального права. 

4. Принципи конституційно-процесуального права України поділяють на 

загальні та спеціальні. До загальних принципів конституційно-процесуального 

права України належать ті, які характерні для всіх підгалузей та інститутів 

конституційного права України. До спеціальних принципів конституційно-

процесуального права можна віднести: принцип компетентності, принцип 

процесуальної економії, принцип кворуму і більшості при прийнятті 

колегіальних рішень, принцип пропорційності голосування принцип 

процесуальної послідовності, принцип імперативності, принцип можливості 

оскарження процедури, принцип недопустимості процесуальної аналогії. 

5. Наука конституційно-процесуального права є системою наукових 

знань про галузь цього права. Конституційно-процесуальне право як навчальна 

дисципліна являє собою допоміжну частину відповідної юридичної науки 

(науки конституційно-процесуального права), що містить матеріал, необхідний 

для оволодіння студентами відомостями, які утворюють основний зміст 

предмета галузі конституційно-процесуального права. Конституційне 

процесуальне законодавство можна визначити як систему нормативно-

правових актів, у яких закріплюються сформульовані або санкціоновані 

державою у нормах конституційного процесуального права загальнообов'язкові 

правила, що встановлюють порядок, процедури здійснення юридичних прав і 

обов'язків певних суб'єктів. 



36 
 

6. Під джерелами галузі конституційного процесуального права 

розуміють нормативно-правові та інші акти, які містять конституційно-

процесуальні норми. Ці джерела утворюють систему взаємопов'язаних 

нормативно-правових актів, до якої входять: Конституція України; Закони 

України; підзаконні нормативно-правові акти; рішення Конституційного Суду 

України; акти органів місцевого самоврядування; публічно-правові договори; 

міжнародні договори.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 

ТТЕЕММАА  №№  22..  ВВИИББООРРЧЧИИЙЙ  ІІ  РРЕЕФФЕЕРРЕЕННДДННИИЙЙ  ППРРООЦЦЕЕССИИ  ВВ  УУККРРААЇЇННІІ  ВВ  

ККООННТТЕЕККССТТІІ  ССУУЧЧААССННИИХХ  ДДЕЕРРЖЖААВВООТТВВООРРЧЧИИХХ  ППРРООЦЦЕЕССІІВВ  

 

(2 години) 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Зазначити, що Конституція України проголосила народ єдиним джерелом 

влади, логічним продовженням цього є визначення в Основному Законі всіх без 

винятку форм народного волевиявлення. Такими формами народного 

волевиявлення відповідно до розділу III ―Вибори. Референдум‖ і, зокрема, 

статті 69 Конституції України, є вибори, референдум та інші форми 
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безпосередньої демократії. Важливе значення має вивчення інституту виборів 

як найбільш дієвих форм безпосередньої демократії в Україні. Саме вибори 

перетворюють волевиявлення більшості громадян України у волю Українського 

народу при формуванні представницьких органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

ВСТУП 

Конституційно-правовими інститутами безпосередньої демократії є 

встановлені конституцією і законами правові інститути, що забезпечують 

здійснення державної, загалом публічної, влади безпосередньо народом, точніше, 

виборцями – громадянами, за якими законодавчо визнається право голосу на 

виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Такі 

інститути називаються також засобами безпосередньої демократії. Основними 

конституційно-правовими інститутами безпосередньої демократії є вибори і 

референдум. До інших інститутів безпосередньої демократії, передбачених 

конституціями деяких держав, належать інститути народної законодавчої 

ініціативи, народної конституційної ініціативи, народного розпуску 

представницького органу. 

У науці конституційного права під виборами розуміється спосіб 

формування шляхом голосування органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування.  

Як засіб безпосередньої демократії іноді використовується так зване 

всенародне обговорення, яке полягає в участі громадян та їх об'єднань у 

правотворчості шляхом направлення до законодавчого органу, партійних 

комітетів, засобів масової інформації зауважень, побажань і пропозицій щодо 

опублікованого в пресі і винесеного на обговорення проекту конституції, закону чи 

важливого партійно-політичного документа. Таке обговорення найчастіше 

використовується в соціалістичних країнах, де офіційно вважається однією з 

форм безпосередньої демократії. Так, Конституція СРСР передбачала, що 

«Найбільш важливі питання державного життя виносяться на всенародне 
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обговорення, а також ставляться на всенародне голосування (референдум)» 

(ст. 5). 

 

 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДЬОГО НАРОДОВЛЯДДЯ В УКРАЇНІ  

 

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції України носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

Отже, залежно від форми волевиявлення народу розрізняють 

інститути безпосередньої та представницької демократії. 

За радянських часів основною формою демократії вважалася 

представницька, яка пов'язувалася з діяльністю системи рад народних 

депутатів. Сьогодні відбувається зміна пріоритетів реалізації народовладдя 

на користь безпосереднього здійснення народом належної йому державної 

влади (прямого народовладдя). 

Про основне конституційне регулювання прямого народовладдя 

йдеться в розділі III Конституції України, що має назву «Вибори. 

Референдум». Так, ст. 69 Конституції України визначає, що народне 

волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії. До останніх зазвичай відносять:  

 дорадчі опитування громадян України (консультативний 

референдум) (порядок їх проведення визначається ст. 46 Закону України «Про 

всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 p., зі змінами і 

доповненнями); 

 опитування громадської думки (ст. 47 зазначеного Закону); 
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 загальні збори громадян (можливість проведення яких зумовлена 

ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 p., 

зі змінами і доповненнями); 

 місцеві ініціативи (їх внесення передбачене ст. 9 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»); 

 громадські слухання (проведення яких регламентоване ст. 13 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

 відкликання депутата місцевої ради (порядок відкликання 

визначений розділом 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 

11.07.2002 p., зі змінами і доповненнями). 

У науці конституційного права питання форм реалізації безпосередньої 

демократії розробляється досить давно, проте єдиної думки щодо визначення 

форми безпосередньої демократії поки що немає. З нашої точки зору, слушною 

є позиція Ю. А. Дмитрієва та В. В. Комарової, які критерієм виокремлення 

форм безпосереднього народовладдя з-поміж інших форм участі громадян в 

управлінні державними справами вважають вираження у цих формах 

суверенітету народу. А отже, ні звернення громадян, ні діяльність громадських 

організацій не виражають суверенітету народу, не інституюють його 

безпосереднє державно-владне виявлення. Те саме, на наш погляд, можна 

сказати і про збори, мітинги, походи, демонстрації, можливість проведення 

яких передбачена ст. 39 Конституції України, а також про опитування та 

анкетування з питань місцевого самоврядування, громадські експертизи, 

громадські роботи з благоустрою території населеного пункту та надання 

послуг соціально незахищеним громадянам, участь у масових акціях, 

самооподаткування тощо, які належать до форм безпосередньої демократії, 

однак є різновидами участі громадян в управлінні державними справами. 

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) за своїми 

правовими наслідками можуть мати імперативний або консультативний 

характер. У першому випадку народне волевиявлення є юридично 

обов'язковим, а прийняте рішення – остаточним. Консультативні форми 
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безпосередньої демократії (прямого народовладдя) мають допоміжний 

характер; вони дають можливість населенню висловити свою думку з того або 

іншого питання, а органам державної влади – приймати рішення з його 

урахуванням. 

Як специфічна форма демократії, що одночасно поєднує в собі елементи 

безпосередньої та представницької демократії, а також різноманітні 

громадські форми участі жителів територіальних громад у вирішенні місцевих 

справ публічного значення, розглядається діяльність органів самоорганізації 

населення. Так, сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) 

ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 

квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, 

селищні комітети і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. 

Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації 

населення за місцем проживання визначаються Законом України «Про органи 

самоорганізації населення» від 11.07.2001 р. 

Відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про органи самоорганізації 

населення» основними завданнями органів самоорганізації населення є: 

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого 

значення в межах Конституції і законів України; 

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 

жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; 

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного 

розвитку відповідної території, інших місцевих програм. 

Повноваження органу самоорганізації населення поділяють на дві 

групи: 

власні повноваження, тобто надані відповідно до Конституції та 

законів України сільською, селищною, міською або районною у місті (у разі 

її створення) радою органу самоорганізації населення під час його 

утворення; 
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делеговані повноваження, тобто повноваження сільської, селищної, 

міської, районної у місті (у разі її створення) ради, якими вона додатково 

наділяє орган самоорганізації населення з одночасним переданням йому 

додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для здійснення цих повноважень. Сільська, селищна, міська або 

районна у місті (у разі її створення) рада не може делегувати органу 

самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до 

виключної компетенції місцевої ради. 

Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в 

порядку, передбаченому зазначеним Законом, можуть жителі, які на 

законних підставах проживають на відповідній території. Забороняються 

будь-які обмеження права жителів, які проживають на відповідній 

території, на участь у відповідному органі самоорганізації населення 

залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

мовних або інших ознак. 

Орган самоорганізації населення створюється за територіальною 

ознакою. Територією, в межах якої діє орган самоорганізації населення, 

може бути частина території села, селища, міста, району в місті, у межах 

якої проживають жителі, які обрали цей орган. 

Порядок утворення органів самоорганізації населення, передбачений 

Законом України «Про органи самоорганізації населення», досить складний 

і охоплює такі етапи: 

1. проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання, 

в яких має брати участь (бути представленими) не менше половини жителів 

відповідної території з правом голосу. Рішення зборів (конференції) 

приймається більшістю голосів їх учасників; 

2. подання ініціативною групою до сільської, селищної, міської, 

районної у місті (у разі її створення) ради заяви про створення органу 

самоорганізації населення, протоколу зборів (конференції) жителів за 
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місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації 

населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного 

органу самоорганізації населення, а також списку учасників зборів 

(конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища,  імені, 

по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси 

кожного учасника зборів (конференції) жителів; 

3. розгляд сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі 

її створення) радою питання про створення органу самоорганізації 

населення, що здійснюється на найближчому засіданні відповідної ради за 

участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем 

проживання; 

4. обрання органу самоорганізації населення зборами 

(конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, 

рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на 

законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на 

виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти 

років. Не мають права голосу жителі, визнані судом недієздатними. 

Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами 

(конференцією) жителів за місцем проживання. Організація проведення 

таких зборів, як правило, покладається на виконавчий комітет сільської, 

селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради. Орган 

самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника 

(заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу 

органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше 

половини голосів учасників зборів (конференції) жителів  за місцем 

проживання. Орган самоорганізації населення обирається на строк 

повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи 

положенням про орган самоорганізації населення; 

5. легалізація органу самоорганізації населення, яка є обов'язковою 

і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. У 
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разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної 

особи. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється 

виконавчим комітетом відповідної ради. Органи самоорганізації населення 

можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення 

відповідного виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у 

місті (у разі її створення) ради. 

Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання. 

Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником 

або заступником керівника в міру необхідності, але не рідше одного разу на 

квартал. Таке засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 

половини його загального складу. 

З нашої точки зору, є слушною позиція О. С. Орловського про 

недоцільність існування окремого Закону України «Про органи 

самоорганізації населення», оскільки такий Закон не дає змогу врахувати 

специфічні риси цих органів з огляду на місцеві умови. Ключові питання 

вже були врегульовані окремими статтями та положеннями Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». Решта питань щодо органів 

самоорганізації населення повинна вирішуватися шляхом встановлення 

рамкових норм на рівні Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та регламентуватися локально – на рівні статутів територіальних 

громад, а також шляхом прийняття сільськими, селищними та міськими 

радами положень про органи самоорганізації населення на підставі 

Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, безпосередня демократія (пряме народовладдя) – це система 

форм безпосереднього вільного волевиявлення народу як носія суверенітету і 

єдиного джерела влади в Україні шляхом прямої його участі у встановленні 

представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
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і безпосередньому прийнятті владних рішень з питань, передбачених 

Конституцією України та законами України. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

Відповідно до ст. 76 Конституції України конституційний склад 

Верховної Ради України – чотириста п'ятдесят народних депутатів України, 

які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування. 

Вибори депутатів можуть бути:  

черговими;  

позачерговими;  

повторними;  

проміжними. 

Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням 

конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не 

потребують окремого рішення про їх призначення. 

Позачергові вибори. Позачергові вибори депутатів відбуваються в 

останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу 

Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної 

Ради України, виданого відповідно до Конституції України. 

Повторні вибори. Повторні вибори в одномандатному окрузі 

призначаються не пізніш як через тридцять днів від дня визнання виборів 

такими, що не відбулися, або прийняття Центральною виборчою комісією 

рішення про визнання обраної особи такою, що не набула депутатського 

мандата. Повторні вибори відбуваються в останню неділю 

шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою 

комісією рішення про їх призначення. Виборчий процес повторних виборів 

депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування рішення 

Центральної виборчої комісії про їх призначення. 
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Проміжні вибори. Рішення про призначення проміжних виборів 

депутата в одномандатному окрузі приймається Центральною виборчою 

комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового 

припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі. Проміжні 

вибори відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня 

опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх 

призначення. Виборчий процес проміжних виборів депутатів починається з 

дня, наступного після дня опублікування рішення Центральної виборчої 

комісії про їх призначення. 

Протягом п'ятого року повноважень Верховної Ради України 

поточного скликання проміжні та повторні вибори не проводяться.  

Народним депутатом України може бути обрано громадянина 

України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право 

голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Не може бути 

обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за 

вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в 

установленому законом порядку. 

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років. 

Стаття 77 Конституції України визначає, що чергові вибори до 

Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня останнього 

п'ятого року повноважень Верховної Ради України. 

Організація і порядок проведення виборів народних депутатів України 

встановлюються Законом України «Про вибори народних депутатів 

України» від 17.11.2011 №4061-VI p., зі змінами і доповненнями. 

Відповідно до ст. 1 цього Закону вибори депутатів здійснюються за 

змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою: 

1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі – 

загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати 

(далі – виборчі списки) від політичних партій (далі – партії); 
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 2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної 

більшості в одномандатних виборчих округах (далі – одномандатні округи). 

У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії, виборчі списки 

яких за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше 

п’яти відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. 

Стаття 10 Закону встановлює, що право висування кандидатів у 

депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право 

реалізується ними через партії у порядку, встановленому зазначеним 

Законом. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в 

установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять 

днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що всі партії, які 

входять до його складу, зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять 

днів до дня виборів. 

Виборчий процес – це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 

Законом України «Про вибори народних депутатів України», виборчих 

процедур, передбачених цим же Законом. 

Виборчий процес здійснюється на засадах: 

1) дотримання принципів виборчого права (ст. 2-10 Закону України 

«Про вибори народних депутатів України»); 

2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей 

процес; 

3) політичного плюралізму та багатопартійності; 

4) публічності і відкритості; 

5) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів у 

депутати і партій – суб'єктів виборчого процесу до засобів масової 

інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової 

інформації, засновниками (власниками) яких є партії, кандидати у депутати 

в одномандатному окрузі; 

6) неупередженості органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, 
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підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових 

і службових осіб до партій – суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у 

депутати. 

Початок виборчого процесу чергових виборів оголошує Центральна 

виборча комісія в строки, встановлені Законом України «Про вибори 

народних депутатів України» від 17.11.2011. 

Виборчий процес включає такі етапи: 

1) висування кандидатів у депутати; 

2) утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії); 

3) реєстрація кандидатів у депутати; 

4) проведення передвиборної агітації; 

5) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на 

тимчасовій основі; 

6) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; 

7) голосування; 

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків 

голосування; 

9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне 

оприлюднення; 

10) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих 

комісій. 

У випадках, передбачених Законом України «Про вибори народних 

депутатів України» від 17.11.2011 №4061-VI, виборчий процес включає 

також такі етапи: 

1) повторне голосування; 

2) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного 

голосування. 

Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня 

офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів 

виборів депутатів. 
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Згідно зі стаття 12 Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» від 17.11.2011 №4061-VI суб'єктами виборчого процесу є: 

1) виборець; 

2) Центральна виборча комісія, а також інша виборча комісія, 

утворена відповідно до цього Закону; 

3) партія, що висунула кандидата у депутати; 

4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим 

Законом; 

5) офіційний спостерігач від партії, яка висунула кандидатів у 

депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в 

одномандатному окрузі, від громадської організації, який зареєстрований у 

порядку, встановленому Закону України «Про вибори народних депутатів 

України». 

Вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі, який 

включає в себе всю територію України та закордонні виборчі дільниці, та у 225 

одномандатних округах, що утворюються Центральною виборчою комісією та 

існують на постійній основі. 

Одномандатні округи утворюються в межах Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю 

виборців в кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в 

одномандатних округах визначається Центральною виборчою комісією, 

виходячи з відомостей Державного реєстру виборців. Відхилення кількості 

виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати дванадцяти відсотків 

орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах. 

Підготовка організації і проведення голосування та підрахунок голосів 

виборців здійснюється на виборчих дільницях, що утворюються Центральною 

виборчою комісією або окружною виборчою комісією відповідно до Закону та 

існують на постійній чи тимчасовій основі. 

Виборчі дільниці поділяються на: 

1) малі – з чисельністю виборців до 500 осіб; 
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2) середні – з чисельністю виборців від 500 до 1500 осіб; 

3) великі – з чисельністю виборців понад 1500 осіб. 

Система виборчих комісій 

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення 

виборів депутатів, становлять: 

1) Центральна виборча комісія; 

2) окружні виборчі комісії; 

3) дільничні виборчі комісії. 

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення 

виборів депутатів здійснюються: 

1) Центральної виборчої комісії – на всій території України та 

закордонних виборчих дільницях; 

2) окружної виборчої комісії – у межах одномандатного округу; 

3) дільничної виборчої комісії – у межах виборчої дільниці. 

Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні 

списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону 

України "Про Державний реєстр виборців". Складання попередніх списків 

виборців для звичайних виборчих дільниць здійснюється у порядку, 

встановленому Центральною виборчою комісією. 

До попереднього списку виборців для звичайної виборчої дільниці 

включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування 

виповниться вісімнадцять років та які відносяться за виборчою адресою до цієї 

виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. 

Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій 

дільниці. 

Загальний порядок висування кандидатів у депутати 

Висування кандидатів у депутати партіями розпочинається за дев'яносто і 

закінчується за сімдесят дев'ять днів до дня голосування. 
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Право висування кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі 

реалізується виборцями через партії у порядку, «Про вибори народних 

депутатів України» від 17.11.2011 №4061-VI. 

Право висування кандидатів у депутати у одномандатних округах 

реалізується виборцями через партії або шляхом самовисування у порядку, 

передбаченому Законом. 

Одна і та ж особа може бути включена лише до одного виборчого списку 

кандидатів у депутати від партії. 

Одна і та ж особа може бути включена до виборчого списку кандидатів у 

депутати від партії та висунута лише в одному з одномандатних виборчих 

округів в порядку висування партією або в порядку самовисування. 

Форми і засоби передвиборної агітації 

Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою 

спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у 

депутати або партію – суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може 

здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать 

Конституції України та законам України. 

Передвиборна агітація може проводитися у таких формах: 

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями; 

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів; 

3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-

конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної 

діяльності партій – суб'єктів виборчого процесу чи політичної діяльності 

кандидатів у депутати; 

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах 

масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, 

відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень; 

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих 

агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 

передвиборної агітації; 
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6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами 

на носіях зовнішньої реклами; 

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації 

фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - 

суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення 

інформації про таку підтримку; 

8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію - суб'єкта 

виборчого процесу, кандидата у депутати або публічні оцінки діяльності цих 

партій чи кандидатів у депутати; 

9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам 

України. 

Представником партії у Центральній виборчій комісії може бути 

виборець. Не може бути представником партії: 

1) член виборчої комісії; 

2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого 

самоврядування; 

3) військовослужбовець; 

4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу. 

Кандидат у депутати в одномандатному окрузі має право визначити із 

числа виборців своїх довірених осіб (не більше трьох осіб). 

Довірені особи кандидата у депутати в одномандатному окрузі 

реєструються Центральною виборчою комісією за поданням кандидата в 

депутати. У поданні зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи, 

її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, посада (заняття), 

адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода 

цієї особи представляти інтереси кандидата у депутати та ксерокопії першої та 

другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового 

посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до 

громадянства України). Центральна виборча комісія протягом трьох днів після 
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дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата в депутати і 

видає їм посвідчення за встановленою нею формою. 

Голосування виборців на виборах депутатів здійснюється за допомогою 

виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий 

бюлетень). 

Форма, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування в 

загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах 

затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ятдесят три 

дні до дня голосування. 

Виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та в 

одномандатних виборчих округах мають бути різного кольору. 

Ступені захисту виборчого бюлетеня встановлюються Центральною 

виборчою комісією. 

Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення виборів 

депутатів, позначення (загальнодержавний чи одномандатний) виборчого 

округу, номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, а також 

позначені місця для печатки дільничної виборчої комісії. 

Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен 

бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку. 

Виборчий бюлетень містить роз'яснення щодо порядку його заповнення 

виборцем під час голосування. 

Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією 

відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, позначення 

(загальнодержавний чи одномандатний) виборчого округу та номер 

одномандатного округу, номер виборчої дільниці, а також позначення місця для 

номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису 

виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена 

дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. 

Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча 

комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік 
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отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. 

Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається 

підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими 

комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після 

офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання облікової 

інформації на збереження до відповідних архівних установ. 

Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці повинно мати 

площу, не меншу 50 кв. м, середньої – не меншу 75 кв. м, великої – не меншу 90 

кв. м. 

Про час і місце голосування дільнична виборча комісія звичайної 

виборчої дільниці сповіщає виборців, включених до списку виборців на цій 

дільниці, іменними запрошеннями, надісланими або доставленими відповідно 

до частини другої статті 40 «Про вибори народних депутатів України» від 

17.11.2011 №4061-VI. 

Дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на 

своєму засіданні розподіляє обов'язки членів дільничної виборчої комісії на 

день голосування (за винятком голови та секретаря комісії) щодо: 

1) встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців; 

2) видачі виборцю виборчих бюлетенів для голосування у 

загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі; 

3) контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного 

голосування; 

4) контролю за виборчими скриньками; 

5) організації голосування виборців за місцем перебування; 

6) контролю входу та виходу із приміщення для голосування. 

Дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за 45 хвилин 

до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання 

усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де 

зберігаються виборчі бюлетені. 
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Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної 

виборчої комісії, присутнім кандидатам у депутати, їх довіреним особам, 

уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, представникам 

засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі 

скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої 

скриньки вона пломбується або, у разі неможливості, опечатується печаткою 

дільничної виборчої комісії, після чого до неї опускається контрольний лист, у 

якому зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, 

номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої 

скриньки, підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та, за 

бажанням, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, 

офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою виборчої комісії. 

Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої 

комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту саму 

процедуру. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і 

вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) 

виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування 

вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі 

скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих 

бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх у 

приміщенні для голосування під час голосування.  

Перед початком голосування дільнична виборча комісія (крім дільничних 

виборчих комісій закордонних виборчих дільниць) інформує окружну виборчу 

комісію про: 

1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, 

на момент початку голосування; 

2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за 

місцем перебування. 

Організація і порядок голосування 



57 
 

Голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без 

перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за 

місцевим часом країни, де утворені ці дільниці. 

Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом 

часу, необхідного для голосування. 

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для 

таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється 

присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб. Виборець, який 

внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має 

право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії 

скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, 

кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, 

офіційного спостерігача. 

Для забезпечення голосування виборців з вадами зору Центральна 

виборча комісія виготовляє трафарети для виборчих бюлетенів рельєфно-

крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на 

звичайну виборчу дільницю.  

Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. 

Отримання виборчих бюлетенів від інших осіб (крім уповноваженого члена 

виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені), заохочення або змушування 

виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, 

погроз або іншим способом забороняється. 

У виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі 

виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його 

волевиявлення, у квадраті проти назви партії, за кандидатів у депутати від якої 

він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від 

однієї партії. 

У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі 

виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення 
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виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. 

Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати. 

Виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої 

скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити 

виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або 

іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй 

присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, 

його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача. 

У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона 

опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є 

представниками різних партій, кандидатів у депутати, у спосіб, що 

унеможливлює подальше опускання чи виймання виборчих бюлетенів. 

У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився 

помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена 

виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати 

йому інший виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному або 

одномандатному окрузі.  

За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує 

про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. 

Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право 

проголосувати.  

Невідкладно після закінчення голосування дільнична виборча комісія 

передає до окружної виборчої комісії попередні відомості про кількість 

виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент 

закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 

на виборчій дільниці на момент закінчення голосування. 

Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу із 

списком виборців, підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш 

списку виборців такі відомості по кожному аркушу окремо: 
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1) кількість виборців, внесених у список виборців, на момент закінчення 

голосування; 

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для 

голосування (за підписами виборців у списку виборців); 

3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем 

перебування (за відміткою "голосував за місцем перебування"). 

Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією 

почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що 

використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, а 

останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з 

пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, 

виявленими під час голосування. 

Виборчі бюлетені для голосування по загальнодержавному округу та 

одномандатному округу відокремлюються одні від одних. Виборча комісія 

підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо по 

загальнодержавному округу та одномандатному округу у порядку, 

встановленому частиною одинадцятою статті 82 «Про вибори народних 

депутатів України» від 17.11.2011 №4061-VI. 

Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про 

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному 

виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та протокол про 

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному 

виборчому окрузі за формами, встановленими Центральною виборчого 

комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування. 

Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів 

окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному 

окрузі в межах одномандатного округу, у тому числі з поміткою "Уточнений", 

не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня голосування встановлює результати 

виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, про що складає протокол. 
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Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів 

окружних виборчих комісій про підсумки голосування в одномандатних 

округах, у тому числі з поміткою "Уточнений", не пізніш як на п'ятнадцятий 

день з дня голосування встановлює результати виборів депутатів у відповідних 

одномандатних округах, про що складає протоколи. 

Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня 

встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів 

депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Список обраних 

депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, 

власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), року народження, 

освіти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта 

висування, виборчого округу (загальнодержавний чи номер одномандатного), у 

якому обраний депутат. 

Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України 

зобов'язана подати до Центральної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий 

день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів документ 

про її звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та 

(або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького 

мандата, поданої до відповідної ради. 

У разі звернення особи, обраної депутатом, до Центральної виборчої 

комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконанню нею 

вимог частини першої цієї статті, Центральна виборча комісія може прийняти 

рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк 

виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин 

поважними. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Відповідно до ст. 76 Конституції України конституційний склад 

Верховної Ради України – чотириста п'ятдесят народних депутатів України, 

які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування. 
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Вибори депутатів можуть бути: черговими; позачерговими; 

повторними; проміжними. 

Виборчий процес включає такі етапи: 1) висування кандидатів у 

депутати; 2) утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої 

комісії); 3) реєстрація кандидатів у депутати; 4) проведення передвиборної 

агітації; 5) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на 

тимчасовій основі; 6) складання списків виборців, їх перевірка та 

уточнення; 7) голосування; 8) підрахунок голосів виборців та встановлення 

підсумків голосування; 9) встановлення результатів виборів депутатів та їх 

офіційне оприлюднення; 10) припинення повноважень окружних та 

дільничних виборчих комісій. 

ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 

Відповідно до ст. 103 Конституції України Президент України 

обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. 

Президентом України може бути обрано громадянина України, який 

досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом 

десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. 

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж 

два строки поспіль. 

Президент України не може мати іншого представницького мандата, 

обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а 

також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи 

входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що 

має на меті одержання прибутку. 

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю 

останнього місяця п'ятого року повноважень Президента України. У разі 

дострокового припинення повноважень Президента України вибори 
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Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення 

повноважень. 

Порядок проведення виборів Президента України визначається 

Законом України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999р. № 474-

XIV. 

Вибори Президента України за часом проведення можуть бути 

черговими, позачерговими та повторними. 

Чергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із 

закінченням конституційного строку повноважень Президента України.  

Позачергові вибори Президента України проводяться внаслідок 

дострокового припинення повноважень Президента України у випадках, 

передбачених Конституцією України. 

Повторні вибори Президента України проводяться у випадках: 

1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не 

більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було 

обрано; 

2) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до 

виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування 

зняли свої кандидатури (ст. 15 Закону України «Про вибори Президента 

України»). 

Право висування кандидата на пост Президента України належить 

громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними 

через політичні партії та їх виборчі блоки (далі – партії (блоки), а також 

самовисуванням у порядку, визначеному Законом. Партія (блок) може 

висунути лише одного кандидата на пост Президента України (ст. 10 

зазначеного Закону). 

Щодо оцінки норми Закону про існування самовисування як форми 

реалізації права висування кандидата на пост Президента України, то в 

юридичній літературі слушно зазначається, що, якщо йдеться про 

реалізацію політичної реформи, метою якої є структуризація суспільства та 
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оптимізація державної влади, то, безперечно, що політичні партії повинні 

стати єдиним суб'єктом висування кандидатів на виборах Президента 

України. Виборець має чітко усвідомлювати, за яку політичну силу він 

голосує як на парламентських, так і на президентських виборах. А відтак – 

знати, чого йому чекати від керівництва держави, якщо він обирає 

представників однієї і тієї ж політичної сили і до парламенту, і на 

президентську посаду або, якщо голосуватиме за представників різних 

політичних партій чи їх блоків. 

Процес по виборах Президента України включає такі  етапи: 

1) утворення територіальних виборчих округів; 

2) утворення виборчих дільниць; 

3) утворення територіальних та дільничних виборчих комісій;  

4) формування списків виборців, їх перевірка та уточнення; 

5) висування та реєстрація кандидатів; 

6) проведення передвиборної агітації; 

7) голосування у день виборів Президента України; 

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків 

голосування і результатів виборів Президента України. 

У разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи:  

1) повторне голосування; 

2) підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків 

повторного голосування та результатів виборів Президента України (ст. 11 

Закону України «Про вибори Президента України»). 

Вибори Президента України проводяться за єдиним 

загальнодержавним одномандатним виборчим округом, який охоплює всю 

територію України. Для проведення виборів територія України поділяється 

на 225 територіальних виборчих округів (ст. 19 Закону). Для проведення 

голосування та підрахунку голосів по виборах Президента України 

територія сіл, селищ, міст, районів у містах, що входять до складу 

територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці. Серед 
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виборчих дільниць виділяють звичайні, спеціальні та закордонні (ст. 20 

Закону). 

Вибори Президента України організовують і проводять:  

1) Центральна виборча комісія; 

2) територіальні виборчі комісії; 

3) дільничні виборчі комісії. 

Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, 

який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у 

голосуванні. 

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було 

включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і за 

результатами голосування у день виборів Президента України жодного 

кандидата не було обрано, Центральна виборча комісія приймає рішення 

про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення  

повторних виборів Президента України, про що зазначається у протоколі 

про підсумки голосування в день виборів Президента України. 

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було 

включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за 

результатами голосування у день виборів Президента України жодного 

кандидата не було обрано, Центральна виборча комісія приймає рішення 

про проведення повторного голосування (ст. 84 Закону України «Про 

вибори Президента України»). 

Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено дві 

кандидатури, обраним Президентом України за підсумками повторного 

голосування вважається кандидат, який за підсумками повторного 

голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів 

виборців, які взяли участь у голосуванні. 

Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було 

включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним 
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Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів виборців, 

які взяли участь у голосуванні. 

Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що 

балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування 

проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини 

голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента 

України вважаються такими, що не відбулися (ст. 85 зазначеного Закону).  

Відповідно до ст. 104 Конституції України новообраний Президент 

України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після 

офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги 

народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення 

Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду 

України. 

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає 

присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів 

виборів. 

Процедура складення новообраним президентом держави  присяги та 

вступу на пост у теорії конституційного права називається інавгурацією. 

Порядок проведення Верховною Радою України урочистого засідання 

з приводу складення присяги Українському народові новообраним 

Президентом України визначений главою 28 Регламенту. 

Таке урочисте засідання проводиться в залі засідань Верховної Ради, 

якщо нею не прийнято іншого рішення, на підставі офіційно оголошених 

Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України. 

Дата і час проведення урочистого засідання Верховної Ради за 

погодженням з новообраним Президентом України визначаються рішенням 

Верховної Ради. У разі неприйняття такого рішення дата і час проведення 

урочистого засідання визначаються Головою Верховної Ради України. 

Урочисте засідання Верховної Ради з приводу складення новообраним 

Президентом України присяги Українському народові відкриває Голова 
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Верховної Ради України, а в разі його відсутності – Перший заступник чи 

заступник Голови Верховної Ради України. 

Для участі в урочистому засіданні Верховної Ради з приводу 

складення присяги новообраним Президентом України запрошуються 

Голова Центральної виборчої комісії, Голова Конституційного Суду 

України та інші особи, списки яких Голова Верховної Ради України 

узгоджує з новообраним Президентом України та Головою Конституційного 

Суду України. 

Головуючий на урочистому засіданні Верховної Ради надає слово 

Голові Центральної виборчої комісії (у разі його відсутності – заступнику 

Голови Центральної виборчої комісії) для оголошення результатів виборів 

Президента України. 

Для приведення новообраного Президента України до присяги 

головуючий на урочистому засіданні Верховної Ради запрошує до трибуни 

Голову Конституційного Суду України і надає йому слово. 

Голова Конституційного Суду України повідомляє про виконання 

новообраним Президентом України всіх конституційних вимог щодо 

несумісності з посадою Президента України та відсутності інших обставин, 

які унеможливлюють складення ним присяги, запрошує до трибуни 

новообраного Президента України, вручає йому текст присяги 

Українському народові, визначений Конституцією України. 

Новообраний Президент України, поклавши руку на Конституцію 

України, проголошує присягу Українському народові, підписує її текст і 

передає Голові Конституційного Суду України. 

Після складення новообраним Президентом України присяги Голова 

Конституційного Суду України оголошує про те, що новообраний 

Президент України склав присягу Українському народові відповідно до ст. 

104 Конституції України і вступив на пост Президента України. Голова 

Конституційного Суду України передає головуючому на урочистому 
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засіданні Верховної Ради текст присяги Українському народові, підписаний 

новообраним Президентом України. 

Голова Центральної виборчої комісії вручає новообраному 

Президентові України посвідчення Президента України, а Голова 

Конституційного Суду України вручає йому офіційні символи влади 

Президента України. 

Президент України з трибуни Верховної Ради проголошує звернення 

до Українського народу (інавгураційну промову). 

У день цього урочистого засідання Верховна Рада не розглядає інших 

питань. 

У залі засідань на урочистому засіданні Верховної Ради з приводу 

складення присяги Українському народові новообраним Президентом 

України після відкриття засідання та перед його закриттям виконується 

Державний Гімн України. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, відповідно до ст. 103 Конституції України Президент України 

обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. 

Президентом України може бути обрано громадянина України, який досяг 

тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти 

останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та 

сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки 

поспіль. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ 

 

Голосування виборців іноді називають ще плебісцитом. Цей термін 

зазвичай вважають синонімом поняття «референдум». Проте в основних 

законах Бразилії та Колумбії ці терміни вживаються разом, що свідчить про 

відмінність позначуваних ними явищ. Зокрема, в Колумбії референдумом є 

конституційно визнане всенародне голосування щодо внесення змін до 
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основного закону. Звідси можна припустити, що тут плебісцит – це 

голосування з інших питань. 

Існують також інші трактування терміна «плебісцит» як такого, що 

позначає певну форму безпосередньої демократії. За змістом ст. 76 

Конституції Єгипту плебісцитом є всенародне голосування щодо заміщення 

поста президента, на яке вноситься єдина кандидатура, визначена 

законодавчим органом. 

У французькій юридичній літературі термін «плебісцит» вживають для 

позначення референдуму, формальним предметом якого є підтримуваний 

президентом законопроект, а реальним – політика президента, відображена у 

змісті такого законопроекту. Деякі автори вважають плебісцитом будь-який 

референдум, призначений главою держави. 

Поняття плебісциту пов'язують також з голосуванням щодо питань 

форми державного правління. Певні дослідники ототожнюють плебісцит з 

консультативним референдумом, причому таке співвіднесення іноді 

визнається в конституції (Чилі) або в законодавстві (Бразилія). 

У міжнародному праві плебісцит – це голосування індивідів, які мають 

статус виборців і проживають у межах певної частини відповідно 

матеріалізованого простору, з метою визначення державної незалежності 

цієї частини або її статусу як новоутвореної держави. Починаючи з середини 

XIX ст. до плебісциту (за наведеним визначенням) нерідко вдаються з метою 

мирного врегулювання міжнародних спорів з територіальних питань. Згодом 

його почали застосовувати у процесі реалізації права націй на 

самовизначення. 

За авторитарних режимів референдум використовується 

диктаторською владою для того, щоб «обійти» представницькі установи, 

виносячи найважливіші державні рішення безпосередньо на розгляд 

виборців, які досить часто не мають можливості розібратися в їх суті. 

Наприклад, у 30-х pp. XX ст. інститут референдуму був суттєво 

дискредитований підтримкою голосуванням у нацистській Німеччині в 1933 
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р. виходу держави з Ліги Націй; в 1934 р. – поєднанням посади 

рейхсканцлера і президента країни; у 1938 р. – аншлюсом Австрії з 

Німеччиною. 

Однак і в демократичних державах референдум може бути 

використаний як противага представницькій демократії. Це може мати місце 

тоді, коли право призначення референдуму входить до таких повноважень 

глави держави чи уряду, що здійснюються ними за власним розсудом. 

Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в 

Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що 

полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України (далі - громадяни) 

рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в 

порядку, встановленому Законом. 

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання 

за винятком тих, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією 

України, законами України. 

 На всеукраїнський референдум можуть виноситися декілька питань з 

однієї проблеми. 

За предметом всеукраїнський референдум може бути: 

1) про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до 

Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним 

закону про внесення змін до Конституції України (конституційний 

референдум); 

2) про зміну території України (ратифікаційний референдум); 

3) щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до 

чинного закону України (законодавчий референдум); 

4) з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не 

допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум). 

Всеукраїнський референдум проводиться на основі таких загальних 

принципів: 

1) загального права голосу; 
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2) рівності; 

3) законності; 

4) прямого волевиявлення; 

5) вільної участі у всеукраїнському референдумі; 

6) таємності голосування; 

7) особистої участі у голосуванні; 

8) однократності голосування. 

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою – це форма 

прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення 

з урахуванням обмежень, встановлених Конституцією України та цим Законом. 

Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 

Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні може 

реалізувати своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні шляхом прийняття Конституції України (установчу владу) у порядку, 

який визначений цим Законом. 

Питання референдуму – це текст, яким викладається пропозиція 

референдуму, у вигляді питального речення, що пропонує учаснику 

всеукраїнського референдуму чіткі відповіді "так" або "ні". 

Питання референдуму повинно мати чітке і ясне формулювання, яке не 

допускає різних тлумачень. 

Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму 

щодо законопроектів з питань: 

1) податків; 

2) бюджету; 

3) амністії. 

На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути 

винесене (ініційоване) питання про зміну території України. 

Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи 

проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території 

України. 
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Порядок призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до 

Конституції України 

Президент України протягом п'яти днів після отримання від Голови 

Верховної Ради України закону про внесення змін до розділів I, III, XIII 

Конституції України видає указ про призначення всеукраїнського референдуму 

про внесення змін до Конституції України із зазначенням дати його 

проведення. Текст закону, що виноситься на затвердження всеукраїнським 

референдумом про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, 

обов'язково додається до указу Президента України. 

Указом Президента України про призначення всеукраїнського 

референдуму про внесення змін до Конституції України визначається дата його 

проведення, якою є остання неділя п'ятдесятиденного строку від дня видання 

указу. 

У разі прийняття закону про ратифікацію міжнародного договору про 

зміну території України, укладеного Президентом України, Верховна Рада 

України приймає рішення про призначення всеукраїнського референдуму про 

зміну території України. 

Постанова Верховної Ради України про призначення всеукраїнського 

референдуму про зміну території України має містити дату проведення 

всеукраїнського референдуму та сформульоване питання, що виноситься на 

референдум. Текст закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну 

території України обов'язково додається до постанови Верховної Ради України. 

Дата проведення відповідного всеукраїнського референдуму призначається на 

останню неділю п'ятдесятиденного строку від дня прийняття Верховною Радою 

України постанови про його призначення. 

Президент України після отримання рішення Центральної виборчої 

комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою 

про проведення всеукраїнського референдуму та виконанні вимог частини 

восьмої статті 22 цього Закону видає указ про проголошення референдуму із 
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зазначенням дати його проведення та сформульованими питаннями або 

проектом закону, що виносяться на всеукраїнський референдум. 

Указом Президента України про призначення всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою визначається дата його проведення, 

якою є остання неділя п'ятдесятиденного строку від дня видання указу. 

Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснює 

Центральна виборча комісія на своєму засіданні, про що зазначається у 

протоколі засідання комісії. 

Офіційним оголошенням є відповідне оголошення головуючим на 

засіданні Центральної виборчої комісії про початок процесу відповідного 

всеукраїнського референдуму. 

Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму 

здійснюється на наступний день після дня опублікування постанови Верховної 

Ради України про призначення всеукраїнського референдуму чи указу 

Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського 

референдуму. 

Витяг з протоколу засідання Центральної виборчої комісії про 

оголошення початку процесу всеукраїнського референдуму оприлюднюється 

Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий 

кур'єр" не пізніше ніж на третій день з дня оголошення. 

Дільниці референдуму 

Дільниця референдуму може бути звичайною, спеціальною або 

закордонною. 

Дільниці референдуму утворюються не пізніше як за тридцять п'ять днів 

до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У виняткових випадках 

дільниці референдуму утворюються не пізніше ніж за п'ять днів до дня 

голосування на всеукраїнському референдумі з одночасним утворенням 

дільничних комісій референдуму. 

Дільниці референдуму утворюються з кількістю учасників 

всеукраїнського референдуму від двадцяти осіб до двох тисяч п'ятисот осіб. 
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Дільниці за розміром поділяються на: 

1) малі - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 20 до 500 

осіб; 

2) середні - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 500 до 

1500 осіб; 

3) великі - з орієнтовною кількістю учасників референдуму від 1500 до 

2500 осіб. 

Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі 

налічується менша або більша від зазначених меж чисельність учасників 

всеукраїнського референдуму і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до 

іншої дільниці або неможливо утворити додаткову дільницю у межах цього 

територіального округу, у відповідному закладі чи установі, дільниця може 

бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень 

чисельністю учасників всеукраїнського референдуму. 

Система комісій референдуму 

Систему комісій референдуму, що здійснюють підготовку та проведення 

всеукраїнського референдуму, становлять: 

1) Центральна виборча комісія як центральна комісія референдуму; 

2) окружні комісії референдуму; 

3) дільничні комісії референдуму. 

Повноваження комісій референдуму щодо підготовки та проведення 

референдуму здійснюються: 

1) Центральною виборчою комісією - на всій території України та у 

закордонному окрузі референдуму; 

2) окружною комісією референдуму - у межах територіального округу 

референдуму; 

3) дільничною комісією референдуму - у межах дільниці референдуму. 

Складання списків учасників референдуму для звичайних дільниць 

референдуму здійснюється органами ведення Державного реєстру виборців 
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(далі - Реєстр) відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" 

та у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. 

До попереднього списку учасників референдуму на дільниці референдуму 

включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування 

виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та виборча адреса 

яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї 

дільниці референдуму. Учасник референдуму може бути включений до списку 

учасників референдуму тільки на одній дільниці референдуму. 

Реєстрація суб'єктів процесу референдуму 

Центральна виборча комісія реєструє відповідних суб'єктів процесу 

референдуму у порядку, визначеному цим Законом та рішенням Центральної 

виборчої комісії. 

Ініціативна група референдуму реєструється відповідно до вимог цього 

Закону і є суб'єктом процесу референдуму за народною ініціативою. 

Офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського 

референдуму є суб'єктами процесу всеукраїнського референдуму, якщо вони 

зареєстровані відповідно до вимог цього Закону. 

Суб'єктами процесу всеукраїнського референдуму є міжнародні 

спостерігачі, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону. 

Президент України є суб'єктом всеукраїнського референдуму як суб'єкт 

призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму. 

Верховна Рада України є суб'єктом всеукраїнського референдуму як 

суб'єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму. 

Агітація референдуму – це здійснення будь-якої діяльності, яка спонукає 

учасників всеукраїнського референдуму голосувати на підтримку чи проти 

питання референдуму, у тому числі будь-які не заборонені законами України 

друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на 

людей, що прямо або опосередковано привертають увагу до питання 

референдуму, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або 

негативне ставлення до питання референдуму або спрямувати політичну 



75 
 

поведінку громадян і соціальних груп у їх ставленні до суб'єктів процесу 

референдуму, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що 

проводяться або підтримуються із зазначеною метою. 

Голосування учасника всеукраїнського референдуму на всеукраїнському 

референдумі здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування на 

всеукраїнському референдумі (далі - бюлетень для голосування). 

Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі є 

документами суворої звітності і підлягають обліку. Документація, що 

забезпечує облік бюлетенів для голосування, передається підприємствами-

виготовлювачами, окружними та дільничними комісіями референдуму до 

Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного 

оприлюднення результатів референдуму забезпечує передання облікової 

інформації на збереження до відповідних архівних установ. 

Окружна комісія референдуму після прийняття і розгляду протоколів 

дільничних комісій референдуму про підрахунок голосів учасників 

референдуму на дільницях референдуму, у тому числі з позначкою 

"Уточнений", на підставі протоколів дільничних комісій референдуму про 

підрахунок голосів учасників референдуму на дільницях референдуму та 

повідомлень про зміст таких протоколів дільничних комісій референдуму, 

переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з спеціальних дільниць 

референдуму, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у 

плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а у 

разі повторного підрахунку голосів учасників референдуму - також протоколу 

окружної комісії референдуму про повторний підрахунок голосів учасників 

референдуму на відповідній дільниці референдуму встановлює: 

1) кількість бюлетенів для голосування, одержаних окружною комісією 

референдуму; 

2) кількість бюлетенів для голосування, погашених окружною комісією 

референдуму; 



76 
 

3) кількість бюлетенів для голосування, одержаних дільничними 

комісіями референдуму територіального округу референдуму; 

4) кількість невикористаних бюлетенів для голосування, погашених 

дільничними комісіями референдуму територіального округу референдуму; 

5) загальну кількість учасників референдуму, внесених до списків 

учасників референдуму на дільницях референдуму територіального округу 

референдуму; 

6) кількість учасників референдуму, які отримали бюлетені для 

голосування в межах територіального округу референдуму; 

7) загальну кількість учасників референдуму, які взяли участь у 

голосуванні в межах територіального округу референдуму; 

8) кількість бюлетенів для голосування, визнаних недійсними; 

9) кількість голосів учасників референдуму, поданих на підтримку 

питання референдуму; 

10) кількість голосів учасників референдуму, поданих проти питання 

референдуму. 

Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує 

протоколи дільничних комісій референдуму про підсумки голосування на 

закордонних дільницях референдуму або повідомлення про зміст відповідних 

протоколів про підрахунок голосів учасників референдуму, переданих засобами 

технічного зв'язку відповідно до частини п'ятої статті 88 цього Закону. 

Оприлюднення результатів всеукраїнського референдуму здійснюється 

Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день з дня 

офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів 

всеукраїнського референдуму шляхом опублікування в газетах "Голос України" 

та "Урядовий кур'єр" та оприлюднюються в інших засобах масової інформації. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої 

демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським 

народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України (далі – 
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громадяни) рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного 

голосування. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Безпосередня демократія (пряме народовладдя)  – це система 

форм безпосереднього вільного волевиявлення народу як носія суверенітету і 

єдиного джерела влади в Україні шляхом прямої його участі у встановленні 

представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

і безпосередньому прийнятті владних рішень з питань, передбачених 

Конституцією України та законами України. 

2. Відповідно до ст. 76 Конституції України конституційний склад 

Верховної Ради України – чотириста п'ятдесят народних депутатів України, 

які обираються на основі загального, рівного і  прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування. 

3. Вибори депутатів можуть бути: черговими; позачерговими; 

повторними; проміжними. 

4. Виборчий процес включає такі етапи: 1) висування кандидатів у 

депутати; 2) утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої 

комісії); 3) реєстрація кандидатів у депутати; 4) проведення передвиборної 

агітації; 5) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на 

тимчасовій основі; 6) складання списків виборців, їх перевірка та 

уточнення; 7) голосування; 8) підрахунок голосів виборців та встановлення 

підсумків голосування; 9) встановлення результатів виборів депутатів та їх 

офіційне оприлюднення; 10) припинення повноважень окружних та 

дільничних виборчих комісій. 

5. Відповідно до ст. 103 Конституції України Президент України 

обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. 

Президентом України може бути обрано громадянина України, який досяг 
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тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти 

останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та 

сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки 

поспіль. 

6. Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії 

в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що 

полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України (далі – громадяни) 

рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Зазначити, що права, свободи й обов’язки людини і громадянина є 

основоположною частиною чинної Конституції України. В Основному Законі 

права і свободи людини розглядаються не як даровані державою своїм 

громадянам, а як такі, що належать людині від народження, існують незалежно 

від діяльності держави та є невідчужуваними й непорушними. 

Правам людини мають відповідати зобов’язання держави. Саме права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Їх затвердження й забезпечення є головним обов’язком держави, яка 

відповідає за свою діяльність перед людиною (ст. 3 Конституції). 

ВСТУП 

Конституція за своєю сутністю є системою обмежень державної влади 

шляхом проголошення і забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Права людини становлять основу конституціоналізму. Ідея про те, що люди 

від народження є вільними і рівними у правах, що їм від народження 

належать невідчужувані права, покладена в основу перших конституційних 

актів, що приймалися в ході усіх буржуазно-демократичних революцій 

ХVІІ-ХVІІІ ст. У подальшому права і свободи людини у тому чи тому обсязі 

закріплювалися в конституціях усіх демократичних держав. Так права 

людини набували юридичної форми і ставали найважливішим інститутом 
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конституційного права поряд з інститутами державної влади та засад 

суспільного життя. 

Права, свободи й обов’язки людини і громадянина є основоположною 

частиною чинної Конституції України. В Основному Законі права і свободи 

людини розглядаються не як даровані державою своїм громадянам, а як такі, 

що належать людині від народження, існують незалежно від діяльності держави 

та є невідчужуваними й непорушними. 

Правам людини мають відповідати зобов’язання держави. Саме права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Їх затвердження й забезпечення є головним обов’язком держави, яка 

відповідає за свою діяльність перед людиною (ст. 3 Конституції). 

 

І. ПРОЦЕДУРА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Особисті права – це природні права, які людина одержує від 

народження та які держава визнає за людиною.  

Відповідно до ст. 27 Конституції України кожна людина має невід'ємне 

право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок 

держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і 

здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. 

У зв'язку з активним розвитком наукової технології наука та техніка 

стають одночасно і величезною надією для людського прогресу, і однією з 

найбільш серйозних загроз, що вимагає інших підходів до етичної оцінки та 

правового регулювання їх результатів. На основі такого протиріччя 

формується біоетика, тобто система знань про межі допустимого 

маніпулювання життям та смертю людини.  

Розглянемо деякі конкретні проблеми прав людини в контексті 

біоетики: 
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1) проблема часових меж поняття «життя».  

Так, немає єдиної точки зору стосовно того, що вважати початком 

життя людини: її перебування в утробі матері чи момент народження? 

Народженням пропонується вважати як момент відокремлення дитиии від 

матері, так і момент початку фізіологічних або штучних пологів. Щодо 

визначення моменту смерті, то це питання визначено законодавчо. Так, 

відповідно до частин 1, 2 ст. 15 Закону України «Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людини» від 16.07.1999 p., зі 

змінами і доповненнями, людина вважається померлою з моменту, коли 

встановлена смерть її мозку. Смерть мозку означає повну і незворотну 

втрату всіх його функцій. Момент смерті мозку може бути встановлено, 

якщо виключені всі інші можливі за даних обставин причини втрати 

свідомості та реакцій організму. Діагностичні критерії смерті мозку та 

процедура констатації моменту смерті людини встановлюються 

Міністерством охорони здоров'я України; 

2) проблема стосовно права жінки вирішувати питання про 

припинення вагітності (право на аборт). За законодавством України 

ненароджена істота не розглядається як людина, хоча в окремих випадках 

можуть захищатися інтереси зачатої, але ще ненародженої дитини (ч. 2 

ст. 25 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 p., зі змінами і 

доповненнями); 

3) проблема смертної кари. Так, 29.12.1999 р. Конституційний Суд 

України прийняв Рішення № 11-рп/99, відповідно до якого положення 

Кримінального кодексу України, які передбачають смертну кару як вид 

покарання, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є 

неконституційними). Наступного року, 22.02.2000 p., Україна прийняла Закон, 

яким було ратифіковано Протокол № 6 до Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод стосовно скасування смертної кари в 

Україні. Це покарання було замінено на позбавлення волі на певний строк або 

довічне позбавлення волі. Зокрема, 28.11.2002 р. Україна ратифікувала 
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Протокол № 13 до Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за будь-

яких обставин (Протокол № 6 передбачав можливість застосування смертної 

кари за діяння, вчинені під час війни або при невідворотній загрозі війни); 

4) проблема евтаназії. Евтаназія – це спричинення легкої смерті 

безнадійно хворому за його проханням з метою позбавити від зайвих 

страждань. Розрізняють активну і пасивну евтаназію. Активна евтаназія – це 

введення людині, яка помирає, будь-яких лікарських чи інших засобів або 

здійснення будь-яких дій, що тягнуть за собою швидке і безболісне настання 

смерті. 

Пасивна евтаназія – це припинення надання людині медичної допомоги, 

спрямованої на продовження життя, що прискорює настання природної смерті. 

Активна евтаназія, як правило, заборонена. Пасивна евтаназія 

дозволяється в Австралії, Нідерландах, Фінляндії, Швеції, деяких штатах 

США. Існування такого права дає підстави ставити питання про те, чи 

можна розглядати припинення власного життя як право людини. 

Відповідно до ч. 4 ст. 281 Цивільного кодексу України забороняється 

задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя. 

Із реалізацією права на життя тісно пов'язані проблеми щодо 

використання ембріонів у медичних цілях, стосовно летаргічного сну, 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини, суїциду, 

клонування, сурогатного материнства. 

Згідно зі ст. 28 Конституції України кожен має право на повагу до 

його гідності. Ця норма є логічним продовженням припису, зафіксованого 

у ст. 3 Конституції України, відповідно до якого, зокрема, честь і гідність 

людини, поряд із іншими правами, визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю розуміють сукупність особистих прав і свобод, 

реалізація яких дозволяє кожній людині стати, бути і залишатися 

особистістю. На захист гідності людини спрямовано чимало конституційно-

правових гарантій, серед яких, зокрема: 



85 
 

1) ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 

покаранню; 

2) жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 

медичним, науковим чи іншим дослідам; 

3) право на недоторканність приватного життя; 

4) право на недоторканність житла; 

5) право на невтручання в особисте і сімейне життя; 

6) право на свободу думки і слова; 

7) право кожного 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. 

Відповідно до ст. 29 Конституції України кожна людина має право на 

свободу та особисту недоторканність. 

Ця ж стаття встановлює гарантії реалізації зазначеного права:  

1) ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 

інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в 

порядку, встановлених законом; 

2) у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його 

перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати 

тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, 

обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена 

судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти 

двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення 

суду про тримання під вартою; 

3) кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 

повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та 
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надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 

користуватися правовою допомогою захисника; 

4) кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді 

своє затримання (процедура, яка у зарубіжних країнах називається «хабеас 

корпус», застосовується практично в усіх країнах континентальної Європи);  

5) про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено 

родичів заарештованого чи затриманого. 

Слід звернути увагу на те, що право на життя, право на повагу до гідності 

та право на свободу та особисту недоторканність належать до особистих прав, 

які відповідно до ст. 64 Конституції України не можуть бути обмежені навіть в 

умовах воєнного або надзвичайного стану. 

Згідно із ст. 30 Конституції України кожному гарантується 

недоторканність житла. 

Як визначено ст. 379 Цивільного кодексу України, житлом фізичної 

особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та 

придатні для постійного проживання в них. Відповідно до Постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 25.12.1992 р. № 12, зі змінами і 

доповненнями, житло – це приміщення, яке призначене для постійного або 

тимчасового проживання людей (приватний будинок, квартира, кімната в 

готелі, дача, садовий будинок тощо), а також ті його складові частини, які 

використовуються для відпочинку, зберігання майна або задоволення інших 

потреб людини (балкони, веранди, комори тощо). 

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 

проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням 

суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та 

майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у 

вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок 

проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них 

огляду і обшуку (ст. 30 Конституції України). 
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Відповідно до статей 31 та 32 Конституції України кожному 

гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції та невтручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. 

Зміст цих статей встановлює так зване право на приватне життя 

людини і громадянина. Під приватним життям людини у теорії 

конституційного права розуміють той аспект життя людини, який не 

пов'язаний з її службовою або громадянською діяльністю і який вона не 

бажає зробити надбанням інших. 

Найважливіші гарантії реалізації цих прав встановлені Конституцією 

України: 

1) винятки щодо таємниці листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції можуть бути встановлені лише судом у 

випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати 

істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами 

одержати інформацію неможливо (ст. 31 Конституції України);  

2) не допускається збирання, зберігання, використання та 

поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини (ст. 32 Конституції України); 

3) кожен громадянин має право ознайомлюватися в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і 

організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою 

захищеною законом таємницею (ст. 32 Конституції України). У світовій 

практиці це право зазвичай встановлюється конституціями колишніх 

тоталітарних держав; 

4) кожному гарантується судовий захист права спростовувати 

недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати 

вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, 
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використанням та поширенням такої недостовірної інформації (ст. 32 

Конституції України); 

5) цензура заборонена (ч. 3 ст. 15 Конституції України); 

6) стаття 55 Конституції України визначає порядок захисту прав та 

свобод людини і громадянина. 

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних 

підставах перебуває на території України, гарантується свобода 

пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати 

територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. 

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час 

повернутися в Україну. 

Дана свобода сформульована з урахуванням існування її внутрішнього 

(свобода пересування кожного територією України; свобода вільного 

вибору місця проживання) та зовнішнього (свобода залишати територію 

України, а для громадян України – свобода повернення в Україну) аспектів. 

Важливе значення для реалізації цього права в Україні мало Рішення 

Конституційного Суду України від 14.11.2001 р. № 15-рп/2001, відповідно 

до якого дозвільний порядок вибору особою місця проживання (тобто 

інститут прописки) було визнано неконституційним. 

Сьогодні у зазначеній сфері відносин діє Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 

p., згідно з яким замість прописки запроваджено реєстрацію осіб за місцем 

їх проживання чи перебування, що має повідомний (а не дозвільний, як 

прописка) характер. 

У цьому Законі визначено, що реєстрація місця проживання чи місця 

перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав 

і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними 

договорами України, або підставою для їх обмеження. 

Місцем перебування в Законі визначено адміністративно- 

територіальну одиницю, на території якої особа проживає строком менше 
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шести місяців на рік, а місцем проживання – адміністративно-

територіальну одиницю, на території якої особа проживає строком понад 

шість місяців на рік. 

Згідно зі ст. 29 Цивільного кодексу України місцем проживання особи 

є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання 

в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в 

якому особа проживає постійно, переважно чи тимчасово. 

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, 

які перебувають в Україні на законних підставах, зобов'язані протягом 10 

днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце 

проживання (законними підставами перебування на території України є: для 

громадян України – належність до громадянства України; для іноземців та 

осіб без громадянства – реєстрація на території України паспортного 

документа чи наявність посвідки на постійне або тимчасове проживання в 

Україні або документів, що посвідчують отримання статусу біженця чи 

притулку в Україні). 

Реєстрація місця проживання громадян України, які проживають за 

межами України, здійснюється в установленому порядку консульськими 

установами України за кордоном або дипломатичними представництвами. 

При зміні місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, на яку 

поширюється повноваження органу реєстрації, особа, яка змінила місце 

проживання, або її законний представник повинні письмово повідомити про 

це відповідний орган реєстрації протягом 7 днів. 

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом 7 днів на 

підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання 

особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на 

житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, 

визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть. 

Місце проживання має значення для здійснення захисту прав особи, 

для забезпечення сталості цивільних правовідносин. 
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Реєстрація місця перебування проводиться за заявою особи, яка 

зобов'язана подати її протягом 7 днів після прибуття в місце перебування. Зняття 

з реєстрації місця перебування особи здійснюється за її повідомленням. 

Реєстрацію місця проживання та місця перебування особи виконує 

відповідний орган Державної міграційної служби. 

Право вільно залишати територію України (для кожного) та право в 

будь-який час повернутися в Україну (для громадян України). 

Щодо громадян України, то порядок реалізації ними цих прав 

визначається Законом України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в 

Україну громадян України» від 21.01.1994 p., зі змінами і доповненнями. 

Відповідно до ст. 2 зазначеного Закону документами, що дають право на 

виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України 

під час перебування за її межами, є: 

1. паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

2. проїзний документ дитини; 

3. дипломатичний паспорт; 

4. службовий паспорт; 

5. посвідчення особи моряка. 

У разі втрати громадянином України зазначених документів 

документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на 

повернення в Україну, яке видається закордонними дипломатичними 

установами. 

Право громадян України в будь-який час повернутися в Україну 

особливо актуальне в умовах збільшення обсягів міграції. Відповідно до 

Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян 

України» громадянин України за жодних підстав не може бути обмежений у 

праві на в'їзд в Україну. 

Порядок в'їзду до іноземної держави регулюється законодавством 

відповідної держави. 
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На громадян України, які звернулися з клопотанням про виїзд з 

України, поширюються усі положення чинного законодавства, вони 

користуються всіма правами і несуть встановлені законом обов'язки. За 

громадянами України зберігаються на її території майно, кошти, цінні 

папери та інші цінності, що належать їм на праві приватної власності. Будь-

яке обмеження їх громадянських, політичних, соціальних, економічних та 

інших прав не допускається. 

Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон у випадках, якщо:  

1. він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю; 

2. діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані 

зобов'язання – до виконання зобов'язань або розв'язання спору за 

погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення 

зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором 

України; 

3. проти нього порушено кримінальну справу – до закінчення 

провадження у справі; 

4. він засуджений за вчинення злочину – до відбуття покарання або 

звільнення від покарання; 

5. він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього 

судовим рішенням, – до виконання зобов'язань; 

6. він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості – до 

з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;  

7. він підлягає призову на строкову військову службу – до 

вирішення питання про відстрочку від призову; 

8. щодо нього подано цивільний позов до суду – до закінчення 

провадження у справі; 

9. він за вироком суду визнаний особливо небезпечним 

рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції – до 

погашення (зняття) судимості чи припинення нагляду. 
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Громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово 

відмовлено у виїзді за кордон у зазначених випадках. 

У разі відмови громадянину України у виїзді за кордон з підстав, 

передбачених пунктами 1, 2 і 6–8, він може оскаржити цю дію у судовому 

порядку за місцем свого проживання. 

Відмова у виїзді з України з підстав, передбачених пунктами 3–5 і 9, 

оскарженню не підлягає. 

Відповідно до ст. 34 Конституції України кожному гарантується 

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань. Дане право розглядається одночасно як особисте та як 

політичне. 

При цьому деякі автори слушно наголошують, що думка є завжди 

вільною, тому вона не потребує свого законодавчого регулювання. 

Гарантією свободи слова є передбачене ст. 34 Конституції України 

право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Ця гарантія 

знайшла своє закріплення, зокрема, у таких законах: Закон  України «Про 

інформацію» від 02.10.1992 p., зі змінами і доповненнями, Закон України 

«Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 p., зі змінами і 

доповненнями, Закон України «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 p., зі змінами і 

доповненнями, тощо. 

Однією з найдієвіших гарантій свободи слова є заборона цензури, що 

передбачено ч. 3 ст. 15 Конституції України. Цензура – це постійний 

контроль офіційної влади за змістом, випуском і поширенням друкованої, 

аудіовізуальної та іншої продукції. 

Здійснення права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 
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населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя (ст. 34 Конституції України). 

Відповідно до ст. 35 Конституції України кожен має  право на 

свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, безперешкодно 

відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні 

обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути 

обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою або 

відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У 

разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним 

переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене 

альтернативною (невійськовою) службою. 

Законом, який деталізує порядок реалізації цього права, є Закон 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 p., зі 

змінами і доповненнями. Як зазначено в цьому Законі, в Україні всі 

правовідносини, пов'язані із свободою совісті і діяльністю релігійних 

організацій, регулюються законодавством України. Громадяни України 

рівні перед законом і мають однакові права в усіх галузях економічного, 

політичного, соціального і культурного життя незалежно від їх ставлення до 

релігії. В офіційних документах ставлення громадянина до релігії не 

зазначається. Ніхто не має права вимагати від священнослужителів 

відомостей, одержаних ними при сповіді віруючих. 

Україна є світською державою, а тому, як встановлено ч. 3 ст. 35 

Конституції України, церква і релігійні організації в Україні відокремлені 

від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана 

державою як обов'язкова. 
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Відповідно до зазначеного Закону держава не втручається у 

здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує 

діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії. 

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. 

Релігійні організації не виконують державних функцій. 

Релігійними організаціями в Україні, відповідно до Закону України 

«Про свободу совісті та релігійні організації», є релігійні громади, 

управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства 

(місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з 

вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представлені 

своїми центрами (управліннями). 

Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій і 

не надають політичним партіям фінансової підтримки, не висувають 

кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або фінансування 

виборчих кампаній кандидатів до цих органів. Однак священнослужителі 

мають право на участь у політичному житті нарівні з усіма громадянами.  

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення 

релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють 

відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, 

призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами 

(положеннями). 

Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту 

реєстрації її статуту (положення). Релігійна організація як юридична особа 

користується правами і несе обов'язки відповідно до чинного законодавства 

і свого статуту (положення). 

Для одержання релігійною громадою правоздатності юридичної особи 

громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 

вісімнадцятирічного віку, подають заяву та статут (положення) на 
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реєстрацію до обласної, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, а у Республіці Крим – до Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

Релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та 

духовні навчальні заклади подають на реєстрацію статут (положення) до 

державного органу України у справах релігій. Таким державним органом 

виступає Державний комітет України у справах національностей та релігій, 

що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого відповідно до 

Положення про Державний комітет України у справах національностей та 

релігій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

14.02.2007 р. № 201, зі змінами, спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України. 

Діяльність релігійної організації може бути припинено у зв'язку з її 

реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією.  

Реорганізація або ліквідація релігійної організації здійснюється 

відповідно до її власних настанов. 

У разі порушення релігійною організацією, що є юридичною особою, 

положень Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та 

інших законодавчих актів України її діяльність може бути припинено також 

за рішенням суду, у випадках, визначених цим Законом. 

Також серед особистих прав людини і громадянина виділяють  право 

на користування рідною мовою, вільний вибір мови спілкування, 

виховання, навчання і творчості (у ст. 10 Конституції України воно 

сформульовано як гарантія вільного розвитку, використання і захисту 

російської, інших мов національних меншин України). Порядок реалізації 

цього права деталізовано у Законі України «Про засади державної мовної 

політики» від 10.08.2012 p. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, особисті права – це природні права, які людина одержує від 

народження та які держава визнає за людиною. Вони є невід'ємним 
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елементом свободи людини і забезпечують особі не тільки життєво важливі 

умови існування, а й надають фактичну можливість вільно розпоряджатися 

собою, гарантувати невтручання у сферу її індивідуальної життєдіяльності. 

Саме тому їх поширюють не тільки на громадян конкретної держави, а й на 

всіх інших людей, що перебувають на її території. 

 

ІІ. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД 

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

 

Зазвичай (однак не завжди) політичні права визнаються тільки за 

громадянами держави. 

Відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни мають право 

брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 

місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни 

користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до 

служби в органах місцевого самоврядування. 

Юридичним підґрунтям цієї групи політичних прав і свобод слугують 

закріплені у ст. 5 та ст. 69 Конституції України положення про те, що 

носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ; народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування; народне волевиявлення здійснюється через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.  

Однією з форм участі громадян в управлінні державними справами є 

право громадян на участь у здійсненні правосуддя. Так, відповідно до ч. 4 

ст. 124 Конституції України народ безпосередньо бере участь у здійсненні 

правосуддя через народних засідателів і присяжних. 

Порядок доступу до державної служби визначається, зокрема, Законом 

України «Про державну службу» від 16.12.1993 p., зі змінами і 

доповненнями, а служби в органах місцевого самоврядування – Законом 
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України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 

p., зі змінами і доповненнями. 

Згідно зі ст. 36 Конституції України громадяни України мають  право 

на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації  для 

здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 

обмежень, установлених законом в інтересах національної безпеки та 

громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і 

свобод інших людей. Відповідно до міжнародно-правових актів про права 

людини це право формулюється як право на свободу асоціації.  

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню 

політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних 

партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у 

політичних партіях встановлюються виключно Конституцією і законами 

України. 

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою 

захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. 

Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, 

пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. 

Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі 

вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. 

Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються 

виключно Конституцією і законами України. 

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання 

громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до 

політичних партій або громадських організацій. 

Усі об'єднання громадян рівні перед законом. 

А відповідно до ст. 37 Конституції України забороняються утворення і 

діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії 

яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного 
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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. 

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих 

формувань. 

Не допускається створення і діяльність організаційних структур 

політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах 

місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних 

підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і 

організаціях. 

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому 

порядку. 

Право на об'єднання у політичні партії та громадські організації 

деталізовано, зокрема, у Законі України «Про об'єднання громадян» від 

16.06.1992 p., зі змінами і доповненнями, та у Законі України «Про політичні 

партії в Україні» від 05.04.2001 p., зі змінами і доповненнями. 

Особливістю права на об'єднання є його добровільна реалізація в 

колективній формі. 

Відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» об'єднанням 

громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності 

інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. 

Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, 

спілка тощо), згідно з цим Законом визнається політичною партією або 

громадською організацією. 

Політичною партією, відповідно до Закону України «Про політичні 

партії в Україні», є зареєстроване згідно із законом добровільне об'єднання 

громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми 

суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і 
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вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших 

політичних заходах. 

Громадською організацією, як встановлено в Законі України «Про 

об'єднання громадян», є об'єднання громадян для задоволення та захисту 

своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-

культурних, спортивних та інших спільних інтересів. 

Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань 

громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є: 

1) зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій 

протизаконній формі територіальної цілісності держави;  

2) підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь 

іноземних держав; 

3) пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та 

неофашизму; 

4) розпалювання національної та релігійної ворожнечі; 

5) створення незаконних воєнізованих формувань; 

6) обмеження загальновизнаних прав людини. 

Вимога про зазначення в офіційних документах щодо членства 

(участі) у тому чи іншому об'єднанні громадян не допускається, крім 

випадків, передбачених законами України. 

Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній 

політичній партії. 

Членами політичних партій не можуть бути: судді, працівники 

прокуратури, органів внутрішніх справ, органів державної податкової 

служби, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці. 

Об'єднання громадян України утворюються і діють з всеукраїнським, 

місцевим та міжнародним статусом. 

До всеукраїнських об'єднань громадян належать об'єднання, 

діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві 

осередки у більшості її областей. 
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До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких 

поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається 

об'єднанням громадян. 

Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність 

поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.  

Політичні партії в Україні утворюються і діють тільки з всеукраїнським 

статусом. 

Політичні партії створюються за ініціативою громадян України, які 

досягли 18 років, не обмежені судом у дієздатності і не тримаються в місцях 

позбавлення волі. 

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни 

України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 

років, а молодіжних та дитячих організацій – 15-річного віку. 

Рішення про заснування об'єднань громадян приймаються установчим 

з'їздом (конференцією) або загальними зборами. 

Рішення про створення політичної партії має бути підтримано 

підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до 

Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними щонайменше у 

двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і 

Севастополя, Автономної Республіки Крим. 

Об'єднання громадян діє на основі статуту або положення. Політична 

партія повинна мати програму (яка є викладом цілей та завдань цієї партії, а 

також шляхів їх досягнення) і статут, які затверджуються на установчому з'їзді 

(конференції, зборах) політичної партії (на них же обираються її керівні і 

контрольно-ревізійні органи). 

Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни України, 

які досягли 18-річного віку. 

Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, 

можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих 
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громадських організацій визначається їх статутами в межах, установлених 

законами України. 

Громадські організації можуть не мати фіксованого індивідуального 

членства, тоді як членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою 

умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина 

України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати 

членом цієї партії. 

Назва об'єднання громадян визначається рішенням установчого з'їзду 

(конференції) або загальними зборами об'єднання громадян. Назва об'єднання 

громадян повинна складатися з двох частин – загальної та індивідуальної. 

Загальна назва (партія, рух, конгрес, союз, спілка, об'єднання, фонд, фундація, 

асоціація, товариство тощо) може бути однаковою у різних об'єднань громадян. 

Індивідуальна назва об'єднання громадян є обов'язковою і повинна бути суттєво 

відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих у встановленому порядку 

об'єднань громадян з такою ж загальною назвою. У разі коли із заявою про 

легалізацію звертаються об'єднання громадян, що мають одну й ту саму назву, 

перевага віддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про 

легалізацію. 

Об'єднання громадян, зареєстроване в установленому порядку, має 

виключне право на використання своєї назви. Використання назви об'єднання 

громадян фізичними та юридичними особами, які не належать до об'єднання 

громадян, для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього об'єднання, 

забороняється. 

Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і 

здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Порядок 

легалізації об'єднань громадян визначений, відповідно до Закону України «Про 

об'єднання громадян» та Закону України «Про політичні партії в Україні», у 

Положенні про порядок легалізації об'єднань громадян, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. №140, зі змінами і 

доповненнями. 
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Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово 

розпущені за рішенням суду, є протизаконною. 

У разі реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної 

особи. 

Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають 

обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України. Станом на 

01.08.2012 р. в Україні зареєстровано 201 політична партія .
 

Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує 

утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом України «Про 

політичні партії в Україні», своїх організацій у більшості областей України. 

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 

16.10.2007 р. №9-рп це положення слід розуміти як обов'язок кожної 

політичної партії забезпечити утворення та реєстрацію своїх обласних і 

прирівняних до них партійних організацій не менш як у чотирнадцяти 

адміністративно-територіальних одиницях України з перелічених у ч. 2 ст. 

133 Конституції України. 

Питання стосовно кількості партійних організацій районного рівня, які 

повинна утворити кожна зареєстрована політична партія у шестимісячний 

термін, не унормовано належним чином ні ч. 6 ст. 11 Закону України «Про 

політичні партії в Україні», ні іншими його положеннями. 

Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії 

не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом 

письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції 

Міністерства юстиції України в 10-денний строк з часу їх утворення. 

Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації 

видають політичній партії, обласній, міській, районній організації партії або 

іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне 

свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка. 
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Реєстрація громадської організації здійснюється відповідно 

Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої 

влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.  

Громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє заснування 

шляхом письмового повідомлення відповідно Міністерству юстиції України, 

місцевим органам державної виконавчої влади, виконавчим комітетам 

сільських, селищних, міських рад. 

Для реєстрації об'єднання громадян до органу, який виконує реєстрацію, 

подається заява, підписана щонайменше трьома засновниками об'єднання 

громадян або їх уповноваженими представниками. 

До заяви додаються: 

1) статут (положення) у двох примірниках; 

2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, 

які прийняли статут (положення); 

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів 

(із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця 

постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);  

4) дані про наявність місцевих осередків, підтверджені 

протоколами конференцій (зборів); 

5) документ про сплату реєстраційного збору (порядок справляння 

і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян визначені постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 143, із змінами. Дитячі 

громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються); 

6) відомості про засновників об'єднання громадян або спілок 

об'єднань громадян (для громадян – із зазначенням прізвища, імені, по 

батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок 

об'єднань громадян – назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних 

органів, а також доданням копії документа про легалізацію);  

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання 

громадян. 
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Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які 

підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої 

держави (довіреності, зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію 

тощо). 

Спілка об'єднань громадян додатково подає рішення центральних 

статутних органів об'єднань громадян про їх вступ до спілки. 

Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається у 

3-денний строк після надходження документів. Рішення про реєстрацію або  

відмову в ній заявнику повідомляється не пізніше наступного робочого дня 

після його прийняття. 

Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської 

організації розглядається протягом одного місяця після надходження 

документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику 

повідомляється письмово в 10-денний строк після його прийняття. 

За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію 

об'єднання громадян або про відмову в його реєстрації. 

У разі реєстрації об'єднання громадян засновникові видається 

свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка. 

Зареєстрованому об'єднанню громадян присвоюється відповідний 

номер, і воно вноситься до Реєстру об'єднань громадян, що ведеться 

органом реєстрації. 

Для легалізації громадської організації шляхом  повідомлення про її заснування до 

органу, який здійснює легалізацію, подається заява, підписана не менш як 

трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими 

представниками. В заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові 

засновників громадської організації або їх уповноважених представників, 

рік народження, місце постійного проживання, назва організації і 

місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності 

громадської організації. Підписи в заяві повинні бути засвідчені в 

установленому законом порядку. 
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Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про її 

заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що 

ведеться органом, який виконує легалізацію. 

Об'єднання громадян можуть використовувати власну символіку. 

Символіка об'єднання громадян затверджується відповідно до його статуту. 

Символіка об'єднання громадян підлягає державній реєстрації у порядку, 

що визначається Кабінетом Міністрів України. 

Так, відповідно до Положення про порядок реєстрації символіки 

об'єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.02.1993 р. № 144, із змінами і доповненнями, об'єднання громадян 

можуть використовувати власну символіку: прапори, емблеми тощо, які є їх 

символами і відмітними знаками. 

Реєстрація символіки зареєстрованих об'єднань громадян 

здійснюється Мін'юстом. 

Для реєстрації символіки об'єднання громадян подається заява до 

Мін'юсту, яка підписується двома членами центрального статутного органу 

об'єднання громадян. 

До заяви додаються: 

1) положення про символіку об'єднання громадян; 

2) опис символу і відмітного знака; 

3) рішення центрального статутного органу про затвердження 

положення та опису; 

4) зображення символіки; 

5) документ про сплату реєстраційного збору; 

6) копії свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян та його 

статуту. 

Положення про символіку повинно визначати види символіки, 

порядок її виготовлення, зберігання і використання. 

Заява про реєстрацію символіки об'єднання громадян  за наявності всіх 

необхідних документів розглядається у двомісячний строк. За результатами 
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розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію символіки або про 

відмову в її реєстрації. 

У разі реєстрації символіки об'єднання громадян заявникові видається 

свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка. 

Зареєстрованій символіці об'єднання громадян присвоюється 

відповідний номер. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру символіки 

об'єднань громадян, що ведеться Мін'юстом. 

У реєстрації символіки об'єднання громадян може бути відмовлено, 

якщо вона: 

1) тотожна чи схожа з уже зареєстрованою символікою; 

2) складається з позначень, які не мають відмітних властивостей; 

3) являє собою державні герби, прапори або офіційні назви держав, 

нагороди, печатки та інші подібні відмітні знаки; 

4) належить до загальнодержавних символів і термінів; 

5) за своїм змістом суперечить державним інтересам, принципам 

гуманності і моралі; 

6) містить прізвища, імена, псевдоніми, портрети, факсиміле 

окремих осіб без їх згоди; 

7) якщо символіка політичної партії відтворює державні чи 

релігійні символи; 

8) в інших випадках, якщо це суперечить чинному законодавству 

України. 

Рішення про реєстрацію символіки об'єднання громадян у 10-денний 

строк надсилається заявникові. 

Припинення діяльності об'єднання громадян може бути проведене 

шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового 

розпуску). 

Реорганізація об'єднання громадян здійснюється відповідно до його 

статуту. Реєстрація новоствореного об'єднання здійснюється у порядку, 

встановленому Законом України «Про об'єднання громадян». 
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Ліквідація об'єднання громадян здійснюється на підставі статуту або 

рішення суду. 

Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють: 

1) Міністерство юстиції України – за додержанням політичною 

партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної 

партії; 

2) Центральна виборча комісія та окружні виборчі комісії – за 

додержанням політичною партією порядку участі політичних партій у 

виборчому процесі; 

3) Рахункова палата, Головне контрольно-ревізійне управління 

України – за використанням політичними партіями коштів, виділених з 

Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності.  

У разі порушення політичними партіями Конституції України та 

законів України до них можуть бути вжиті такі заходи: попередження про 

недопущення незаконної діяльності; 

1) попередження про недопущення незаконної діяльності: 

2) заборона політичної партії. 

У разі припинення державного фінансування статутної діяльності 

політичних партій передбачені заходи не застосовуються.  

Політична партія може бути за поданням Міністерства юстиції 

України чи Генерального прокурора України заборонена в судовому 

порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності 

політичних партій, встановлених Конституцією України та законами 

України. 

Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення 

діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, обласних, міських, 

районних організацій політичних партій, її первинних осередків та інших 

структурних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства 

в політичній партії. В першій інстанції справу про заборону політичної 

партії, відповідно до Закону України «Про політичні партії в України», 
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розглядає Верховний Суд України. Хоча згідно з ч. 3 ст. 19 Кодексу 

адміністративного судочинства України адміністративні справи про 

анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону 

(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним 

адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на 

місто Київ. Ця суперечність має бути вирішена законодавчо. 

Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації 

чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони їх діяльності чи 

анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законами 

України. 

Якщо протягом шести місяців з дня реєстрації політична партія не 

забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом 

України «Про політичні партії в Україні», своїх організацій у більшості 

областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці 

Крим, а також у разі виявлення протягом трьох років з дня реєстрації 

політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію 

документах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах 

Президента України та виборах народних депутатів України протягом 

десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до 

Верховного Суду України (відповідно до ч. 3 ст. 19 Кодексу 

адміністративного судочинства України – до окружного адміністративного 

суду) з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва . Інші підстави 

для такого анулювання не допускаються. 

Відповідно до ст. 39 Конституції України громадяни мають право 

збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації, про що завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права 

може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання 
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заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту 

прав і свобод інших людей. 

Право на мирні збори визначається у літературі як конституційне 

основоположне право чисельно необмеженої групи осіб збиратися мирно і 

без зброї для реалізації масового волевиявлення і оприлюднення своєї 

громадянської позиції з тих чи інших суспільно значущих проблем.  

Згідно з підпунктом 3 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» вирішення відповідно до за кону питань про 

проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій та інших масових 

заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні 

громадського порядку належить до відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад. 

Як встановлено у Рішенні Конституційного Суду України від 

19.04.2001 р. № 4-рп/2001, сповіщення про проведення зазначених заходів 

має здійснюватись громадянами через  організаторів масових зібрань. У разі 

необхідності органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування можуть 

погоджувати з організаторами масових зібрань дату, час, місце, маршрут, 

умови, тривалість їх проведення тощо. Визначення конкретних строків 

завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм  мирних зібрань, 

їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого 

регулювання. На жаль, поки що таке законодавче регулювання в Україні 

відсутнє, якщо не враховувати чинного, але дуже застарілого за змістом 

Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення 

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» від 28.07.1988 р. 

та положень Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно 

до якого органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

негайно після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, 

походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного 

адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою 

про заборону таких заходів чи про інше обмеження права на мирні зібрання 
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(щодо місця чи часу їх проведення тощо). Особливості провадження у 

справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про 

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання визначаються ст. 182 

Кодексу адміністративного судочинства України. Організатор 

(організатори) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших мирних 

зібрань мають право звернутися до адміністративного суду за місцем 

проведення цих заходів із позовною заявою про усунення обмежень у 

реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів. 

Особливості провадження у справах за такими адміністративними позовами  

визначені ст. 183 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Законодавство може передбачати  повідомний порядок проведення зборів, за 

якого організатори заздалегідь повідомляють компетентну владу про збори, 

що плануються, про час, місце їх проведення, тематику, або  явочний порядок, коли 

не вимагається ніякого сповіщення влади. Повідомлення про проведення 

мирних зборів в юридичній літературі пропонується подавати до органів 

поліції і уникати контактів з органами місцевого самоврядування, оскільки, 

як засвідчує практика, чим більше суб'єктів влади залучено до процесу 

реалізації права на мирні збори, тим заплутанішим виявляється порядок 

проведення масових акцій. Причому таке попередження має відбуватися 

виключно з метою уникнення загрози зриву представниками опозиційних 

поглядів запланованого заходу та забезпечення безпеки громадян, які не 

беруть участь у масовій акції. Також пропонується заборонити проведення 

громадських акцій з ідеологіями тоталітаризму, расизму, тероризму, 

дискримінації, насилля та аморальності. 

Відповідно до ст. 40 Конституції України всі мають право 

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 
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Право на звернення визнається в Україні за всіма фізичними особами, 

незалежно від того, чи є вони громадянами України. У міжнародно-

правових актах таке право називається правом петицій. Порядок його 

реалізації визначається Законом України «Про звернення громадян» від 

02.10.1996 p., зі змінами і доповненнями. 

Відповідно до зазначеного Закону під зверненнями громадян слід 

розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), 

заяви (клопотання) і скарги. 

Пропозиція (зауваження) – це звернення громадян, в якому 

висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної 

влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а 

також викладаються думки щодо врегулювання суспільних відносин та 

умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і 

громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності 

держави і суспілства. 

Заява – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним законодавством їх нрав та інтересів 

або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в 

діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а 

також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. 

Клопотання – це письмове звернення з проханням про визнання за 

особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. 

Скарга – це звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. 

До рішень, дій (бездіяльності) у сфері управлінської діяльності, які 

можуть бути оскаржені, належать такі, внаслідок яких: 
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1. порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина 

(групи громадян); 

2. створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і 

законних інтересів чи свобод; 

3. незаконно покладено на громадянина будь-які обов'язки або його 

незаконно притягнуто до відповідальності. 

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, 

засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку 

підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє 

громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного 

законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з 

прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду. 

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу 

або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його 

прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з 

прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не 

розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути 

поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу. 

У цілому ж звернення адресуються органам державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям 

незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим 

особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях 

питань. 

Звернення може бути: 

1) усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою 

на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим 

громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через 

уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до 

чинного законодавства; 
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2) подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб 

(колективне). 

У зверненні має бути зазначено: 

1) прізвище, ім'я, по батькові громадянина; 

2) місце проживання громадянина; 

3) викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, 

заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) 

із зазначенням дати. 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається 

заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від 

дня його надходження. 

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, 

прийнятною для сторін. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них 

оформляються згідно з вимогами законодавства про мови. Такі рішення та 

відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника. 

Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому 

порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. 

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з 

посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, 

віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. 

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане 

автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, 

визнається анонімним і не підлягає розгляду. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом від 

одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше 

вирішено по суті, а також скарги, подані з порушенням терміну подання 

(про який йшлося вище), та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 
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Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник 

органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного 

місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового 

вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх 

отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні 

питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, 

організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його 

розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому 

загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може 

перевищувати сорока п'яти днів. 

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може 

бути скорочено від зазначеного терміну.  

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, 

посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати. 

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом 

громадян. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. 

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на 

особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й 

письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється 

письмово або усно, за бажанням громадянина. 

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли 

неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому 

завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, 

обґрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на 

вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про 

стягнення витрат розглядаються в судовому порядку. 
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Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним 

законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані 

неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при 

розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у 

грошовому виразі визначається судом. 

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, 

дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових 

осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, 

заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та 

інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним 

законодавством. 

Витрати органу державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, 

об'єднанням громадян, засобів масової інформації у зв'язку з перевіркою 

звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з 

громадянина за рішенням суду. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, під політичними правами і свободами розуміють можливість 

участі громадян (як індивідуально, так і колективно) у суспільно-

політичному житті держави та у здійсненні державної влади, що 

забезпечується законом і публічною владою. 

ІІІ. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА 

КУЛЬТУРНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В 

УКРАЇНІ 

 

Економічні права та свободи людини і громадянина  – це 

самостійний вид прав та свобод у загальній системі конституційних прав та 

свобод людини і громадянина, під якими слід розуміти можливості людини 

та громадянина володіти, користуватися та розпоряджатися економічними 
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благами, а також набувати та захищати їх у порядку, межах, формах і 

спосіб, передбачених Конституцією та законами України. 

За об'єктною ознакою виділяють такі економічні права та свободи 

людини і громадянина: 

1. право приватної власності (ст. 41 Конституції України); 

2. право на підприємницьку діяльність (статті 15, 42 

Конституції України); 

3. право громадян на користування об'єктами права публічної 

(суспільної) власності: власності Українського народу, державної та 

комунальної власності (статті 13, 14 Конституції України). 

До соціальних прав та свобод людини і громадянина належать: 

право кожного на житло (ст. 47 Конституції України). У конституціях 

зарубіжних держав дане право, як правило, не формулюється як суб'єктивне 

конституційне право, а тому не захищається судом. Певною мірою про таке 

розуміння даного конституційного права і в Україні свідчить те, що в ст. 47 

Конституції України закріплено положення, відповідно до якого держава 

створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, 

придбати його у власність або взяти в оренду; 

право кожного на працю (ст. 43 Конституції України). Реалізація 

права на працю є досить проблемним питанням. Проблема ця полягає у 

тому, що в умовах ринкової економіки таке право не може мати юридичного 

механізму реалізації, якщо його розуміти у тому значенні, в якому воно 

закріплювалося у соціалістичних конституціях: як право на отримання 

гарантованої роботи з оплатою праці за її кількістю і якістю (ч. 1 ст. 118 

Конституції СРСР 1936 р.). При закріпленні цього права потрібно знайти 

оптимальне формулювання, яке б, з одного боку, задовольняло соціальні 

очікування, однак з іншого – не допустило подання до суду позовів до 

держави з вимогою надати робоче місце на підставі конституційної норми. 

Наприклад, у Конституції Італії право на працю записане не в частині І 
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«Права та обов'язки громадян», а у вступній частині «Основні принципи», 

де містяться норми-принципи та норми-цілі. 

Статтею 43 Конституції України також визначено, що держава 

гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. 

Однак реалізація цього права також залежить від наявності попиту, і воно 

також практично не може бути захищеним у судовому порядку. 

У той же час передбачені ст. 43 Конституції України права на 

належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом, на захист від незаконного звільнення, на своєчасне 

одержання винагороди за працю захищаються юридично; 

право кожного, хто працює, на страйк (ст. 44 Конституції України). 

У демократичних державах це право зазвичай не виносять на 

конституційний рівень, хоча воно визнається і детально регулюється 

чинним законодавством. У постсоціалістичних конституціях право на 

страйк зустрічається досить часто. Це є реакцією на минуле, оскільки 

соціалістичні конституції таке право рідко визнають, виходячи із того, що 

працівники – власники всієї економіки, а тому страйкувати їм немає сенсу; 

право кожного, хто працює, на відпочинок (ст. 45 Конституції 

України). 

право громадян на соціальний захист (ст. 46 Конституції України). 

Зазвичай у такому формулюванні дане право у конституціях не записується, 

чим знімається питання про його судовий захист як конституційного права, 

однак ті права у цій сфері, які передбачені у чинному законодавстві, 

захищаються у судовому порядку; 

право кожного на достатній життєвий рівень (ст. 48 Конституції 

України). Це право слід розглядати у двох взаємопов'язаних аспектах: з 

одного боку, держава створює умови, за яких кожна здорова, дієздатна 

людина має реальні можливості забезпечити такий рівень свого життя, який 

відповідає її уявленням, а з іншого – держава зобов'язана використовувати 

усі свої матеріальні, політичні, організаційні та інші ресурси задля 
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забезпечення достатнього життєвого рівня соціально незахищених верств 

населення; 

право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування (ст. 49 Конституції України). 

При цьому щодо змісту ч. З ст. 49 Конституції України 

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 29.05.2002 р. № 10-

рп/2002 визначив, що положення ч. З ст. 49 Конституції України «у 

державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога 

надається безоплатно» треба розуміти так, що у державних та комунальних 

закладах охорони здоров'я медична допомога надається всім громадянам 

незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх 

розрахунку за надання такої допомоги. 

Хоча, враховуючи дійсний стан справ у цій сфері, при тлумаченні 

цього положення більш прийнятною, з нашої точки зору, є позиція 

Міністерства економіки України, висловлена при розгляді даної справи 

Конституційним Судом України. Міністерство зазначило, що термін 

«безоплатність» узагалі не може мати достатнього обґрунтування в умовах 

ринкової моделі економіки, оскільки видатки на «безоплатну медичну 

допомогу» завжди оплачуються (раніше чи пізніше) самим пацієнтом 

шляхом відрахувань від заробітної плати (доходів) до бюджетів. Тому 

«положення ч. 3 ст. 49 Конституції України про безоплатність... є одним з 

рецидивів планової економіки... і зовсім не враховує ринкових принципів». 

На думку Міністерства, «безоплатну медичну допомогу» доцільніше 

розглядати як благодійну, що оплачується іншими членами суспільства (п. 2 

мотивувальної частини зазначеного Рішення); 

право кожного на безпечне для життя і здоров'я людини довкілля  

(ст. 50 Конституції України). Порядок реалізації даного права визначається 

чинним екологічним законодавством. 

До культурних прав і свобод людини і громадянина належать: 
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право кожного на освіту (ст. 53 Конституції України). В Україні 

прийнято низку законів, що спрямовані на деталізацію конституційного 

права на освіту, зокрема, Закон України «Про освіту» від 23 .05.1991 p., зі 

змінами і доповненнями, Закон України «Про професійно-технічну освіту» 

від 10.02.1998 p., зі змінами і доповненнями, Закон України «Про загальну 

середню освіту» від 13.05.1999 p., зі змінами і доповненнями, Закон України 

«Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 p., зі змінами і доповненнями, 

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 p., зі змінами і 

доповненнями, Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 p., зі 

змінами і доповненнями.  

Слід звернути увагу на те, що суть даного права у сфері вищої освіти 

полягає у взятті на себе державою зобов'язання забезпечити певний рівень 

обов'язкової освіти, а не автоматичне надання кожній людині можливості 

отримати освіту. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 

04.03.2004 р. № 5-рп/2004 безоплатність вищої освіти означає, що 

громадянин має право здобути її за стандартами вищої освіти без унесення 

плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі 

(ч. 4 ст. 53 Конституції України) в межах обсягу підготовки фахівців для 

загальносуспільних потреб (державного замовлення); 

свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості 

громадян, право на захист інтелектуальної власності, їхніх авторських 

прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з 

різними видами інтелектуальної діяльності (ст. 54 Конституції України). 

Порядок реалізації цієї групи прав визначений чинним законодавством 

у сфері інтелектуальної власності. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Реалії сьогодення України свідчать про те, що із дотриманням 

міжнародних стандартів у сфері економічних, соціальних і культурних прав 

пов'язані найгостріші проблеми. Зокрема, Комітет ООН з економічних, 

соціальних та культурних прав зазначив, що перехід держави до ринкової 
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економіки негативно вплинув на реалізацію прав, передбачених у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, призвів до 

високого рівня бідності переважної більшості населення. Так, за критерієм 

бідності, встановленим Світовим банком, який дорівнює денному 

споживанню на 3 долари США, до категорії бідних в Україні треба 

зарахувати майже 70 відсотків її населення. В основі проблеми бідності в 

Україні, де існують розвинуті промисловість і сільське господарство, де 

високий рівень освіченості населення, лежить насамперед брутальне 

порушення прав більшості членів українського суспільства на доступ до 

ресурсів, до національного багатства. 

IV. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВЯЗКІВ 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Дуалізм громадянського та політичного суспільств зумовлює 

розмежування обов'язків (як і прав) на обов'язки людини та обов'язки 

громадянина. 

До обов'язків людини в Україні належать: 

1. обов'язок неухильно додержуватися Конституції України та законів 

України (ст. 68 Конституції України). При виконанні цього обов'язку особа 

повинна додержуватися і підзаконних актів, і актів органів місцевого 

самоврядування. Цей обов'язок конкретизується в низці конституційних 

заборон, передбачених статтями 13, 17, 19, 23, 24, 37, 41, 55, 126 

Конституції України; 

2. обов'язок не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 

людей (ст. 68 Конституції України). Цей обов'язок деталізується у статтях 

24, 27, 28, 32, 41, 43, 44, 47, 54, 64 Конституції України.  

Стаття 68 Конституції України вміщує норму про те, що незнання 

законів не звільняє від юридичної відповідальності. На думку дослідників 

даної проблеми, ця норма не є обов'язком, а має логічне продовження в 
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контексті положення ч. 1 ст. 57 Конституції про гарантування  кожному 

знати свої права і обов'язки; 

3. відповідно до ст. 51 Конституції України кожен із подружжя має 

рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Батьки зобов'язані утримувати дітей 

до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх 

непрацездатних батьків. Зміст цих обов'язків деталізується за Сімейним 

кодексом України; 

4. обов'язок отримати повну загальну середню освіту, який випливає із 

ч. 2 ст. 53 Конституції України. Ухилення батьків або осіб, що їх 

замінюють, від обов'язку забезпечення необхідних умов життя, навчання та 

виховання неповнолітніх дітей тягне адміністративну або кримінальну 

відповідальність, передбачену законодавством України;  

5. обов'язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані збитки (ст. 66 Конституції України). 

Відповідальність за порушення даного обов'язку передбачена кримінальним 

та адміністративним правом; 

6. обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

установлених законом (ст. 67 Конституції України). Порядок виконання 

даного обов'язку визначається нормами фінансового та податкового права. 

Обов'язком громадян України (окрім зазначених вище обов'язків 

людини) є також захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, шанування її державних символів (ст. 65 Конституції України).  

Правове регулювання відносин між державою і громадянами України 

у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту 

Вітчизни здійснюється Законом України «Про військовий обов'язок і 

військову службу» в редакції від 04.04.2006 p., зі змінами. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, дуалізм громадянського та політичного суспільств зумовлює 

розмежування обов'язків (як і прав) на обов'язки людини та обов'язки 

громадянина. 
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Конституційні обов'язки – це закріплені в нормах Конституції міри 

належної поведінки суб'єктів конституційно-правових відносин. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Особисті права – це природні права, які людина одержує від 

народження та які держава визнає за людиною. Вони є невід'ємним 

елементом свободи людини і забезпечують особі не тільки життєво важливі 

умови існування, а й надають фактичну можливість вільно розпоряджатися 

собою, гарантувати невтручання у сферу її індивідуальної життєдіяльності. 

Саме тому їх поширюють не тільки на громадян конкретної держави, а  й на 

всіх інших людей, що перебувають на її території. 

2. Під політичними правами і свободами розуміють можливість 

участі громадян (як індивідуально, так і колективно) у суспільно-

політичному житті держави та у здійсненні державної влади, що 

забезпечується законом і публічною владою. 

3. Реалії сьогодення України свідчать про те, що із дотриманням 

міжнародних стандартів у сфері економічних, соціальних і культурних прав 

пов'язані найгостріші проблеми. Зокрема, Комітет ООН з економічних, 

соціальних та культурних прав зазначив, що перехід держави до ринкової 

економіки негативно вплинув на реалізацію прав, передбачених у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, призвів до 

високого рівня бідності переважної більшості населення. Так, за критерієм 

бідності, встановленим Світовим банком, який дорівнює денному 

споживанню на 3 долари США, до категорії бідних в Україні треба 

зарахувати майже 70 відсотків її населення. В основі проблеми бідності в 

Україні, де існують розвинуті промисловість і сільське господарство, де 

високий рівень освіченості населення, лежить насамперед брутальне 

порушення прав більшості членів українського суспільства на доступ до 

ресурсів, до національного багатства. 
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4. Дуалізм громадянського та політичного суспільств зумовлює 

розмежування обов'язків (як і прав) на обов'язки людини та обов'язки 

громадянина. 

5. Конституційні обов'язки – це закріплені в нормах Конституції 

міри належної поведінки суб'єктів конституційно-правових відносин. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Сутнісні характеристики парламентського права ще не набули в 

юридичній науці довершеного вигляду, тому необхідно розкрити найголовніші 

недоліки – слабкість систематизації напрацьованого матеріалу, суперечливість 

оціночних суджень. Бо це, в свою чергу, суттєво ускладнює пошуки виведення 

якоїсь прийнятної для більшості експертів формули і на її основі — 

витлумачення принципів та сфер політико-правового регулювання 

парламентського права. Видається очевидним, що пошуки істини в цьому 

питанні слід вести на шляху систематизації й гармонійного поєднання 

досягнень наук конституційного права і політології. 

ВСТУП 

Зміни, внесені до Конституції, істотно підвищили роль Верховної Ради у 

структурі державного механізму. У сучасній політико-правовій думці України 

по-різному сприймаються результати конституційної реформи, але немає 

сумнівів, що її результат – це підвищення ролі парламенту, а відповідно, й 

парламентського права у структурі національної правової системи.  

У загальному вигляді парламентське право визначають як комплекс 

правових актів і норм, що регламентують організацію та діяльність 

парламентів1. Різні аспекти цієї тематики здавна аналізувалися в юридичній і 

політологічній літературі. Першу спробу систематизації нормативних і 

регламентних актів, на основі яких скликаються і працюють парламенти, 

здійснив на початку XIX ст. Дж. Бентам. Інші тогочасні мислителі поставили 

питання про взаємозв'язок між правовими умовами та особливостями 

функціонування парламентів, акцентуючи увагу на виборах як "основній формі 

сучасного конституціоналізму", принципах правової держави, розподілі гілок 

влади та основах законотворчого процесу. У 60-х рр. XIX ст. систематично 
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вивчив і узагальнив парламентські процедури Генрі М. Роберт у 

фундаментальній праці "Правила парламентської процедури", що побачила світ 

1915 року. Деякі сучасні дослідники цю працю називають "моделлю 

парламентської поведінки", а її автора – батьком сучасної парламентської 

процедури.  

Нині правові основи діяльності парламентів висвітлюються переважно в 

руслі конституційного права6. У більш загальному вигляді, з акцентом на 

інституціональних і неінституціональних чинниках функціонування політичної 

системи суспільства, це питання розглядається в руслі політичної науки.  

Але сутнісні характеристики парламентського права ще не набули в науці 

довершеного вигляду. Найголовніші недоліки – слабкість систематизації 

напрацьованого матеріалу, суперечливість оціночних суджень. А це, у свою 

чергу, ускладнює пошуки виведення якоїсь прийнятної для більшості експертів 

формули і на її основі – витлумачення принципів та сфер політико-правового 

регулювання парламентського права. У середині 90-х рр. минулого століття І. 

Степанов слушно наголошував, "що не лише у вітчизняній, а й, слід вважати, в 

усій світовій літературі поняття парламентського права не отримало якогось 

розгорнутого тлумачення". З певними застереженнями цю оцінку можна 

екстраполювати й на сьогодення. 

Вважаємо, пошуки істини в цьому питанні слід вести на шляхах 

систематизації й гармонійного поєднання досягнень насамперед наук 

конституційного права та політології.  

 

І. ФОРМУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ПРАВА У ПРОЦЕСІ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 

Сьогодні існує багато поглядів на сутність парламентського права, його 

предмета, джерела і метод правового врегулювання. Зупинимося на чотирьох 

основних. 
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Найпростішим маємо визнати концепт, згідно з яким парламентське 

право вважається складовим інститутом конституційного права. Для 

формування такого "права" цілком достатньо виокремити наукові розділи чи 

глави з підручників з конституційного права, в яких ідеться про врегулювання 

питань парламентських виборів і функціонування парламентів. Але цей погляд 

є не лише найпростішим, а й водночас і найменш перспективним, бо, по суті, 

нівелює положення про парламентське право, що базується на певній специфіці 

предмета та методу (якщо такої специфіки немає, то, власне, не може бути й 

окремої сфери правових відносин, що врегульовується парламентським 

правом).  

При цьому слід враховувати, що вагомим критерієм, за яким 

конституційне право вирізняється серед інших галузей, слушно визначають 

метод правового регулювання (тобто сукупності способів і засобів правового 

впливу на суспільні відносини). Пригадаємо, "головний метод конституційно-

правового регулювання владно-імперативний, який базується на владі й 

підкоренні". Але ж метод парламентсько-правового регулювання має певну 

специфіку. Хоча в ньому й використовуються владно-імперативні методи, але 

це не виключає застосування різноманітних координуючих та узгоджувальних 

процедур, а також інших механізмів, покликаних забезпечувати структурні та 

функціональні прояви народного представництва. До того ж останні не можуть 

інтерпретуватися винятково за шкалою "розпорядження/виконання". Вони 

також, нарівні з конституційними основами, формують систему 

парламентського права. 

Прихильники протилежної точки зору зосереджують увагу саме на 

процесуальних аспектах парламентаризму, насамперед на парламентській 

процедурі. Такий собі "процедурний парламентаризм", притаманний, до речі, 

американському конституційному праву, збіднює предмет парламентського 

права, звужуючи його до суто організаційно-розпорядчого механізму, який не 

може відповідати рівню самостійної сфери правового регулювання. За слушним 

зауваженням А. Саїдова, не може бути парламентського права без розгорнутих 
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вихідних теоретичних установок і прикінцевих теоретичних узагальнень. Немає 

сумнівів у тому, що за всієї важливості процедурних норм парламентська 

діяльність усе-таки ґрунтується насамперед на матеріальних нормах 

конституцій і виходить із принципів конституційного права. 

Найглибшим і широко підтриманим науковцями слушно вважається 

бачення парламентського права, наведене академіком Б. Топорніним, а також І. 

Степановим і Т. Хабрієвою. Вони виходять з того, що парламентське право 

базується на нормах конституційного права, разом з цим і на цій базі виник 

масив правових норм, що якраз і тяжіє до виокремлення в парламентське право.  

Зокрема, Б. Топорнін вважає, що цей масив правових норм важко 

відокремити від конституційного права, бо, по-перше, він вийшов із надр 

конституційного права і є продуктом його розвитку, та, по-друге, норми 

конституційного права становлять невід'ємну частину парламентського права, 

його основні засади. Дослідник вказує: "Разом з тим парламентське право не 

лише виявило всі якості самостійної галузі права, а й дедалі більше 

відособлюється від конституційного права"12. Саме такий ракурс проблеми, на 

наше переконання, має стати визначальним для подальшого опрацювання 

предмета парламентського права.  

Але, в руслі наведеного погляду, лише глибокі емпіричні дослідження 

дадуть змогу дати відповідь на три головні запитання: яким має бути в 

парламентському праві співвідношення між матеріальними і процесуальними 

нормами? чи взагалі можливе проведення якоїсь "межі" між ними? і (на основі 

отриманих відповідей на перші два запитання) яким має бути його дефінітивне 

тлумачення? 

Згідно з концепцією І. Степанова та Т. Хабрієвої, у структурі 

парламентського права, що включає матеріальні і процесуальні норми, 

переважають останні. Якщо в конституційному праві первісність належить 

статутно-інституціональній групі норм і принципів, то в парламентському – 

процесуально-організаційній, технологічній. Виходячи з такого погляду, 

парламентське право вони визначають "як особливу систему юридичних 
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принципів і норм, що регулюють внутрішній устрій парламенту й пов'язані з 

ним організаційні відносини, сам процес парламентської діяльності, 

взаємовідносини з іншими державними органами влади та виборчим 

корпусом". 

Наведена концепція, за всієї переконливості, все-таки не може вважатися 

єдино правильною і на сьогодні довершеною. Деякі дослідники не лише 

вказують на її слабкі місця та прогалини, а й пропонують власне бачення тієї 

сфери суспільних відносин, які має врегульовувати парламентське право. 

Зазначимо: вони не наводять власних системних визначень, а тому їхнє бачення 

не слід вважати якимось окремим концептом, а скоріше обґрунтуванням його 

окремих принципів. Треба звернути увагу й на те, що в деяких країнах окремі 

аспекти парламентської діяльності не врегульовуються ні матеріальними, ні 

процесуальними нормами. Так, у конституціях більшості демократичних 

держав відсутня норма щодо формування уряду на основі волевиявлення 

парламентської більшості, але політична доцільність і, в кінцевому підсумку, 

здоровий глузд зумовлюють його формування саме на такій основі. Це не слід 

вважати якимось прорахунком, адже розвинене демократичне суспільство не 

потребує детальної регламентації суспільних відносин у цій сфері. Більше того, 

на основі такого принципу якраз і постає "реальна" Конституція демократичної 

держави.  

Сучасні дослідники дедалі частіше наголошують на потребі 

виокремлення "політичного права". Цей термін, до речі, має понад 

двохсотлітню історію. На нашу думку, до нього може бути віднесена та сфера 

суспільних відносин, що якраз детально не врегульовується ні матеріальними, 

ні процесуальними правовими актами. А. Ковлер переконливо аргументує 

наявність "політичного права", по-перше, можливістю "старіння" деяких норм 

конституційного права й неможливістю (чи недоцільністю) їх оперативного 

вдосконалення; по-друге, впливом на "реальну" Конституцію політичних 

традицій і звичаїв, які потребують вивчення та упорядкування не лише 

політичною наукою, а й політичним правом з його власними методами 
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дослідження; по-третє, досвідом країн із неписаними конституціями 

(передовсім Великої Британії), в яких статусне право, що регламентує 

політичну діяльність, є фактично парламентським правом. 

Цікавим, але водночас і небезпомилковим видається наведений ним 

перелік сфер суспільного життя, котрі мали б стати об'єктом регламентації 

політичного права: виборча система, включаючи виборчі технології і 

насамперед фінансування виборів та проведення передвиборної агітації; статус 

політичних партій і громадських об'єднань; врегулювання діяльності 

представницьких органів влади; статус вищих посадових осіб, що не 

врегульований конституційним правом. 

Наведені А. Ковлером параметри парламентського права безпосередньо 

фокусуються й на проблемах організації та діяльності парламентів. Єдиним 

істотним недоліком такого бачення слід визнати те, що з'ясування кола питань, 

зазначених у наведеному переліку, все-таки потребує застосування не лише 

суто політичних заходів, а й правових і процесуальних норм.  

Подолання цього недоліку, за нашою оцінкою, можливе лише на шляху 

системного поєднання в єдиній формулі парламентського права всіх трьох 

наведених чинників. Відтак парламентське право може бути визначено як 

особлива система юридичних принципів і норм, політичних правил і традицій, 

що регулюють внутрішній устрій парламенту й пов'язані з ним організаційні 

відносини, процес парламентської діяльності, взаємовідносини з іншими 

державними органами влади та виборчим корпусом. 

На основі цієї дефініції до кола питань, що мають бути врегульовані 

парламентським правом, слід віднести: виборчу систему, включаючи виборчі 

технології і насамперед фінансування виборів та проведення передвиборної 

агітації; участь у парламентському процесі політичних партій і громадських 

об'єднань; статус парламенту та порядок його роботи; законодавчий процес; 

взаємодію парламенту з іншими органами державної влади; парламентський 

контроль; міжпарламентське співробітництво; організаційно-адміністративне й 

матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту; статус політичних 
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інститутів і вищих посадових осіб, не врегульований нормами конституційного 

права. 

До джерел парламентського права, на наш погляд, передовсім слід 

віднести Конституцію (як основне джерело), а також норми поточного 

законодавства, регламенти парламентів та їх палат, судові прецеденти, рішення 

конституційних судів, неписані правила (традиції і звичаї). 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, парламентське право – це сукупність нормативно-правових актів і 

положень, що обумовлюють порядок формування та засади організації 

парламенту країни, права і обов'язки його складових ланок та депутатів з метою 

створення ефективного законодавчого поля, що спрямоване на утвердження 

політико-правового статусу людини як громадянина цього суспільства, засад 

державного та суспільного ладу, і яке визначає засади взаємовідносин 

законодавчого органу з іншими державними органами, об'єднаннями громадян, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а 

також їх посадовими та службовими особами. 

ІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ЯК ФОРМИ 

ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

У спеціальній літературі з конституційного права поняття 

"парламентаризм" використовується не лише для позначення однойменного 

інституту відповідної галузі права, але й у значенні окремих типів 

республіканської форми правління. Як форму організації державної влади 

парламентаризм характеризує провідне положення представницького органу в 

системі вищих органів держави, наявність парламентського способу 

формування уряду, а також конституційно визначених засобів контролю 

парламенту за вищим органом виконавчої влади і, як наслідок, можливість 

парламенту достроково припинити повноваження уряду. У контексті сказаного 

важливо відмітити одну з найсуттєвіших рис парламентаризму як форми 

правління – він існує лише тоді, коли склад уряду є похідним від волевиявлення 
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парламентської більшості і залишається незмінним доти, доки відповідає 

потребам цієї більшості. 

Тут існування парламентської більшості є умовою існування уряду, 

твореного цією більшістю. Як тільки в парламенті зникла партійна коаліція, що 

утворила парламентську більшість і на її основі сформувала уряд, попередньо 

схваливши програму його діяльності, уряд, що втратив підтримку парламенту, 

стає нелегітимним. Він уже не може діяти, керуючись програмою політичної 

сили, яка втратила більшість місць у парламенті. За такої ситуації уряд 

звичайно отримує вотум недовіри і йде у відставку. 

Водночас і уряд в умовах парламентаризму впливає на орган 

законодавчої влади за допомогою приналежного йому права законодавчої 

ініціативи, якому надається пріоритет; бере активну участь у законодавчому 

процесі на всіх його етапах і здійснює визначальний вплив на порядок 

проходження в парламенті законопроектів та голосування за ними. 

Таким чином, парламентаризм як форма правління в якості обов’язкової 

передумови передбачає наявність механізму тісної і конструктивної взаємодії 

парламенту й уряду, відсутність такого механізму засвідчує нежиттєздатність 

парламентаризму і в ситуації серйозної політичної кризи стає найважливішою 

причиною його нелегітимності. Тому важливим критерієм реальності 

парламентаризму є стабільність і ефективність організації виконавчої влади, а 

також тісний функціональний зв’язок між парламентом і утворюваним ним 

урядом.  

Більше того, в умовах парламентаризму конструктивна взаємодія 

парламенту й уряду є принциповим питанням досягнення стабільності і 

легітимності влади взагалі. Об’єктивно, що конституційне реформування як 

засіб подолання кризи парламентаризму звичайно має наслідком встановлення 

більш централізованої моделі організації влади, у якій можливості 

представницького органу щодо утворення й контролю за діяльністю уряду 

обмежуються на користь глави держави. Цілком наглядною ілюстрацією 
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згаданої закономірності стала історія занепаду Четвертої Республіки та появи 

Конституції 1958 р. у Франції. 

У спеціальній літературі парламентаризм як форма правління описується 

у його класичній і раціоналізованій формі. Класичному парламентаризму 

відповідає класична парламентарна республіка, раціоналізованому – організація 

державної влади у змішаній республіці. 

Будь-який різновид парламентаризму знаходить легітимацію через 

відповідність програмних засад партії (блоку партій), що утворює (утворюють) 

більшість у представницькому органі, змісту й результатам урядової політики. 

Спрощено схему цієї легітимації можна зобразити наступним чином. Виборці 

віддають голоси за політичну силу (блок політичних сил), яка (які), отримавши 

за результатами виборів більшість мандатів у парламенті, формує (формують) 

уряд. Склад і програма діяльності уряду є більшою чи меншою мірою (у 

залежності від різновиду парламентаризму) відображенням складу й політичної 

платформи парламентської більшості. Уряд, фактично, реалізує курс, не лише 

схвалений партійною парламентською більшістю, але й такий, який є засобом 

реалізації в державній політиці передвиборчої платформи тієї політичної сили 

(сил), що отримала перемогу на виборах. Ідеологічна платформа правлячої 

політичної сили (сил), відповідно, виражає інтереси тієї частини суспільства, 

що підтримала цю політичну силу (сили) на виборах. Відповідність результатів 

урядової політики очікуванням виборців і є ключовою умовою легітимації 

парламентаризму як форми правління. 

Вибори ж тут виступають головним інструментом відповідальності 

партій, кажучи спрощено, за стан справ у державі, спричинений політикою 

уряду: виборці винагороджують успішну політику правлячої політичної сили 

(сил), знову підтримавши її в ході голосування, чи, навпаки, відмовивши їй у 

підтримці у випадку неуспішності цієї політики. 

Таким чином, в умовах парламентаризму як форми правління та 

притаманного їй парламентського способу формування уряду сформований 

парламентською більшістю вищий виконавчий орган повинен спиратися на 



135 
 

реальний баланс політичних сил у суспільстві. Вираженням цього балансу є 

стала фракційна структура представницького органу. Така сталість партійного 

складу парламентської більшості й похідного від неї уряду виступає однією з 

найважливіших інституційних умов легітимації усіх республік із 

парламентарною та змішаною формами правління. Об’єктивно, що 

відсторонення представницького органу від участі у формуванні вищогот 

органу виконавчої влади та можливості визначати зміст урядової політики 

принципово унеможливлює легітимацію парламентаризму. 

Для Української держави як у перше десятиліття її незалежності так і 

донині альтернативи вибору форми правління залишаються досить 

обмеженими: для будь-якої посттоталітарної держави зі слабко розвиненим 

громадянським суспільством й недемократичними тенденціями політичного 

розвитку найбільш прийнятною формою правління є раціоналізований 

парламентаризм, тобто змішана республіка. 

За всієї теоретичної привабливості парламентарної республіки − 

потенційно найбільш демократичної форми правління, наявний досвід 

функціонування відповідних республік у європейських країнах засвідчує, що 

класичний парламентаризм − це "привілей" для країн із розвиненим, політично 

структурованим громадянським суспільством, численним середнім класом і 

розвиненою партійною системою. За відсутності згаданих умов парламентарні 

республіки демонструють нежиттєздатність і, як свідчить політична практика, у 

ситуації системної кризи звичайно трансформуються в напрямку утвердження 

президенціалізму . Не дивно, що Четверта Французька Республіка, де існувала 

неадекватна класичному парламентаризму партійна система, стала класичною 

парламентарною республікою і водночас, – класичним прикладом для аналізу 

недоліків парламентарної форми правління. 

Водночас, президентська форма правління в умовах нерозвиненої 

партійної системи – одна з найневдаліших конструкцій влади, як з огляду на 

відсутність ефективних інструментів контролю громадянського суспільства за 

владою, так і з огляду на її неспроможність бути відповідальною, проводити 
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конструктивну, цілісну й послідовну політику, яка б відображала реальні 

суспільні інтереси. Адже малоконтрольована одноосібна влада глави держави 

як гарантія демократії – це виключення із правила. А правило полягає в тому, 

що така влада звичайно авторитарна. 

Узагальнюючи вищесказане, слід вважати, що в умовах вітчизняних 

політичних реалій, які є не більше ніж вираженням загальної закономірності 

розвитку пострадянських політичних систем, потенційні переваги 

парламентарної чи президентської республік найбільшою мірою виявляться 

перед загрозою бути нівельованими. 

Відтак, усунення суперечностей та недоліків існуючої моделі організації 

влади повинно здійснюватися в контексті утвердження саме змішаної форми 

правління. Головна перевага змішаної форми правління над класичними 

моделями полягає у її меншій вразливості з боку такого принципового 

дестабілізуючого чинника як слабкість парламентаризму, що є, по суті, 

неминучою рисою всіх перехідних суспільств. У змішаній республіці слабкість 

парламентаризму не призводить до таких загрозливих наслідків як у 

парламентарній та президентській формах правління – до неможливості 

утворення стабільного й ефективного коаліційного уряду (парламентарна 

республіка) та неспроможності представницького органу стримувати дії 

президента (президентська республіка). 

Уявляється, що змішана республіка залишатиметься для України 

безальтернативною формою правління як у найближчому так і віддаленому 

майбутньому. Ця теза, однак, може бути доповнена одним застереженням. 

Аналіз республіканських форм правління, підтверджений державно-

політичною практикою, засвідчує, що в умовах високого рівня розвитку 

партійної системи питання про конкретний варіант обраної форми правління 

набуває непринципового значення. Ми констатуємо той факт, що 

президентська республіка у Сполучених Штатах Америки, парламентарна 

форма правління в сучасній Німеччині чи змішана республіка у П’ятій 

Французькій Республіці демонструють високі (краще сказати зразкові) 
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функціональні характеристики. Водночас, − в умовах нерозвиненої партійної 

системи будь-яка форма правління "приречена" демонструвати свої потенційні 

дефекти. По суті, стан розвитку партійної системи країни та особливості 

правової і політичної культури її суспільства – визначальні чинники, з 

урахуванням яких повинна конструюватися конкретна національна форма 

правління. 

Об’єктивно, що контури змішаної республіки в Україні виписуватимуться 

в ході перебігу реального політичного процесу, а її розвиток значною мірою 

залежатиме від суб’єктивних характеристик головних учасників цього процесу. 

Якщо конструкція змішаної республіки в Україні забезпечуватиме достатньо 

збалансовану систему стримувань і противаг, то така форма правління набуде 

характеристик "змінної", "перемінної" в межах конституційно встановлених 

параметрів, а її зміст визначатиметься фактичною розстановкою партійно-

політичних сил у владних структурах і наслідками їх взаємодії. Водночас (і в 

цьому – чи не найбільша її вада), змішана форма правління в Україні зможе 

довести свою життєздатність лише завдяки досягненню достатньо ефективної 

взаємодії між партіями (та їх блоками), що утворюватимуть більшість у 

представницькому органі, а відповідно, досягненню узгодженої взаємодії 

представників партій на посадах міністрів між собою й Уряду в цілому з 

більшістю в Парламенті. 

За будь-яких умов процес визначення сталих параметрів змішаної 

республіки в Україні буде довготривалим; його зміст і динаміка безпосередньо 

залежатимуть від таких ключових факторів як політична структурованість 

громадянського суспільства, чисельність середнього прошарку, а відтак, появи 

розвиненої партійної системи з декількома (чим менше тим краще) сильними 

центристськими партіями і, безумовно, зростання політико-правової культури 

українського суспільства. Об’єктивно, що в ситуації збереження 

неструктурованості Парламенту, відсутності великих центристських партій, 

нездатності парламентської більшості до утворення стабільного й ефективного 

коаліційного Уряду зберігатимуться і такі похідні від зазначених явища як 
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гіпертрофія інституту президента, атрофія Кабінету Міністрів України як 

вищого органу виконавчої влади та нівелювання ролі Прем’єра як його 

керівника тощо. 

Суттєві перешкоди розвитку парламентаризму в Україні створюють 

конституційно закріплені особливості вітчизняної форми правління. У 

розглядуваному нами аспекті однією з найістотніших рис інституціоналізованої 

Основним Законом України форми правління є спосіб формування Уряду, який 

навіть із суттєвими застереженнями важко назвати парламентським.  

Ключовим елементом парламентського способу формування уряду є 

парламентська інвеститура останнього. Парламентська інвеститура уряду 

передбачає вотум довіри кандидатові на посаду прем’єра і програмі дій нового 

уряду, чим підтверджується легітимність кабінету і його право розпочати 

виконання повноважень. Інвеститура переважно відбувається після 

призначення прем’єра, який представляє в парламенті програму діяльності 

уряду та його склад і запитує у представницького органу довіру. В умовах 

парламентаризму застосування парламентської інвеститури уряду фактично є 

головною гарантією, яка забезпечує дотримання парламентського способу 

формування вищого виконавчого органу. Зокрема, у змішаній республіці, 

незалежно від того, якою є участь глави держави у процедурі формування 

уряду, необхідність парламентської інвеститури останнього примушує 

президента формувати такий склад кабінету, який може знайти підтримку 

парламентських фракцій, що утворюють більшість у представницькому органі, 

тобто уряд, похідний від волевиявлення цієї більшості. Застосування 

парламентської інвеститури уряду принципово обмежує можливості глави 

держави визначати склад уряду, а в подальшому – реалізувати через уряд 

власну політику. Більше того, уряд, сформований із застосуванням 

парламентської інвеститури, може суттєво обмежувати дії президента засобом 

відмови контрасигнувати (підписом прем’єр-міністра і (або) профільного 

міністра) його відповідні акти, що стосуються сфери компетенції вищого 

органу виконавчої влади. Тим самим − парламентська більшість і сформований 
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на її основі уряд попереджують домінування глави держави над іншими 

вищими органами державної влади. Основний Закон України не містить 

положень про парламентську інвеституру Уряду у її класичному вимірі, а тому 

не встановлює і безпосереднього взаємозв’язку між фактом несхвалення 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України та його відставкою.  

Положення Конституції України, про те, що Верховна Рада України 

здійснює "розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України" (ст. 85, п. 11) залишає нез’ясованим, чи відмова 

Верховної Ради України в підтримці Програми діяльності Уряду спричиняє 

собою відставку Кабінету Міністрів України чи ні. 

"Розрив" цього типового для парламентаризму взаємозв’язку 

простежується і в Законі України "Про Кабінет Міністрів України". Закон 

обмежує участь Верховної Ради України у процедурі формування Уряду 

наданням згоди на призначення Президентом України визначеної ним 

кандидатури Прем’єр-міністра України і містить символічні положення, що 

цілком віддалено нагадують парламентську інвеституру уряду. Закон жодним 

чином не пов’язує утворення Уряду (чи, принаймні, призначення кандидатури 

Прем’єра) зі схваленням Програми його діяльності представницьким органом. 

Більше того, Закон містить положення, яке гласить: "Програма діяльності 

Кабінету Міністрів України базується на передвиборній програмі Президента 

України" і тим самим розриває зв’язок між програмними засадами коаліційної 

угоди, укладеної фракціями парламентської більшості та Програмою діяльності 

Уряду, зв’язок, який є принциповою характеристикою будь-якого різновиду 

парламентаризму. За умови, що парламентську більшість утворюватимуть 

опозиційні Президенту України партійні фракції, цитоване вище положення 

Закону провокує виникнення й консервування конфлікту між Главою держави 

та Парламентом на ґрунті ухвалення Програми діяльності Уряду. Розвиток 

цього конфлікту загрожує серйозним порушенням розумних строків ухвалення 

Програми, а теоретично – її несхваленням взагалі. 
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Попередньо було відмічено таку принципову рису парламентаризму як 

наявність механізму тісної взаємодії парламенту й уряду та їх солідарну 

відповідальність за результати спільної державної політики. Відсутність 

нормативно визначеного механізму взаємодії Верховної Ради України і 

Кабінету Міністрів України, зокрема, у сфері вироблення та подальшої 

реалізації спільної програми дій є найважливішою нормативно-інституційною 

перешкодою розвитку парламентаризму в Україні. 

Найсуттєвішою проблемою у встановленому Основним Законом України 

порядку формування Кабінету Міністрів України слід вважати саме 

фрагментарний характер участі у ньому представницького органу. 

Ситуація, за якої від участі у формуванні Уряду усувається не лише 

Парламент у цілому, але й провідні політичні партії, які, здобуваючи більшість 

депутатських мандатів, залишаються позбавленими можливості безпосередньо 

через Уряд реалізувати свою програму діяльності, взяти на себе політичну 

відповідальність за результати урядової політики, фактично руйнує механізм 

легітимації парламентаризму як форми правління в Україні. 

Винятково серйозною проблемою розвитку парламентаризму в Україні 

слід вважати відсутність законодавчого визначення статусу парламентської 

опозиції та механізму її взаємодії із парламентською більшістю, що, 

об’єктивно, провокує маргінальні форми існування інституту парламентської 

опозиції. 

Утвердження парламентаризму в Україні ускладнюється й суто 

політичними чинниками, насамперед, станом партійної системи країни. 

Нерозвиненість інституту політичних партій нівелює дію будь-яких 

інших сприятливих для розвитку парламентаризму інституційних та 

нормативних умов, зокрема, таких як сприятлива виборча система, наявність 

конституційно встановлених механізмів парламентського контролю (за 

діяльністю Уряду) тощо і допоки залишає неактуальним питання щодо зміни 

структури українського Парламенту – переходу до бікамералізму. 
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Роль партійної системи країни у функціонуванні парламентаризму як 

форми правління наглядно ілюструють слова Стівена Холмса, сказані, 

щоправда, стосовно партійної системи іншої країни – Росії: "приймаючи до 

уваги слабкість – якщо не повну відсутність – партійної системи …, немає 

жодних шансів, що вибори до парламенту спричинять появу добре 

дисциплінованої структури, спроможної, у свою чергу, породити сильний уряд, 

який був би у стані приймати нелегкі рішення, зберігаючи в той же час довіру 

народу і залишаючись демократично підзвітним. … До тих пір, доки не 

з’явиться щось схоже з чітко організованою партійною системою, де всі 

сторони приймають правила гри, лише певна доля президенціалізму буде 

здатна поєднати легітимність та ефективність". 

Будь-який різновид парламентаризму є "правлінням партій" і може 

реально функціонувати лише за наявності розвиненої і стабільної партійної 

системи, відображеної в усталеній партійно-політичній структурі парламенту. 

Парламентаризм є життєздатною формою правління лише за наявності великих 

центристських партій, здатних до утворення стабільної парламентської 

більшості і на її основі – такого ж стабільного й легітимного за результатами 

своєї діяльності уряду. Між тим, партійна система сучасної України не 

передбачає на цьому етапі утвердження реального парламентаризму. Більшість 

політичних партій в Україні – нечисленні, не мають належної соціальної бази і 

повноцінно не виконують притаманних їм, як політичним партіям, функцій. За 

цієї умови перекладання на Парламент надмірних повноважень при його 

реальній неспроможності здійснення цих повноважень може скомпрометувати 

саму ідею парламентаризму. 

У розвитку української державності простежуються закономірності, які 

стали загальними для розвитку більшості пострадянських республік 

євразійського регіону. Усі пострадянські республіки на початковому етапі свого 

розвитку зіткнулися із завданнями здобуття реального суверенітету й 

незалежності, зміцнення державності, гарантування національної безпеки, 

створення ефективної національної економіки, забезпечення соціально-
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політичної стабільності, соціального і культурного розвитку населення, 

інтеграції у світове співтовариство або отримання міжнародного визнання в 

якості його повноправного члена.  

Вирішення згаданих завдань потребувало концентрованої державної волі, 

опертої на сильну й організовану виконавчу владу. Концентрація влади в руках 

глави держави додатково посилювалася частою появою кризових ситуацій у 

галузі внутрішньої та зовнішньої політики, подолання яких вимагало негайних і 

рішучих дій із використанням усієї повноти ресурсів державної влади. Це 

пояснює, чому концентрація влади в руках президента часто мала й цілком 

позитивний ефект, виконуючи роль інтегруючого і стабілізуючого фактору 

державно-політичного та соціально-економічного розвитку пострадянських 

республік і тим самим посилюючи легітимність політичної системи загалом.  

У посттоталітарних країнах відсутність розвиненого громадянського 

суспільства та відповідної йому усталеної партійної системи і, як наслідок, 

слабкість інституту парламентаризму є найважливішими причинами, які 

обумовлюють нереальність спроб запровадження не лише парламентарної 

республіки, але й будь-якого з наближених до неї різновидів змішаної форми 

правління. "Вкрай слабкі, а зазвичай і декоративні парламенти, − зазначає 

О. Зазнаєв – нездатні стати серйозною "противагою" президенту і виконавчій 

владі, − відмітна риса багатьох пострадянських держав… Парламент не є там 

повноцінним політичним інститутом, що здійснює контрольні функції стосовно 

уряду". 

У світлі сказаного вище слід оцінювати неоднозначно той факт, що за 

існуючої форми правління Верховна Рада України не володіє повноваженнями, 

які б відповідали статусу провідного органу державної влади. Обмеження 

можливостей представницького органу визначати результати урядової 

діяльності на користь Глави держави має своє позитивне значення, оскільки 

Парламент був і в значній мірі залишається неспроможним до виконання ролі 

центру політичної системи країни. 
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За згаданої ситуації здійснення Президентом України широкого 

комплексу установчих та контрольних повноважень, які Верховна Рада України 

не може ефективно виконувати, стає об’єктивною необхідністю. Фактично 

посилення інституту президента в Україні на нинішньому етапі 

державотворення дозволяє частково компенсувати слабкість і нерозвиненість 

вітчизняного парламентаризму. Показовим є і той факт, що встановлена 

Конституцією України в редакції від 8 грудня 2004 р. парламентарно-

президентська форма правління виявила ще більш низький рівень 

функціональної ефективності й легітимності, аніж та авторитарна організація 

державної влади, яка спричинила "помаранчеву революцію" і продовжує 

існувати нині. Ігнорування отриманого досвіду конституційного реформування 

і повторення спроби встановити надмірно децентралізовану конструкцію влади 

(парламентарну чи парламентарно-президентську республіку) може 

спровокувати появу суспільних настроїв повернення до президентського 

авторитаризму як єдино життєздатної форми правління. 

Слабкість парламентаризму знаходить чітке відображення і в характері 

вітчизняного інституту парламентської більшості. Не буде перебільшенням 

стверджувати, що за короткими й нечастими винятками парламентська 

більшість в Україні – перманентно пропрезидентська. Такою ж 

пропрезидентською є й існуюча на поточний момент у Верховній Раді України 

коаліційна більшість "Стабільність і реформи", найважливішою причиною 

утворення якої стала необхідність законодавчої підтримки політичного курсу 

Президента України та сформованого ним Уряду. 

Обставини утворення цієї більшості засвідчили другорядну роль 

політичних партій України (та їх ідеології) в політичному житті держави на 

противагу особистісному фактору і вкотре поставили під сумнів спроможність 

Верховної Ради України відігравати роль провідного органу державно-

політичного життя країни. 

В Україні парламентаризм стає непотрібним будь-якій політичній силі, 

ставленик якої контролює посаду Президента. Уявляється очевидним, що будь-
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яка політична сила, яка розраховує отримати перемогу на президентських 

виборах, при наявності такої можливості починає орієнтуватися на 

президентську форму правління як більш консервативну і 

таку, що сприяє утриманню владних позицій. Її цікавить лише доступ й 

утримання влади, а не зміна правил її функціонування. Таким чином, будь-яка 

владарююча сила намагається законсервувати своє положення і робить це 

засобом ухилу до президенціалізму, а будь-яка опозиція намагається посилити 

парламентаризм, на жаль, допоки вона опозиція. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, у процесі корекції вітчизняної форми правління перенесення 

акцентів в інституціоналізації принципу поділу влади необхідно робити з 

урахуванням характеристик партійної системи України. Кризовий стан, у якому 

упродовж багатьох років перебуває вітчизняний парламентаризм, змушує 

остерігатися переходу як до централізованої конструкції державної влади із 

малоконтрольованим главою держави, так і до надто децентралізованої форми 

правління, яка б передбачала явне зміщення акцентів у розподілі повноважень 

на користь представницького органу. 

ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

Парламентаризм – дуже складне, багатомірне явище. При визначенні 

парламентаризму як предмета дослідження виникає ряд проблем 

методологічного характеру. Незважаючи на те, що останнім часом політологи 

часто використовують поняття «парламентаризм», проте, у відношенні його 

змістовної характеристики залишається багато проблемних питань. Періодично, 

коли ускладнюється політична ситуація в державі та суспільстві, проблема 

створення або реформування реальної представницької установи стає одним з 

ключових моментів в реформуванні державного механізму. 

Одна з проблем, що постає перед сучасними парламентами, полягає в 

тому, щоб вибудувати таку структуру стосунків між представниками різних 



145 
 

партій для зменшення і уникнення внутрішніх конфліктів, щоб діалог 

відбувався не між окремими особами та політичними групами, а із згуртованою 

парламентською більшістю. 

У даному контексті основна увага приділяється загальним засадам 

створення та діяльності Верховної Ради України з метою виробки рекомендацій 

щодо формування та механізмів досягнення стабільності в парламентській 

системі. 

Так, одним із проблемних моментів в діяльності Верховної Ради України 

є зв'язок депутатів з партіями. Причини слабкого зв'язку депутатів з партіями 

лежать у площині залежності партій від приватного фінансування, відсутності 

чіткого розмежування повноважень і відповідальності між главою держави і 

урядом у сфері виконавчої влади (що не дозволяє чітко визначити суб'єкта 

відповідальності за формування державної політики, адже Президент завжди 

має змогу покласти всю повноту відповідальності на уряд та парламентську 

більшість, а останні – на главу держави, який формує власний політичний 

курс), недоліках виборчої системи, за якою формується парламент, відсутності 

дієвих механізмів забезпечення внутрішньопартійної демократії та 

«просування» на виборні посади насамперед активних членів партій, а не 

партійної верхівки і донорів. 

До Конституції України мають бути внесені зміни, які передбачатимуть 

більш чітке розмежування повноважень і відповідальності у сфері виконавчої 

влади. Зокрема, необхідно уточнити повноваження Президента у сфері 

керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, керівництва у сферах 

національної безпеки та оборони, позбавити главу держави права зупиняти дію 

актів Кабінету Міністрів України, обмежити дискреційні повноваження 

Президента шляхом запровадження контрасигнації більшості актів глави 

держави урядом, передбачити єдиний порядок формування уряду (за поданням 

Прем'єр-міністра України); передбачити призначення голів місцевих державних 

адміністрацій Кабінетом Міністрів, а не Президентом. 
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До Закону «Про політичні партії в Україні» доцільно внести зміни, які 

визначатимуть загальні принципи внутрішньопартійної демократії, 

передбачатимуть запровадження прямого державного фінансування політичних 

партій, обмежуватимуть приватне фінансування партій, впроваджуватимуть 

дієвий контроль за надходженням і використанням партійних коштів, 

забезпечуватимуть прозорість партійного фінансування і встановлюватимуть 

пропорційні санкції за порушення партіями відповідних вимог закону. 

Загалом, діяльність парламенту як органу є прозорою – на веб-сторінці 

Верховної Ради України оприлюднюються всі зареєстровані законопроекти та 

супроводжувальні документи до них, висновки щодо законопроектів Головного 

науково-експертного управління та Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України, стенограми пленарних засідань, результати всіх 

голосувань, інформація про діяльність народних депутатів України. У той же 

час на веб-сайті парламенту не оприлюднюється кошторис Верховної Ради 

України, результати його виконання, а також висновки щодо законопроектів, 

які надаються урядом, науковими установами, громадськими організаціями за 

запитами профільних парламентських комітетів та інша важлива інформація. У 

багатьох країнах на веб-сайтах парламентів оприлюднено короткі (10-20 

сторінок) довідники про роль парламенту в системі публічної влади, порядок 

ухвалення законів, місце парламенту у забезпеченні належного врядування 

тощо. Натомість на веб- сайті Верховної Ради України такі довідники не 

оприлюднюються; відповідно – пересічним громадянам часто незрозуміло, чим 

саме займається (або мала б займатись) Верховна Рада України загалом і окремі 

народні депутати України зокрема. Про це переконливо свідчить хоча б те, що 

виборці, як і за радянських часів, продовжують звертатись до народних 

депутатів зі скаргами на рішення або діяльність місцевих органів влади, 

клопотаннями стосовно вирішення проблем, які мають суто місцеве значення і 

які, відповідно, мали б вирішуватись на місцевому рівні. 

На відміну від парламенту (як органу загалом), діяльність 

парламентських комітетів в Україні є далекою від прозорості. Не всі 
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комітети мають власні веб-сторінки; при цьому на цих веб-сторінках не 

оприлюднюються протоколи і стенограми засідань парламентських 

комітетів, результати голосувань на засіданнях, дані про присутність (або 

відсутність) депутатів на засіданнях комітетів, стенограми комітетських 

слухань, плани роботи і звіти про діяльність, інша важлива інформація.  

Щодо законодавчого процесу, то слід зазначити, що, починаючи з 2003 

року, на розгляд Верховної Ради України щорічно вноситься близько тисячі 

законопроектів, лише 10-20 % яких стають законами. За таких умов на 

відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради, головні комітети, 

Комітет з питань бюджету, Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та 

забезпечення діяльності Верховної Ради України лягає надмірне і зайве 

функціональне навантаження. Майже 76 % всіх зареєстрованих законопроектів 

і 56 % ухвалених законів – це зміни до існуючого законодавства, а не якісно 

нові рішення. Іншими словами, більшу частину свого робочого часу Верховна 

Рада витрачає на перегляд своїх же актів. Між тим у ряді випадків необхідним є 

прийняття саме нових законів, а не внесення змін до діючих. Основне 

законодавче навантаження лежить не на комітетах, а безпосередньо на 

парламенті, рішення якого щодо законопроектів часто відрізняються від рішень 

комітетів. Це обумовлено декількома причинами: 1) невідповідністю 

фракційного складу окремих комітетів фракційній структурі парламенту; 2) 

недоліками в роботі самих комітетів, окремі з яких порушують встановлені 

строки підготовки законопроектів до розгляду; 3) різним ступенем 

професіоналізму членів комітетів (які призначаються на посади без урахування 

досвіду їх роботи у сферах, віднесених до предметів відання відповідних 

комітетів); 4) нерівномірним обсягом функціонального навантаження на різні 

комітети. 

Окремі закони, які приймаються парламентом, носять популістський 

характер і не можуть бути реалізовані через відсутність необхідних коштів у 

Державному бюджеті. Відповідно, ухвалені закони не виконуються. Зазначене 

стосується, зокрема, законів у соціально-економічній сфері, впровадження яких 
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не підкріплюється відповідним бюджетним фінансуванням. Протягом останніх 

років особливо поширеною стала практика зупинення (або скасування) 

положень окремих законів законами про Державний бюджет. 

Законодавчий процес в цілому є непередбачуваним. Наприклад, Закон 

«Про оподаткування прибутку підприємств» — 126 разів. Непоодинокими є 

випадки, коли законопроекти розглядаються парламентом без належного 

обговорення, через декілька днів після їх внесення, і приймаються одразу у 

першому читанні та в цілому як закони. Під час розгляду законів парламент 

часто нехтує положеннями Конституції. Про це свідчить такий промовистий 

факт. Так, протягом останніх трьох років Конституційним Судом загалом було 

ухвалено 77 рішень. З них 45 % стосувались конституційності законів. Дві 

третини розглянутих КСУ законів повністю чи частково було визнано 

неконституційними. 

Розглянуті вище недоліки законодавчого процесу зумовлені низкою 

причин: 1) право законодавчої ініціативи народного депутата фактично є 

необмеженим – депутати можуть вносити законопроекти навіть про зміни до 

Державного бюджету (що є нетиповим для загальноєвропейської практики); 

2) відсутній дієвий контроль за дотриманням вимог Регламенту щодо 

оформлення і подання законопроектів; як наслідок – до порядку денного сесій 

парламенту включаються технічно і змістовно недосконалі законопроекти; 3) 

право депутата вносити законопроекти на заміну раніше поданих ніяк не 

обмежується; 4) всі законопроекти повинні прийматись виключно абсолютною 

або кваліфікованою більшістю голосів (в ряді випадків це не дозволяє 

забезпечити результативність голосування; лише певні законопроекти 

відповідно до Конституції мають ухвалюватись двома третинами від складу 

парламенту, що дозволяє парламентській більшості у 226 депутатів постійно 

переглядати прийняті закони, в деяких випадках – без належного врахування 

інтересів меншості). 

Загалом, законодавчі акти повинні забезпечувати дієвий контроль за 

дотриманням встановлених вимог щодо оформлення законопроектів. 
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Враховуючи те, що всі законопроекти розміщуються на веб-сайті Верховної 

Ради України, Апарат парламенту має бути звільнений від обов'язку 

тиражування законопроектів і їх поширення серед народних депутатів (щорічно 

на таке тиражування витрачається 120 тон паперу). 

Щодо участі громадськості (зацікавлених груп) у законодавчому процесі, 

то слід зазначити, що, на відміну від багатьох країн Європи (зокрема, Албанії, 

Андорри, Австрії, Білорусі, Грузії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, 

Македонії, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Словенії, Угорщини, 

Чорногорії, Швейцарії), Конституція України не закріплює право законодавчої 

ініціативи за виборцями – відповідно до статті 93 Конституції право 

законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові 

України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і 

Національному банку України. 

Інструменти залучення зацікавлених груп (тобто груп, на права або 

інтереси яких може вплинути прийняття парламентом того чи іншого закону) 

до законодавчого процесу зводяться лише до залучення представників таких 

груп до слухань у комітетах та до участі у роботі консультативно-дорадчих рад 

при комітетах. Між тим правове регулювання комітетських слухань є 

недосконалим, а відтак – не може вважатись ефективним інструментом 

забезпечення участі зацікавлених груп у законодавчому процесі. 

Консультативно-дорадчі ради створено далеко не при всіх парламентських 

комітетах; їх правовий статус залишається невизначеним (взаємодія комітетів з 

такими радами здійснюється на підставі угод між комітетами і відповідними 

радами або на підставі рішень комітетів; статус самих рад визначається 

рішеннями комітетів). 

На думку авторів статті, до Конституції України варто внести зміни, які 

закріплюватимуть право законодавчої ініціативи за певною кількістю виборців 

(наприклад, 100 000 – 250 000 виборців). 

В окремому законі, який регулюватиме порядок залучення зацікавлених 

суб'єктів до прийняття нормативно-правових актів, необхідно передбачити 
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створення при всіх парламентських комітетах громадських рад з метою 

визначення найбільш актуальних проблем правового регулювання суспільних 

відносин, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності комітетів; а 

також визначити загальні принципи формування таких рад, їх статус, права і 

засади взаємодії з комітетами, механізми забезпечення прозорості діяльності 

таких рад. Відповідні положення мають бути відображені і у Законі «Про 

комітети Верховної Ради України». 

До Закону «Про комітети Верховної Ради України» потрібно внести 

зміни, які передбачатимуть удосконалення процедур організації і проведення 

комітетських слухань (обов'язковість затвердження і попереднього 

оприлюднення річних (квартальних) планів слухань, оприлюднення на веб-

сайтах парламентських комітетів інформації про дату, час, місце проведення 

слухань, їх порядку денного, порядку акредитації зацікавлених учасників; 

стенограм і рекомендацій слухань). Конституція та Регламент Верховної Ради 

України визначають декілька форм контрольної діяльності, яка здійснюється 

безпосередньо парламентом. Але Конституція України не передбачає 

обов'язкового схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів перед 

набуттям урядом повноважень. Фактично, уряд може діяти без будь-якої 

Програми власної діяльності (що і має місце на практиці), відповідно – за умови 

відсутності Програми діяльності уряду парламентський контроль стає 

безпредметним. Також далеким від досконалості є і регулювання такої форми 

контролю, як «години запитань до Уряду» (ст. 229 Регламенту Верховної Ради 

України). Такі «години» проводяться лише 1 раз на тиждень по п'ятницях, 

мають чітко визначену тематику (що вже саме по собі не дозволяє протягом 

години обговорити визначену тему). Крім того, попереднє письмове 

повідомлення уряду про зміст запитань, на яке він має дати відповідь під час 

«години запитань», є правом, а не обов'язком ініціаторів запитання (про що 

свідчить зміст частини шостої статті 229 Регламенту). За таких умов «година 

запитань до Уряду» з потенційно ефективного механізму контролю за 

виконавчою владою перетворюється на звичайну формальність. 
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Недосконалим є і регулювання парламентських слухань (Глава 39 

Регламенту Верховної Ради України): законодавство не проводить чіткого 

розмежування між предметами слухань у комітетах та парламентських слухань; 

тематика парламентських слухань є надто широкою. В результаті потенціал 

парламентських слухань як інструмента парламентського контролю є 

невисоким. Про це опосередковано свідчить періодичне проведення слухань з 

подібних питань, на яких ухвалюються схожі рекомендації. 

Таким чином, до Конституції України доцільно внести зміни, які 

передбачатимуть, що Програма діяльності Кабінету Міністрів України 

схвалюється парламентом в обов'язковому порядку на весь строк 

повноважень уряду, і її схвалення є вотумом довіри новосформованому 

уряду. До Регламенту Верховної Ради України потрібно внести зміни, 

спрямовані на підвищення ефективності «години запитань до Уряду», які 

передбачатимуть обов'язкову реєстрацію всіх запитань до Уряду в Апараті 

Верховної Ради України у визначений строк до дня проведення «години 

запитань»; проведення «години запитань» на більш регулярній основі 

(кожного дня пленарних засідань, по 1 годині); залучення до участі у 

«годині запитань» лише тих членів уряду, до компетенції яких віднесено 

формування і реалізацію політики з питань, порушених у запитаннях 

народних депутатів (а не всього складу уряду; при цьому визначати 

конкретних представників на засіданні парламенту має уряд); скасування 

тематичної спрямованості «години запитань» – тематика «години запитань» 

має визначатись змістом запитань; визначення переліку допустимих 

запитань (запитання мають стосуватись питань, віднесених до компетенції 

уряду або міністрів, конкретних фактів, передбачати чітку відповідь (а не 

оціночні судження), стосуватись лише формування і реалізації державної 

політики). 

Що стосується тимчасових слідчих комісій, то на сьогодні вони 

фактично позбавлені належної правової основи для їх діяльності, оскільки 
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Закон про тимчасові спеціальні і слідчі комісії було визнано 

Конституційним Судом неконституційним. 

1. Необхідно провести функціональне обстеження системи 

комітетів, оптимізувати їхню кількість, розподіл функціонального 

навантаження між ними, а також впровадити механізми, які 

забезпечуватимуть приблизну відповідність фракційної структури комітетів 

фракційній структурі парламенту. 

2. До статті 29 Закону «Про комітети Верховної Ради України» 

мають бути внесені зміни, якими уточнюватиметься порядок підготовки та 

проведення слухань у парламентських комітетах, зокрема, з питань 

здійснення комітетами контрольних функцій. 

Необхідно прийняти новий Закон «Про тимчасові слідчі комісії, 

спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України», який повинен: а) чітко визначити межі 

компетенції комісій (такі межі не повинні бути ширшими за межі 

повноважень самого парламенту, як це має місце нині; комісії не повинні 

наділятись владно-розпорядчими повноваженнями, якими наділяються 

правоохоронні органи (правом вилучення документів, правом приводу 

учасників парламентських розслідувань на засідання і т. п.); б) уточнити 

порядок розгляду комісіями питань, віднесених до їхньої компетенції 

(перелік учасників процедури, їх права і обов'язки, стадії проведення 

парламентських розслідувань тощо). 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, зазначені проблеми, безумовно, не вичерпуються цим 

переліком, їх набагато більше, але вирішення хоча б частини з них, значно 

підвищило б ефективність парламенту в України. 

Крім того, до факторів, що перешкоджають ефективному 

функціонуванню парламенту в Україні є низький рівень професійної 

підготовки парламентаріїв та дуже складна політична ситуація,  яка постійно 
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змінюється. Результатом чого є стан відсутності рівноваги між політичними 

силами, наявність кризових явищ в політичному процесі та занадто високий 

рівень персоніфікації політичних лідерів. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Парламентське право – це сукупність нормативно-правових актів і 

положень, що обумовлюють порядок формування та засади організації 

парламенту країни, права і обов'язки його складових ланок та депутатів з метою 

створення ефективного законодавчого поля, що спрямоване на утвердження 

політико-правового статусу людини як громадянина цього суспільства, засад 

державного та суспільного ладу, і яке визначає засади взаємовідносин 

законодавчого органу з іншими державними органами, об'єднаннями громадян, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а 

також їх посадовими та службовими особами. 

2. У процесі корекції вітчизняної форми правління перенесення акцентів в 

інституціоналізації принципу поділу влади необхідно робити з урахуванням 

характеристик партійної системи України. Кризовий стан, у якому упродовж 

багатьох років перебуває вітчизняний парламентаризм, змушує остерігатися 

переходу як до централізованої конструкції державної влади із 

малоконтрольованим главою держави, так і до надто децентралізованої форми 

правління, яка б передбачала явне зміщення акцентів у розподілі повноважень 

на користь представницького органу. 

3. Зазначені проблеми, безумовно, не вичерпуються цим переліком, їх 

набагато більше, але вирішення хоча б частини з них, значно підвищило б 

ефективність парламенту в України. 

4. Крім того, до факторів, що перешкоджають ефективному 

функціонуванню парламенту в Україні є низький рівень професійної 

підготовки парламентаріїв та дуже складна політична ситуація, яка постійно 
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змінюється. Результатом чого є стан відсутності рівноваги між політичними 

силами, наявність кризових явищ в політичному процесі та занадто високий 

рівень персоніфікації політичних лідерів. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити поняття парламентських процедур та система їх правового 

регулювання, законодавчий процес як пріоритетна функція Верховної Ради 

України. Пояснити, що кожна функція Верховної Ради України (законодавча, 

установча, контрольна тощо) має свій порядок здійснення, який зазвичай 

називається процедурою, або процесом. Регламент Верховної Ради України 

виділяє законодавчу процедуру та визначає порядок розгляду Верховною 

Радою України питань за спеціальними процедурами, до яких віднесено: 

розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України; 

затвердження Державного бюджету України і контроль за його виконанням; 

порядок проведення Верховною Радою України урочистого засідання з приводу 

складення присяги Українському народові новообраним Президентом України; 

заслуховування Верховною Радою України щорічних та позачергових послань 

Президента України; порядок дострокового припинення повноважень 
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Президента України у зв'язку з неможливістю виконання ним своїх 

повноважень за станом здоров'я, а також у разі усунення Президента України з 

поста в порядку імпічменту тощо.  

ВСТУП 

 

У становленні парламентаризму майже кожної країни одним із 

найскладніших, найтриваліших і найважчих є встановлення певної системи, 

порядку в роботі її парламенту. Це зумовлено багатьма факторами: змістом і 

формами його роботи, складом та структурою, статусом й навіть особистими 

рисами парламентаріїв тощо. 

Підвищення ефективності законодавчої діяльності Верховної Ради як 

єдиного органу законодавчої влади в державі, забезпечення поліпшення її 

якості – особливо відповідальний напрямок парламентської реформи в Україні. 

Досвід роботи Верховної Ради України в умовах незалежності свідчить, що 

законодавчадіяльність вищого представницького органу не може бути 

однозначно визнана позитивною чи негативною. Позитивним є те, що значно 

розширилося коло суспільних відносин, які регулюються безпосередньо 

законами, а негативним те, що деякі з цих законів досить далекі від 

досконалості. 

Сьогодні стає дедалі очевидним, що ефективність і дієвість законів 

залежить від того, наскільки є чіткими та узгодженними норми щодо їх 

ініціювання, розгляду та затвердження. Звичайно, це повинні бути такі правила, 

які створені на основі вивчення сучасної технології прийняття законів, 

врахування передових світових зразків здійснення законодавчої діяльності. 

І. ПОНЯТТЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР ТА СИСТЕМА ЇХ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮЛЮВАННЯ. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС ЯК 

ПРІОРИТЕТНА ФУНКЦІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

Парламентські процедури – це встановлений нормами права порядок 

розгляду питань і прийняття рішень у парламенті. Встановлені чинним 
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законодавством процедури розгляду і прийняття актів Верховної Ради України 

можна поділити на основні та спеціальні. 

До основних парламентських процедур належать процедури здійснення 

функцій Верховної Ради України, в яких виявляється її соціальне призначення 

як законодавчого органу, а саме процедури законотворення, формування вищих 

органів державної влади та парламентського контролю за їх діяльністю. 

Спеціальні парламентські процедури виявляються у спеціальному, 

ускладненому або спрощеному у порівнянні з основними парламентськими 

процедурами порядку розгляду деяких питань Верховною Радою України. Такі 

процедури розгляду питань і прийняття рішень з цих питань застосовуються у 

Верховній Раді України у випадках, коли питання безпосередньо не обумовлені 

здійсненням нею законодавчої діяльності, участю у формуванні органів 

державної влади або здійсненням парламентського контролю. 

Спеціальний ускладнений порядок розгляду і прийняття рішень 

застосовується у Верховній Раді України щодо питань, які мають визначальне 

значення для держави і суспільства у цілому (наприклад, розгляд і 

затвердження державного бюджету, ви рішення питання про усунення 

Президента України з поста в порядку імпічменту тощо). 

Спеціальний спрощений порядок розгляду і прийняття рішень 

застосовується у Верховній Раді України щодо питань, які по суті мають 

інформаційний, реєстраційний характер (наприклад, заслуховування щорічних 

послань Президента України), або щодо питань, які потребують 

якнайшвидшого вирішення (наприклад, про запровадження у країні воєнного 

або надзвичайного стану). 

Норми, що стосуються врегулювання спеціальних процедур у Верховній 

Раді України, містяться в Конституції України, у ряді законів України 

(наприклад, у Бюджетному кодексі України), у Регламенті Верховної Ради 

України, а також у власних рішеннях Верховної Ради України, якими вона 

визначає процедуру розгляду питань, якщо така процедура не встановлена 

законодавством. 
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Регламент Верховної Ради України виділяє законодавчу процедуру 

(розділ IV) та визначає порядок розгляду Верховною Радою України питань за 

спеціальними процедурами (розділ V), до яких віднесено: розгляд 

законопроектів про внесення змін до Конституції України (глава 26); 

затвердження Державного бюджету України і контроль за його виконанням 

(глава 27); порядок проведення Верховною Радою України урочистого 

засідання з приводу складення присяги Українському народові новообраним 

Президентом України (глава 28); заслуховування Верховною Радою України 

щорічних та позачергових послань Президента України (глава 29); порядок 

дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з 

неможливістю виконання ним своїх повноважень за станом здоров'я, а також у 

разі усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (глава 30) 

тощо. У розділі III Регламенту також визначено процедуру формування органів 

Верховної Ради України, обрання, призначення та відкликання її посадових 

осіб, а у розділі VI – процедуру розгляду питань, пов'язаних із здійсненням 

контрольних функцій Верховною Радою України. 

Слід зауважити, що відповідно до Рішення Конституційного Суду 

України від 16.04.2008 р. № 6-рп/2008 народ як носій суверенітету і єдине 

джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення через всеукраїнський 

референдум за народною ініціативою, може в порядку, який має бути 

визначений Конституцією і законами України, приймати закони України 

(вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не 

допускається згідно з Конституцією України. Рішення всеукраїнського 

референдуму щодо прийняття законів є остаточним і не потребує будь-якого 

затвердження, в тому числі Верховною Радою України. 

Тобто законодавча функція притаманна насамперед народу як єдиному 

джерелу влади, а Верховна Рада реалізує законодавчу функцію, будучи 

уповноваженою Українським народом представляти його інтереси. 

Слід зауважити, що терміни «законодавчий процес» та 

«законотворчість» не є тотожними. Під останнім розуміють більш широке 
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поняття. Законотворчість передбачає не лише діяльність, пов'язану з 

прийняттям закону, а й вияв та аналіз основних питань, що потребують 

законодавчого регулювання, встановлення мети такого регулювання, 

підготовку законопроектів. Законотворчий процес є складовою правотворчого 

процесу, який становить упорядковану систему стадій прийняття, зміни і 

скасування правових приписів, включених до загальної системи чинного 

законодавства, виду діяльності держави. 

Ю. Бойко пропонує розмежовувати законодавчий та законопроектний 

процеси, оскільки виокремлення лише першого акцентує погляд на владно-

політичному моменті, залишаючи поза увагою суто науково-творчий бік 

проблеми творення правових нормативів. 

На думку О. Ющика, сутність законодавчого процесу виражається у 

тому, що це зумовлений потребою вдосконалення чинного законодавства 

правотворчий юридичний процес, підпорядкований рішенню верховної 

державної влади, заінтересованої у зміні нормативного змісту чи форми 

вираження законів держави, реалізація якого (рішення) в законодавчій 

діяльності має результатом вироблення у визначений спосіб необхідного 

законодавчого акта, що виступає як ціль цієї діяльності. 

Щодо співвідношення законодавчого процесу і законодавчої процедури, 

то у літературі немає єдиної точки зору щодо цього питання. Так, Д. А. 

Ковачев і А. Г. Гузнов ототожнюють ці поняття. На нашу думку, слушною є 

позиція А. Олійника, який зауважує, що виходячи з філологічного 

тлумачення зазначених термінів, законодавчу процедуру можна розглядати 

як порядок оформлення і здійснення законотворчого процесу, 

врегульованого нормами права. Завдяки законодавчій процедурі цей процес 

стає впорядкованим і узгодженим. 

Законодавча процедура, відповідно до Регламенту Верховної Ради 

України, охоплює такі стадії: 

1) внесення законопроектів (через вияв законодавчої ініціативи); 

2) розгляд і прийняття законопроекту за процедурою трьох читань; 
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3) підготовку прийнятих законів до направлення на підпис Президенту 

України; 

4) підписання та оприлюднення (опублікування) закону. 

Кожна з цих основних стадій поділяється на окремі етапи. 

У науковій літературі висловлюється пропозиція про необхідність 

законодавчого закріплення на рівні закону «Про нормативно-правові акти» 

стадій законотворчого процесу, що передують законодавчому процесу 

(прогнозування, планування законотворчої діяльності, розробка концепції 

закону), а також тих, що завершують цикл законотворчої діяльності (вивчення 

ефективності чинного законодавства). 

Законодавчий процес поділяється на види: 

1) конституційний процес, який визначає порядок 

внесення змін до Конституції України; 

2) звичайний законодавчий процес, що встановлює 

порядок прийняття, зміни, втрату чинності законами га іншими 

актами Верховної Ради України. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПТАННЯ 

Таким чином, кожна функція Верховної Ради (законодавча, контрольна, 

установча та інші) має свій порядок здійснення або свої особливості. Реалізація 

цих функцій або окремих дій Верховної Ради та її органів, як правило, 

називається процедурами, або процесом. Відповідно розрізняють законодавчу 

процедуру, формування органів державної влади (установчу процедуру), 

процедуру парламентського контролю, бюджетну та інші спеціальні процедури. 

 

ІІ. ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА: ПОНЯТТЯ, СУБ’ЄКТИ ТА 

ПРОЦЕДУРА. ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ 

 

Право розробляти законопроекти, пропозиції до чинного законодавства 

мають усі фізичні та юридичні особи. Однак на розгляд Верховної Ради 

України їх вносять лише від імені суб'єктів законодавчої ініціативи. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 93 Конституції України право законодавчої 

ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним 

депутатам України та Кабінету Міністрів України. До набрання чинності 

Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. 

до суб'єктів права законодавчої ініціативи належав також Національний банк 

України, проте з 01.01.2006 р. він не є таким суб'єктом. 

З метою забезпечення участі всіх гілок влади у здійсненні права 

законодавчої ініціативи пропонується надати право законодавчої ініціативи 

Верховному Суду України та Генеральному прокуророві України з питань їх 

відання. 

Також є пропозиція віднести до суб'єктів права законодавчої ініціативи 

народ України. Підтримуємо точку зору О. М. Мудрої і вважаємо, що перш ніж 

це зробити, слід відпрацювати саму процедуру здійснення народної 

законодавчої ініціативи, а нині це передчасно. 

В юридичній літературі висловлено пропозицію щодо необхідності 

надання права законодавчої ініціативи комітетам Верховної Ради, оскільки у 

такому разі законопроект ініціювався би колективом (групою) депутатів, 

об'єднаних за певною спрямованістю їх діяльності. 

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 17.05.2001 

р. № 5-рп/2001 суб'єкти права законодавчої ініціативи можуть подавати до 

Верховної Ради України законопроекти з будь-якого питання, крім тих 

законопроектів, які згідно з Конституцією України можуть вноситися 

спеціально визначеними нею суб'єктами права законодавчої ініціативи.  

На підставі ч. 2 ст. 93 Конституції України законопроекти, визначені 

Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України 

позачергово. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 

28.03.2001 р. № 2-рп/2001 цю норму Конституції України треба розуміти так, 

що невідкладні законопроекти мають бути терміново включені Верховною 

Радою України до порядку денного її сесії і розглянуті у першочерговому 

порядку (раніше інших законопроектів) на всіх стадіях законодавчого процесу 



164 
 

відповідно до процедури, встановленої Конституцією України та Регламентом 

Верховної Ради України. Згідно зі ст. 101 Регламенту невідкладними є також 

законопроекти, що визначені рішенням Верховної Ради як такі. Верховна Рада 

може прийняти рішення про таке визначення законопроекту після включення 

його до порядку денного сесії Верховної Ради або в ході його подальшого 

розгляду. Верховна Рада може прийняти рішення про одноразове відхилення 

(ad hoc) законопроектів, визначених як невідкладні, від процедури розгляду, 

передбаченої Регламентом, і скоротити строки внесення альтернативних 

законопроектів, пропозицій і поправок, а також строки надання законопроекту 

народним депутатам до його розгляду в тому чи іншому читанні. Не 

допускається скорочення зазначених строків більш як наполовину. 

Законопроект, визначений як невідкладний, після завершення його 

попереднього розгляду чи доопрацювання включається до порядку денного 

найближчого пленарного засідання Верховної Ради і розглядається 

позачергово. 

Відповідно до ст. 89 Регламенту Кабінет Міністрів України має виключне 

право на внесення проекту закону про Державний бюджет України; проект 

закону про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України 

вносить Президент України або Кабінет Міністрів України; проекти резолюцій, 

декларацій, звернень, заяв вносять народні депутати. Згідно з Рішенням 

Конституційного Суду України від 13.01.2009 р. № 1-рп/2009 право подавати 

до Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до закону про 

Державний бюджет України мають усі суб'єкти права законодавчої ініціативи, 

визначені в ч. 1 ст. 93 Конституції України. 

Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до 

Верховної Ради: 

1) проектів законів, Регламенту Верховної Ради, постанов; 

2) проектів інших актів Верховної Ради; 

3) пропозицій до законопроектів; 

4) поправок до законопроектів. 
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Законопроекти – це проекти законів, Регламенту Верховної Ради, 

постанов Верховної Ради, які містять положення нормативного характеру. 

Проект іншого акта – це проекти постанов, резолюцій, декларацій, 

звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та 

інших функцій Верховної Ради. 

Пропозиції – це внесення змін до тексту законопроекту (статей, їх частин, 

пунктів, речень), зміни порядку розміщення, об'єднання розділів, глав, статей, 

їх частин і пунктів, а також виділення тих чи інших положень в окремі розділи, 

глави, статті. Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який готується 

до другого читання, в редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або 

виключення певних положень із тексту законопроекту. Пропозиція щодо 

структурних частин законопроекту має містити послідовно викладені назви 

розділів, глав, а в разі необхідності – статей, частин чи пунктів законопроекту. 

Поправка – це внесення виправлень, уточнень, усунення помилок, 

суперечностей у тексті законопроекту. Поправка може бути внесена письмово 

до законопроекту, який готується до другого і третього читань, а також усно під 

час розгляду законопроекту в другому читанні на пленарному засіданні 

Верховної Ради. 

Законопроект, проект іншого акта подається до Верховної Ради за 

підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи або представляє орган, 

наділений таким правом. 

Якщо законопроект, проект іншого акта ініційовано кількома народними 

депутатами, ініціатором його внесення вважається народний депутат, прізвище 

(підпис) якого на ньому зазначено першим. У разі якщо згаданий народний 

депутат відкликає свій підпис, ініціатором вважається той, чиє прізвище є 

наступним. 

Ініціатор внесення чи представник суб'єкта права законодавчої ініціативи 

має право на доповідь законопроекту, проекту іншого акта на пленарному 

засіданні Верховної Ради та на засіданні головного комітету чи тимчасової 

спеціальної комісії з цього питання. 
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Законопроект, щодо якого Верховною Радою приймалося рішення 

стосовно вимог до його основних положень, принципів чи критеріїв, повинен 

відповідати цим вимогам. 

Законопроект, у якому пропонується внести зміни до закону (законів), не 

може поєднуватися зі змінами до Конституції України. Законопроект може 

передбачати внесення змін лише до тексту первинного законодавчого акта 

(закону, кодексу, основ законодавства тощо), а не до закону про внесення змін 

до цього законодавчого акта. 

Кожен законопроект повинен містити положення щодо порядку набрання 

ним чинності. 

Якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його 

прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в 

розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно 

внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту 

додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд 

яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його 

прийняття. 

До проектів постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що 

випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій 

Верховної Ради, альтернативні проекти відповідних актів не вносяться (ст. 90 

Регламенту). 

Законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію разом із 

проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді прийняти за 

результатами його розгляду, списком авторів законопроекту, пропозицією 

щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною 

запискою. 

У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, реалізація якого 

впливає на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих 

бюджетів, до нього додаються фінансово-економічне обґрунтування 

(розрахунок розміру витрат) та пропозиція щодо покриття цих витрат. Якщо 
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реалізація законопроекту, проекту іншого акта не впливає на видаткову та/або 

доходну частину державного чи місцевих бюджетів, про це зазначається в 

пояснювальній записці. 

У разі внесення законопроекту, остаточне прийняття рішення щодо якого 

можливе лише за результатами референдуму, ця обставина повинна бути 

зазначена у пояснювальній записці. 

До законопроекту про внесення змін до законів додається порівняльна 

таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, 

абзаців тощо) чинного закону та нову його редакцію з урахуванням 

запропонованих змін. 

Якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за погодженням з 

відповідними органами виконавчої чи судової влади, до нього додається таке 

погодження (ст. 91 Регламенту). 

Законопроект, проект іншого акта, внесений до Верховної Ради, 

реєструється в Апараті Верховної Ради. За дотримання вимог, наведених вище, 

така реєстрація відбувається в день його внесення. 

У прийнятті на реєстрацію законопроекту, проекту іншого акта має бути 

відмовлено у разі, якщо він поданий з порушенням вимог статей 90, 91 

Регламенту, а також якщо законопроект є альтернативним і вноситься з 

порушенням строків, визначених Регламентом. 

Пропозиції, поправки, висновки до законопроектів подаються до Апарату 

Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної 

комісії, які визначені головними з відповідних законопроектів. 

Усі зареєстровані законопроекти, проекти інших актів та супровідні 

документи вводяться Апаратом Верховної Ради до бази даних законопроектів 

електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради (стаття 92 

Регламенту). 

Кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш 

як у п'ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або 

згідно з розподілом обов'язків Першим заступником, заступником Голови 
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Верховної Ради України до комітету, який визначається головним з підготовки і 

попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, а також до 

комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, для 

проведення експертизи щодо його впливу на доходну та/або видаткову частини 

бюджету і виконання закону України про Державний бюджет України в 

поточному бюджетному періоді, та до комітету з питань регламенту, для 

підготовки експертного висновку щодо відповідності оформлення та реєстрації 

законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, Регламенту та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів. 

У разі якщо для підготовки і попереднього розгляду, доопрацювання 

законопроектів Верховна Рада приймає рішення про утворення тимчасової 

спеціальної комісії (ст. 85 Регламенту), така комісія здійснює функції головного 

комітету з цих питань у порядку, визначеному Регламентом. 

Головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо 

розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо 

доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. До цього 

висновку додаються висновки комітетів, до предметів відання яких належать 

питання відповідно бюджету і регламенту, які мають бути подані до головного 

комітету не пізніш як у 14-денний строк з дня отримання законопроекту, 

проекту іншого акта для надання висновку. У разі якщо законопроект, проект 

іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, 

Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових агатів, 

висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, 

направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для 

повернення законопроекту, проекту іншого акта суб'єкту права законодавчої 

ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на 

пленарному засіданні Верховної Ради. 

До попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта головний 

комітет на своєму засіданні може запропонувати Кабінету Міністрів України, 
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міністерствам, іншим державним органам, об'єднанням громадян висловити 

свою думку щодо доцільності його прийняття. 

Для попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта на 

засідання головного комітету запрошується ініціатор внесення законопроекту 

чи представник суб'єкта права законодавчої ініціативи, а в разі необхідності – 

представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних 

органів, об'єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи. 

Інші комітети за зверненням головного комітету або з власної ініціативи 

розглядають законопроект, проект іншого акта і направляють свої висновки до 

головного комітету. Якщо комітет, до предмета відання якого належать питання 

регламенту, інші комітети не направили свої висновки до головного комітету у 

встановлений строк, головний комітет попередньо розглядає законопроект, 

проект іншого акта без таких висновків (ст. 93 Регламенту). 

Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків 

Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за наявності 

передбачених підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової 

спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроект, 

проект іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення 

до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради. 

Підставами для повернення законопроекту, проекту іншою акта без 

його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні є: 

 висновок комітету, до предмета відання якого належать питання 

конституційного права, про те, що законопроект суперечить положенням 

Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до 

Конституції України; 

 висновок комітету, до предмета відання якого належать питання 

регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта 

оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту 

та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів; 
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 відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроекту, 

проекту іншого акта, якщо головний комітет чи відповідна тимчасова 

спеціальна комісія не вважають за можливе розглядати його без такого 

обґрунтування; 

 наявність прийнятого в першому читанні законопроекту, щодо 

якого внесений проект є альтернативним; 

 відхилення на поточній сесії Верховної Ради законопроекту, 

положення якого дослівно або по суті повторюють поданий законопроект. 

Повернення законопроекту, проекту іншого акта суб'єкту права 

законодавчої ініціативи здійснюється в 15-денний строк після отримання 

висновку головного комітету чи відповідної тимчасової спеціальної комісії 

з повідомленням про причину повернення. 

Повернені законопроекти, проекти інших актів можуть бути повторно 

внесені на розгляд Верховної Ради за умови усунення недоліків, що стали 

підставою для їх повернення (ст. 94 Регламенту). 

Законопроекти, не прийняті Верховною Радою попереднього скликання в 

першому читанні за основу, вважаються знятими з розгляду і не 

розглядаються Верховною Радою нового скликання. 

Верховна Рада своїм рішенням може зняти законопроект з розгляду, якщо 

внаслідок прийняття решти законодавчих актів чи з інших причин 

законопроект втратив свою актуальність. 

У разі прийняття Верховною Радою за основу одного з альтернативних 

законопроектів інші альтернативні законопроекти знімаються з розгляду без 

прийняття про це окремого рішення. 

Знятими з розгляду вважаються також відкликані та відхилені 

законопроекти (ст. 95 Регламенту). 

Відповідно до ст. 104 Регламенту законопроект може бути відкликаний: 

1) суб'єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс, до включення 

такого законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради;  
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2) за рішенням Верховної Ради до його прийняття нею в першому читанні 

за основу, якщо законопроект включений до порядку денного сесії 

Верховної Ради. 

Порушення питання про відкликання законопроекту здійснюється 

шляхом подання письмової заяви ініціатором внесення – суб'єктом права 

законодавчої ініціативи на ім'я Голови Верховної Ради України. 

Стаття 105 Регламенту встановлює, що вважаються відкликаними: 

 законопроекти, внесені та не прийняті до закінчення строку 

повноважень Верховної Ради відповідного скликання в першому читанні; 

 законопроекти, якщо до їх прийняття в першому читанні 

повноваження народного депутата, Президента України або Кабінету Міністрів 

України – ініціатора його внесення достроково припинено або відповідно 

припинено 

Відповідно до ст. 107 Регламенту законопроект вважається відхиленим, 

якщо запропоновані рішення на його підтримку не отримали необхідної 

кількості голосів народних депутатів. Таке відхилення законопроекту 

заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради. 

Відхилений Верховною Радою законопроект або законопроект, що 

повторює його за суттю, не може бути внесений на поточній та наступній за 

нею позачерговій сесіях Верховної Ради відповідного скликання. 

Відхилені та відкликані законопроекти знімаються з розгляду із 

відповідним зазначенням про це в базі даних законопроектів електронної 

комп'ютерної мережі веб-сайта Верховної Ради. 

На пленарному засіданні Верховної Ради розглядаються лише 

законопроекти, включені до порядку денного сесії Верховної Ради. Однак за 

процедурним рішенням Верховної Ради для невідкладного розгляду може бути 

включено до порядку денного пленарного засідання (без додаткового 

включення до порядку денного сесії) законопроект, якщо він був підготовлений 

для термінового розгляду на виконання відповідного доручення Верховної 

Ради. 
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Питання про включення законопроекту до порядку денного сесії 

розглядається Верховною Радою протягом 30 днів після ухвалення висновку 

головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії. 

Якщо головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк не ухвалить 

висновку щодо включення відповідного законопроекту до порядку денного 

сесії, Верховна Рада в 15-денний строк після письмового звернення з цього 

приводу суб'єкта права законодавчої ініціативи розглядає питання щодо 

законопроекту на пленарному засіданні та приймає рішення про включення 

його до порядку денного сесії Верховної Ради або про надання головному 

комітету додаткового часу для підготовки висновку щодо нього (ст. 96 

Регламенту). 

Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку денного сесії 

Верховної Ради, Апарат Верховної Ради та головний комітет ведуть справу 

законопроекту. Справа законопроекту містить документи, внесені в порядку 

законодавчої ініціативи та підготовлені в процесі розробки, розгляду, 

доопрацювання, прийняття відповідного законопроекту Верховною Радою, а 

також документи, складені органами Верховної Ради, державними органами, 

установами і організаціями за зверненням Верховної Ради. До справи 

законопроекту включаються перші примірники друкованого тексту, оригінали 

документів з печатками та власноручними підписами; у разі відсутності 

оригіналів документів додаються посвідчені в установленому порядку їх копії 

(ст. 97 Регламенту). 

Усі внесені до Верховної Ради законопроекти після їх реєстрації не пізніш 

як у п'ятиденний строк надаються народним депутатам. Після попереднього 

розгляду законопроекту у головному комітеті серед народних депутатів 

поширюються висновки головного комітету, висновки інших комітетів та інші 

зазначені в Регламенті документи. 

Законопроекти, підготовлені для розгляду Верховною Радою в другому та 

третьому читаннях, надаються народним депутатам у вигляді порівняльних 

таблиць, а до законопроектів про внесення змін до законів порівняльні таблиці 
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надаються для розгляду Верховною Радою і в першому читанні (ст. 98 

Регламенту). 

Не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам 

першого законопроекту з відповідного питання може бути внесений 

альтернативний законопроект. Альтернативними вважаються 

законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та 

повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих самих 

суспільних відносин. 

Альтернативні законопроекти до повторного першого читання можуть 

бути внесені в 10-денний строк з дня направлення на повторне перше читання 

законопроекту, щодо якого він є альтернативним. 

Після прийняття законопроекту в першому читанні внесення 

альтернативних законопроектів щодо нього не допускається (ст. 100 

Регламенту). 

За дорученням Голови Верховної Ради України або відповідно до 

розподілу обов'язків – Першого заступника Голови Верховної Ради України, 

заступника Голови Верховної Ради України або за рішенням головного 

комітету законопроект направляється на наукову, юридичну чи іншу 

експертизу, проведення інформаційного чи наукового дослідження; при 

цьому предмет і мета експертизи, пошуку, дослідження повинні бути чітко 

визначені. 

Зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект при 

підготовці до першого читання в обов'язковому порядку направляється для 

проведення наукової експертизи, а при підготовці до всіх наступних читань – 

для проведення юридичної експертизи та редакційного опрацювання у 

відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради. Остаточна юридична 

експертиза і редакційне опрацювання здійснюються після прийняття акта 

Верховної Ради в цілому. 
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Окремі законопроекти можуть направлятися для одержання експертних 

висновків до Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств, інших 

державних органів, установ і організацій, а також певних фахівців. 

Експертні висновки повинні бути подані до Верховної Ради не пізніше 14 

днів з дня надходження такого звернення від посадових осіб та органів 

Верховної Ради. Якщо в установлені строки висновки не одержано, вважається, 

що зауваження відсутні. 

Висновки, підготовлені за результатами експертизи, направляються 

головному комітету для врахування при розгляді законопроекту та прийняття 

рішення стосовно подальшої роботи над ним (ст. 103 Регламенту). 

Голова Верховної Ради України попереднього скликання подає 

новообраній Верховній Раді перелік законопроектів, законів, повернутих з 

пропозиціями Президента України, розгляд яких не було завершено 

прийняттям остаточного рішення щодо них Верховною Радою попереднього 

скликання. До переліку додаються звіт про виконану роботу щодо підготовки 

та розгляду цих питань, а також справи незавершених законопроектів. 

Прийняті Верховною Радою попереднього скликання в першому чи 

наступних читаннях законопроекти, але не прийняті в цілому, готуються і 

розглядаються Верховною Радою нового скликання за процедурою підготовки 

до другого читання, встановленою Регламентом (ст. 106 Регламенту). 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, право розробляти законопроекти, пропозиції до чинного 

законодавства мають усі фізичні та юридичні особи. Однак на розгляд 

Верховної Ради України їх вносять лише від імені суб'єктів законодавчої 

ініціативи. Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до 

Верховної Ради: проектів законів, Регламенту Верховної Ради, постанов; 

проектів інших актів Верховної Ради; пропозицій до законопроектів; поправок 

до законопроектів. 
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З метою впорядкування здійснення законопроектної роботи у фаховій 

літературі пропонується запровадити Національний реєстр законодавчих 

пропозицій. 

ІІІ. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ І ОПРИЛЮДНЕННЯ (ПРОМУЛЬГАЦІЇ) 

ЗАКОНІВ 

 

Відповідно до ст. 130 Регламенту текст закону, прийнятий Верховною 

Радою, не пізніш як у десятиденний строк, оформляється головним 

комітетом, візується головою комітету та керівником секретаріату цього 

комітету чи особами, які виконують їх обов'язки, керівником юридичного 

підрозділу та керівником підрозділу, на який в установленому порядку 

покладено функцію з оформлення на підпис Голові Верховної Ради України 

прийнятих Верховною Радою актів, і подається на підпис Верховної Ради 

України. Якщо текст закону завізований із зауваженнями, вони разом із 

текстом закону подаються Голові Верховної Ради України. 

Голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон не 

раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання, крім випадків, 

передбачених Регламентом. 

У разі виявлення порушень законодавчої процедури, передбаченої 

Регламентом, наслідком чого може бути скасування результатів 

голосування, а також у разі подання на підпис Голові Верховної Ради 

України тексту закону, не ідентичного тексту законопроекту, прийнятого 

Верховною Радою, народний депутат у дводенний строк може письмово 

звернутися до Голови Верховної Ради України з обґрунтованою 

пропозицією про внесення уточнень до прийнятого закону. У цьому разі 

Голова Верховної Ради України не підписує закон без розгляду зазначених 

пропозицій Верховною Радою у порядку, передбаченому Регламентом. 

Підписаний закон Голова Верховної Ради України невідкладно 

направляє Президентові України. 



176 
 

У разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних 

неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями Голова 

Верховної Ради України може внести на розгляд Верховної Ради пропозиції 

щодо їх усунення. 

Питання щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей 

у прийнятому законі розглядається Верховною Радою без попереднього 

включення його до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради у 

день внесення його Головою Верховної Ради України за умови попереднього 

отримання народними депутатами документів, необхідних для розгляду 

питання та прийняття рішення. До розгляду зазначеного питання народним 

депутатам надаються письмові пропозиції за підписом Голови Верховної 

Ради України, в яких відображається суть неузгодженостей чи редакційних 

неточностей у прийнятому законі та формулюються уточнення, які мають 

бути внесені до тексту закону для усунення згаданих текстових недоліків.  

Під час розгляду пропозицій щодо усунення неузгодженостей чи 

неточностей головуючий на пленарному засіданні доповідає суть питання. 

Загальне обговорення питання не проводиться. 

Обговорення та голосування кожної із внесених Головою Верховної 

Ради України пропозицій відбувається в порядку голосування пропозицій і 

поправок (ст. 45 Регламенту). 

Пропозиції, внесені Головою Верховної Ради України, не підтримані 

більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної 

Ради, вважаються відхиленими. 

Після завершення розгляду пропозицій Голови Верховної Ради 

України нове голосування щодо прийняття закону в цілому не проводиться.  

У разі прийняття Верховною Радою хоча б однієї з пропозицій, 

внесених Головою Верховної Ради України, головний комітет за участю 

юридичного та редакційного підрозділів Апарату Верховної Ради протягом 

трьох днів готує і подає на підпис уточнений текст закону.  
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У разі відхилення Верховною Радою всіх пропозицій Голови 

Верховної Ради України він зобов'язаний того ж дня підписати раніше 

поданий йому для підпису текст закону (статті 130-131 Регламенту). 

Відповідно до ст. 94 Конституції України Президент України протягом 

п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до 

виконання, та офіційно оприлюднює закон або повертає його зі своїми 

вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради 

України для повторного розгляду. 

Повернення закону Президент здійснює на підставі реалізації права 

вето. Вето (з лат. – забороняю) – це акт, який зупиняє або не допускає 

набуття чинності законами та іншими нормативно-правовими актами 

(рішеннями) органів (посадових осіб). У президентських та 

напівпрезидентських республіках право вето використовується дуже 

активно, на відміну від монархій та парламентських республік.  

У теорії конституційного права розрізняють такі різновиди права вето:  

 абсолютне (резолютивне) вето, яке означає, що не 

підписаний главою держави законопроект вважається 

неприйнятим. Як правило, має місце в монархічних державах; 

 відносне (суспенсивне) вето (закріплене в Україні) 

означає, що у разі відмови глави держави від підписання 

законопроекту останній повертається до парламенту і може бути 

повторно ним прийнятий, після чого президент зобов'язаний його 

підписати. 

Вето також може бути: 

 загальним, коли акт відхиляється в цілому (існує в Україні); 

 частковім (вибірковим), коли відхиляється частина акта. 

Як зазначено у ст. 94 Конституції України, якщо Президент України 

протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, 

він вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та 

офіційно оприлюднений. 
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Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 07.07.1998 

р. № 11-рп/98 перебіг п'ятнадцятиденного строку, передбаченого ч. 2 ст. 94 

Конституції України, а також десятиденного строку, встановленого ч. 4 ст. 

94 Конституції України, треба обчислювати в календарних днях.  

Строки підписання та офіційного оприлюднення Президентом України 

законів України, визначені частинами 3 та 4 ст. 94 Конституції України, 

починаються з наступного дня після їх отримання Президентом України. 

Якщо закінчення п'ятнадцятиденного строку, передбаченого ч. 2 ст. 94 

Конституції України, а також десятиденного строку, встановленого ч. 4 ст. 

94 Конституції України, припадає на вихідний або святковий день, то днем 

закінчення цього строку є наступний робочий день. 

Закріплена в ч. 4 ст. 94 Конституції України вимога щодо повторного 

прийняття закону Верховною Радою України не менш як двома третинами 

від її конституційного складу поширюється лише на закони, пропозиції 

Президента України до яких повністю або частково відхилені. Ця вимога 

стосується прийняття закону в цілому. Якщо пропозиції Президента України 

до закону у пропонованій ним редакції враховано повністю, повторного 

прийняття закону не менш як двома третинами від конституційного складу 

Верховної Ради України не вимагається. У разі прийняття Верховною Радою 

України закону після повторного розгляду з урахуванням пропозицій 

Президента України глава держави зобов'язаний підписати його та офіційно 

оприлюднити у десятиденний строк. Якщо під час розгляду пропозицій 

Президента України до закону будуть внесені зміни, не передбачені цими 

пропозиціями, Президент України діє відповідно до ч. 2 ст. 94 Конституції 

України. 

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 16.04.2008 р. 

№ 6-рп/2008 положення ч. 2 ст. 94 Конституції України необхідно розуміти 

так, що процедура підписання і оприлюднення законів, встановлена нею, не 

застосовується до законів, прийнятих референдумом. 
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Крім того, в силу п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції України Президент 

України не має права вето щодо законів про внесення змін до Конституції 

України. 

Порядок повторного розгляду Верховною Радою України законів, 

повернених Президентом України, визначений главою 23 Регламенту.  

Так, у разі якщо Президент України застосував право вето щодо 

прийнятого Верховною Радою закону і у визначений ч. 2 ст. 94 Конституції 

України строк повернув закон до Верховної Ради зі своїми вмотивованими і 

сформульованими пропозиціями, наслідком цього є скасування результатів 

голосування за закон у цілому і відкриття процедури його повторного 

розгляду у Верховній Раді. 

Закон, повернений Президентом України до Верховної Ради для 

повторного розгляду, після його підготовки у головному комітеті 

розглядається позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради, не 

пізніш як через 30 днів після його повернення з пропозиціями Президента 

України, якщо Верховною Радою не прийнято іншого рішення. 

Пропозиції Президента України до поверненого ним закону 

розглядаються у головному комітеті, який здійснював підготовку його 

остаточної редакції. Інші комітети з власної ініціативи або за зверненням 

головного комітету можуть розглянути пропозиції Президента України на 

своїх засіданнях та не пізніш як у десятиденний строк з дня надходження 

такого звернення надіслати свої висновки до головного комітету.  

Під час розгляду пропозицій Президента України до поверненого ним 

закону головний комітет вивчає обґрунтованість кожної окремої пропозиції 

та ухвалює висновок щодо доцільності її прийняття чи відхилення. 

Закон з пропозиціями Президента України подається головним 

комітетом у вигляді порівняльної таблиці. Якщо пропозиції Президента 

України зводяться до вимоги відхилити прийнятий закон, така таблиця не 

подається. 
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Пропозиції Президента України можуть бути направлені Головою 

Верховної Ради України, а в разі його відсутності – Першим заступником 

або заступником Голови Верховної Ради України для надання висновку до 

відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради. Висновки, 

підготовлені за результатами такої експертизи, направляються Голові 

Верховної Ради України, головному комітету та надаються народним 

депутатам. 

Пропозиції Президента України разом з висновком головного 

комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами 

надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду питання 

на пленарному засіданні Верховної Ради. 

Пропозиції Президента України до поверненого ним закону 

розглядаються на пленарному засіданні Верховної Ради в порядку 

голосування пропозицій і поправок (ст. 45 Регламенту) з урахуванням 

особливостей, встановлених главою 23 Регламенту. 

Розгляд пропозицій Президента України починається з доповіді 

стосовно цих пропозицій посадовою особою, визначеною Президентом 

України. Відсутність цієї посадової особи не перешкоджає розгляду 

питання. Після доповіді заслуховується співдоповідь головного комітету. 

Доповідач та співдоповідач відповідають на запитання народних депутатів. 

Після закінчення доповіді та співдоповіді головуючий на пленарному 

засіданні ставить на голосування пропозиції, запропоновані Президентом 

України, у тому порядку, в якому вони викладені Президентом України, або 

в іншому визначеному Верховною Радою порядку. 

Обговорення окремих пропозицій Президента України до поверненого 

ним закону проводиться лише за процедурним рішенням Верховної Ради. 

У разі якщо Президент України пропонує відхилити прийнятий закон, 

голосування проводиться щодо відхилення закону в цілому. Якщо 

пропозиція про відхилення закону в цілому підтримана більшістю голосів 
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народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, закон 

вважається відхиленим. 

У разі якщо пропозиція Президента України про відхилення закону в 

цілому не підтримана Верховною Радою, голосування проводиться щодо 

повторного прийняття закону в цілому (долання вето), і він вважається 

прийнятим у цілому, якщо на його підтримку отримано не менш як дві 

третини голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної 

Ради, після чого закон підписується Головою Верховної Ради України і 

направляється на підпис Президенту України. 

Якщо пропозиція Президента України не підтримана більшістю 

голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, 

вона вважається відхиленою. Текст статті, до якої вносилася пропозиція 

Президента України, залишається у попередній редакції. 

Після завершення голосування пропозицій Президента України 

проводиться голосування щодо прийняття закону в цілому.  

У разі прийняття всіх пропозицій Президента України закон 

вважається прийнятим у цілому, якщо за нього проголосувала більшість 

народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. 

Якщо Верховна Рада під час повторного розгляду частково прийняла 

пропозиції Президента України і проголосувала за закон не менш як двома 

третинами голосів народних депутатів від конституційного складу 

Верховної Ради, він вважається знову прийнятим з подоланням вето.  

Якщо Верховна Рада під час повторного розгляду повністю відхиляє 

пропозиції Президента України, вона має прийняти цей закон у цілому не 

менш як двома третинами голосів народних депутатів від конституційного 

складу Верховної Ради. 

За рішенням Верховної Ради не прийнятий після повторного розгляду 

закон може бути направлений на доопрацювання до головного комітету, 

який у 30-денний строк після дня розгляду Верховною Радою цього закону 

зобов'язаний повторно внести його на розгляд Верховної Ради.  
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Якщо рішення Верховної Ради про направлення закону на 

доопрацювання до головного комітету не прийнято, він вважається 

відхиленим. Якщо після доопрацювання в головному комітеті на 

пленарному засіданні Верховної Ради при наступному повторному розгляді 

закон не отримав необхідної кількості голосів народних депутатів на 

підтримку, він вважається відхиленим. 

Прийнятий після повторного розгляду закон із пропозиціями 

Президента України оформляється головним комітетом і подається на 

підпис Голові Верховної Ради України, який підписує та невідкладно 

направляє його Президентові України. 

Як зазначено у ст. 94 Конституції України, якщо під час повторного 

розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як 

двома третинами від її конституційного складу, Президент України 

зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. 

У разі якщо ПрезидентУкраїни не підписав закон, прийнятий Верховною 

Радою під час повторного розгляду не менш як двома третинами голосів 

народних депутатів від її конституційного складу, Голова Верховної Ради 

України невідкладно офіційно оприлюднює такий закон і опубліковує за 

своїм підписом. 

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 14.07.2009 

р. № 18-рп/2009, якщо за результатами розгляду повернутого закону з 

пропозиціями Президента України Верховна Рада України повторно 

прийняла закон, то саме він підлягає офіційному оприлюдненню та 

опублікуванню. Тому в такому законі має бути наведено дату його 

повторного прийняття. Зазначення в офіційно оприлюдненому та 

опублікованому Президентом України чи Головою Верховної Ради України 

повторно прийнятому законі іншої дати є порушенням установленої 

Конституцією України процедури набрання ним чинності, оскільки дата 

прийняття закону є обов'язковим, тобто невід'ємним його елементом. 
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Дії глави держави, спрямовані на визнання та офіційне оприлюднення 

прийнятого парламентом закону для забезпечення його чинності та 

реалізації, називають промульгацією (з лат. – оголошення, обнародування). 

На підставі ст. 94 Конституції України закон набирає чинності через 

десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено 

самим законом, але не раніше дня його опублікування.Відповідно до Указу 

Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-

правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 p., зі змінами і 

доповненнями, закони України, інші акти Верховної Ради України не пізніш 

як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і 

підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних 

друкованих виданнях. 

Офіційними друкованими виданнями є: «Офіційний вісник України», 

газета «Урядовий кур'єр». Офіційне оприлюднення законів та інших актів 

Верховної Ради України здійснюється також у газетах «Голос України», 

«Відомості Верховної Ради України». Закони та акти Президента України 

офіційно оприлюднюються також в інформаційному бюлетені «Офіційний 

вісник Президента України». 

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 139 Регламенту підписані 

Президентом України закони та закони, які офіційно оприлюднені Головою 

Верховної Ради України, друкуються в газеті «Голос України» та у 

«Відомостях Верховної Ради України». Публікація законів у цих друкованих 

засобах масової інформації вважається офіційною. Отже, згаданий Указ 

Президента України встановлює ширший перелік видань, в яких може 

здійснюватися офіційне опублікування законів. 

Відповідно до зазначеного Указу нормативно-правові акти можуть 

бути розміщені в інших друкованих джерелах лише після їх офіційного 

оприлюднення. Вони мають інформаційний характер і не можуть бути 

використані для офіційного застосування. 
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Акти Верховної Ради України можуть бути в окремих випадках 

офіційно оприлюднені через телебачення і радіо. 

Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється 

після включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів із 

зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду. 

Якщо закон України, інший акт Верховної Ради України опубліковано 

в будь-якій із названих вище газет чи в «Офіційному віснику Президента 

України» до його опублікування в «Офіційному віснику України», 

«Відомостях Верховної Ради України», він набирає чинності після 

опублікування в тому із цих видань, де його опубліковано раніше. 

Стаття 139 Регламенту передбачає, що у разі виявлення 

невідповідності опублікованого закону, постанови чи іншого акта Верховної 

Ради оригіналу такого акта не пізніш як через 10 днів з дня такого виявлення 

в газеті «Голос України» та в черговому номері Відомостей Верховної Ради 

України публікується уточнений текст закону, постанови чи іншого акта 

Верховної Ради. 

Підписаний Президентом України закон, а також підписані Головою 

Верховної Ради України постанови та інші акти Верховної Ради є 

оригіналами і зберігаються в Апараті Верховної Ради в установленому 

порядку. Всі інші примірники закону, постанов та інших актів Верховної 

Ради є копіями. 

Після набрання чинності законом Апарат Верховної Ради разом з 

відповідним головним комітетом веде справу закону (ст. 140 Регламенту). 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, порядок підписання і оприлюднення (промульгації) 

законів та інших нормативно-правових актів до відома населення, а також 

державних органів, підприємств, установ і організацій є обов'язковою умовою 

початку дії відповідних актів. 

IV. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
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Відповідно до ст. 154 Конституції України законопроект про внесення 

змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України 

Президентом України або щонайменше третиною народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України, а згідно зі ст. 

156 Конституції України законопроект про внесення змін до розділу І 

«Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII 

«Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради 

України Президентом України або не менш як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України. 

Порядок розгляду законопроектів про внесення змін до Конституції 

України визначений главою 26 Регламенту. 

Суб'єктами права подання до Верховної Ради пропозицій, поправок до 

законопроектів про внесення змін до Конституції України є Президент 

України, а також народні депутати у кількості, яка передбачена ст. 154, ч.  1 

ст. 156 Конституції України для подання до Верховної Ради відповідних 

законопроектів. 

Під час підготовки і розгляду у Верховній Раді законопроектів про 

внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них або 

питань, пов'язаних з ними, пропозиції щодо порядку і результатів їх 

розгляду подаються народними депутатами у загальному порядку, 

встановленому Законом України «Про статус народного депутата України» 

та Регламентом. 

Суб'єкти права подання до Верховної Ради законопроектів про 

внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них, 

пропозицій щодо порядку і результатів їх розгляду зазначають у письмовій 

формі, хто в разі необхідності представлятиме їхні правові позиції під час 

підготовки і розгляду у Верховній Раді та її органах поданих ними 

документів (до трьох осіб). Особами, уповноваженими представляти у 

Верховній Раді та її органах законопроекти про внесення змін до 

Конституції України, пропозиції та поправки до них, подані народними 



186 
 

депутатами, можуть бути лише народні депутати з числа тих, хто підписав 

подання про внесення до Верховної Ради відповідних законопроектів про 

внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них і 

повноваження яких не припинені; заміна таких представників здійснюється 

шляхом подання звернення з дотриманням вимог щодо кількості підписів 

народних депутатів. 

Суб'єкт права подання (ініціатор подання) до Верховної Ради 

законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій та 

поправок до них подає їх до Верховної Ради в письмовій формі за своїм 

підписом (підписами), при цьому підпис народного депутата не 

відкликається. 

Законопроект про внесення змін до Конституції України повинен 

містити положення про термін набрання ним чинності як закону. 

Законопроект про внесення змін до розділу І «Загальні засади», 

розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до 

Конституції України» не повинен містити положень про внесення змін до  

інших розділів Конституції України, за винятком лише редакційних 

уточнювальних змін, спричинених відповідними змінами норм розділів I, III, 

XIII Конституції України. Затвердження всеукраїнським референдумом 

таких редакційних уточнювальних змін до інших розділів Конституції 

України не виключає прийняття в майбутньому Верховною Радою змін до 

тих самих положень згідно зі ст. 155, ч. 2 ст. 158 Конституції України.  

Законопроект про внесення змін до Конституції України, окремо 

поданий до Верховної Ради відповідно до ст. 154 Конституції України, не 

повинен містити положень, які у зв'язку із системною єдністю норм 

Конституції України зумовлюють необхідність внесення змін до її розділів, 

зазначених у ст. 156 Конституції України. 

У разі виникнення необхідності одночасного комплексного внесення 

змін як до розділів Конституції України, зазначених у ст. 155, так і до 

розділів, згаданих у ч. 1 ст. 156 Конституції України, ініціатор подання 



187 
 

таких змін до Конституції України надає Верховній Раді одночасно два 

окремих законопроекти (пов'язані законопроекти). Такі законопроекти 

повинні містити також положення, які передбачають поєднане та узгоджене 

в часі набрання ними чинності та згідно з якими в разі неприйняття 

Верховною Радою чи незатвердження всеукраїнським референдумом одного 

із них інший законопроект, пов'язаний з ним, не набирає чинності.  

Разом із поданням до Верховної Ради законопроекту про внесення змін 

до розділів I, III, XIII Конституції України одночасно надається також 

законопроект, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету 

України на проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до 

Конституції України. 

Альтернативні законопроекти подаються до Верховної Ради лише 

протягом 14 днів після надання народним депутатам законопроекту про 

внесення змін до Конституції України. У разі підписання народним 

депутатом письмового подання щодо внесення двох і більше альтернативних 

законопроектів про внесення змін до Конституції України його підпис у 

поданнях стосовно внесення другого і наступних альтернативних 

законопроектів не підлягає врахуванню. 

Законопроект про внесення змін до Конституції України вважається 

відкликаним за письмовим зверненням ініціатора його подання до Верховної 

Ради, якщо його ще не включено до порядку денного сесії Верховної Ради. 

Про відкликання законопроекту оголошується на найближчому пленарному 

засіданні Верховної Ради. 

Законопроект про внесення змін до Конституції України, який 

включено до порядку денного сесії Верховної Ради, може бути відкликаний 

лише за її згодою, якщо постанова про звернення Верховної Ради щодо 

нього ще не направлена останньою до Конституційного Суду України. Така 

згода надається шляхом прийняття рішення про виключення відповідного 

законопроекту з порядку денного сесії Верховної Ради. 
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Звернення про відкликання законопроекту про внесення змін до 

Конституції України, поданого до Верховної Ради народними депутатами, 

повинно бути підписано більшістю народних депутатів, які подавали 

законопроект, але не менш як третиною від конституційного складу 

Верховної Ради щодо законопроекту, зазначеного у статтях 154, 155 

Конституції України, а стосовно законопроекту, згаданого у ст. 156 

Конституції України, – щонайменше двома третинами від конституційного 

складу Верховної Ради. 

Пропозиція, поправка до законопроекту про внесення змін до 

Конституції України може бути відкликана за письмовим зверненням 

ініціатора її подання до Верховної Ради до моменту голосування Верховної 

Ради щодо її прийняття. До звернення народних депутатів про відкликання 

поданої ними пропозиції, поправки застосовуються вимоги, зазначені вище. 

За письмовим зверненням ініціатора подання до Верховної Ради 

законопроекту про внесення змін до Конституції України або за письмовою 

вмотивованою пропозицією народного депутата Верховна Рада може 

відкликати із Конституційного Суду України своє звернення про надання 

висновку Конституційним Судом України щодо відповідності законопроекту 

про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 

Конституції України у будь-який час до дня його першого розгляду на 

пленарному засіданні Конституційного Суду України. Постанову про 

відкликання свого звернення Верховна Рада приймає більшістю голосів 

народних депутатів від її конституційного складу без окремого включення 

питання про її розгляд до порядку денного сесії Верховної Ради. Щодо 

конкретного законопроекту, то це питання у Верховній Раді може 

порушуватися лише один раз. 

У разі отримання Верховною Радою ухвали Конституційного Суду 

України про відмову у відкритті або про припинення конституційного 

провадження у зв'язку з відкликанням Верховною Радою свого звернення до 

Конституційного Суду України відповідний законопроект про внесення змін 
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до Конституції України вважається знятим з розгляду (без додаткового 

голосування щодо цього питання), про що головуючий на найближчому 

пленарному засіданні Верховної Ради робить повідомлення. 

Головний комітет та інші комітети, яким було доручено підготовку до 

розгляду питання про включення законопроекту до порядку денного сесії та 

про порядок продовження роботи над ним, з огляду на предмети їх відання 

готують висновки з відповідних питань, визначених Регламентом. 

За результатами підготовки до розгляду питання про включення 

законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок 

продовження роботи над ним головний комітет подає Верховній Раді 

висновки, зокрема: 

1) щодо включення чи невключення до порядку денного сесії Верховної 

Ради відповідного законопроекту; 

2) про те, який з альтернативних законопроектів про внесення змін до 

Конституції України включити до порядку денного сесії Верховної Ради, чи 

не включати жодного (якщо альтернативні законопроекти є);  

3) стосовно строку прийняття Верховною Радою постанови про звернення 

до Конституційного Суду України щодо законопроекту про внесення змін до 

Конституції України; 

4) щодо доцільності створення тимчасової спеціальної комісії для 

продовження роботи над законопроектом після його включення до порядку 

денного сесії Верховної Ради. 

До поданих висновків головний комітет готує необхідні проекти актів 

для прийняття Верховною Радою рішень щодо них. Зазначені проекти актів 

візуються і подаються до Верховної Ради головним комітетом. Якщо 

головний комітет не подає до своїх висновків проекти актів, то Голова 

Верховної Ради України на пленарному засіданні вносить їх від свого імені.  

Висновки комітетів, додані до них проекти рішень Верховної Ради та 

інші необхідні матеріали надаються народним депутатам не пізніш як за 10 

днів до дня розгляду Верховною Радою питання про включення 
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законопроекту про внесення змін до Конституції України до порядку 

денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним. 

Обговорення питання про включення законопроекту про внесення змін 

до Конституції України до порядку денного сесії Верховної Ради та про 

порядок продовження роботи над ним проводиться за процедурою повного 

обговорення питань. Скорочену процедуру обговорення в такому випадку не 

може бути застосовано. 

Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України поданий 

до Верховної Ради народними депутатами, то Президентові України або 

уповноваженій ним особі надається слово для виступу (стільки часу, скільки 

й доповідачу) після виступів представників комітетів, тимчасової 

спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект 

закону. Запитання Президентові України або уповноваженій ним особі не 

ставляться. 

На пленарному засіданні Верховної Ради обговорюються, зокрема, 

питання, зазначені в частинах 2-6 ст. 145 Регламенту. 

Верховна Рада включає до порядку денного сесії Верховної Ради 

законопроект про внесення змін до Конституції України для того, щоб 

направити його зі зверненням Верховної Ради до Конституційного Суду 

України для отримання висновку, передбаченого ст. 159 Конституції 

України, попередньо схвалити законопроект і прийняти (ст. 155 Конституції 

України) чи прийняти і направити його Президентові України для винесення 

на всеукраїнський референдум (ч. 1 ст. 156 Конституції України) у незмінній 

редакції. Рішення про включення законопроекту про внесення змін до 

Конституції України до порядку денного сесії Верховної Ради приймається 

більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної 

Ради. 

За результатами обговорення питання про включення законопроекту 

про внесення змін до Конституції України до порядку денного сесії 
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Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним Верховна Рада 

може прийняти рішення про: 

1) включення законопроекту (одного з альтернативних), обох 

пов'язаних законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради;  

2) включення законопроекту (одного з альтернативних), обох 

пов'язаних законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради та 

одночасне звернення до Конституційного Суду України про надання 

Конституційним Судом України висновку щодо відповідності 

законопроекту (обох пов'язаних законопроектів) вимогам статей 157 і 158 

Конституції України; 

3) відкладення прийняття рішення щодо включення законопроекту 

(альтернативних законопроектів), обох пов'язаних законопроектів до 

порядку денного сесії Верховної Ради. 

У разі якщо жодне із зазначених рішень не підтримано Верховною 

Радою, законопроект вважається знятим з розгляду Верховною Радою. 

Приймаючи рішення про включення законопроекту (одного з 

альтернативних), обох пов'язаних законопроектів до порядку денного сесії 

Верховної Ради (п. 1 ч. 5 цієї статті), Верховна Рада виносить рішення, 

зокрема, про: 

1) підготовку питання про прийняття Верховною Радою постанови 

про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду України щодо 

законопроекту про внесення змін до Конституції України; 

2) опублікування законопроекту для всенародного обговорення у 

строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення до 

Конституційного Суду України щодо законопроекту про внесення змін до 

Конституції України; 

3) направлення законопроекту на наукову, юридичну чи іншу 

експертизу, проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до 

прийняття Верховною Радою постанови про звернення до Конституційного 
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Суду України щодо законопроекту про внесення змін до Конституції 

України; 

4) відкладення прийняття Верховною Радою постанови про 

звернення до Конституційного Суду України щодо законопроекту про 

внесення змін до Конституції України до настання певних обставин чи 

здійснення певних дій. 

У разі якщо рішення про опублікування законопроекту для 

всенародного обговорення не прийнято, законопроект підлягає 

опублікуванню в офіційних друкованих виданнях з метою доведення до 

відома громадян і може бути оприлюднений в інших виданнях. При цьому 

повинні бути зазначені всі розробники законопроекту (чи його структурних 

частин), а також ініціатор його подання до Верховної Ради. 

У разі включення законопроекту до порядку денного сесії Верховна 

Рада може прийняти рішення про створення тимчасової спеціальної комісії 

як головної для продовження роботи над законопроектом про внесення змін 

до Конституції України. 

Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України 

до попереднього схвалення його Верховною Радою (ст. 155 Конституції 

України) або прийняття (ч. 1 ст. 156 Конституції України) здійснюється 

лише після включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії 

Верховної Ради. 

У разі прийняття Верховною Радою рішення про опублікування 

законопроекту про внесення змін до Конституції України для всенародного 

обговорення в офіційному друкованому виданні повинні бути зазначені всі 

розробники законопроекту (чи його структурних частин), а також ініціатор 

його подання до Верховної Ради. Пропозиції і зауваження, що надійшли в 

ході всенародного обговорення законопроекту, узагальнюються і 

попередньо розглядаються комітетами Верховної Ради, яким доручено 

опрацювання законопроекту. Узагальнені матеріали комітети  надсилають 

головному комітету, який їх остаточно опрацьовує і доповідає про них 
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Верховній Раді (під час обговорення на пленарному засіданні Верховної 

Ради питання про прийняття постанови про звернення Верховної Ради до 

Конституційного Суду України). 

Одночасно на перше читання готується також законопроект, яким 

передбачається виділення коштів з Державного бюджету України для 

проведення всеукраїнського референдуму, якщо законопроект про внесення 

змін до Конституції України поданий відповідно до ч. 1 ст. 156 Конституції 

України. Такі документи надаються народним депутатам не пізніш як за 10 

днів до дня їх розгляду Верховною Радою. 

Обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради питання про 

прийняття постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного 

Суду України здійснюється у спосіб, зазначений у частинах 1-3 ст. 146 

Регламенту. Одночасно обговорюються проект постанови про звернення 

Верховної Ради до Конституційного Суду України та законопроект у 

першому читанні, яким передбачається виділення коштів з Державного 

бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму, якщо 

законопроект про внесення змін до Конституції України поданий згідно із ч. 

1 ст. 156 Конституції України. 

У разі якщо постанову про звернення Верховної Ради до 

Конституційного Суду України не прийнято і законопроект не виключено 

шляхом голосування з порядку денного сесії, Верховна Рада вирішує 

питання про зміст і строки подальшої роботи над законопроектом. Якщо 

Верховна Рада не прийняла постанову про звернення Верховної Ради до 

Конституційного Суду України і не визначила зміст та строки подальшої 

роботи над законопроектом, він вважається знятим з розгляду.  

Після прийняття постанови про звернення Верховної Ради до 

Конституційного Суду України стосовно законопроекту про внесення змін 

до Конституції України, поданого відповідно до ч. 1 ст. 156 Конституції 

України, проводиться голосування щодо прийняття в першому читанні 

законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного 
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бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до 

Конституції України. 

Отриманий Верховною Радою висновок Конституційного Суду 

України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до 

Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України 

невідкладно надається народним депутатам, направляється Президентові 

України, і про його отримання головуючий на найближчому пленарному 

засіданні Верховної Ради робить повідомлення. 

Висновок Конституційного Суду України щодо законопроекту про 

внесення змін до Конституції України є обов'язковим для розгляду 

Верховною Радою. 

Якщо у висновку Конституційного Суду України законопроект 

визнаний в цілому таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 

Конституції України, і щодо його положень Конституційний Суд України не 

висловив застережень, то розгляд питання про попереднє схвалення 

законопроекту (ст. 155 Конституції України) чи, відповідно, прийняття 

законопроекту (ч. 1 ст. 156 Конституції України) включається до порядку 

денного пленарного засідання Верховної Ради не раніше ніж через сім днів 

після надання народним депутатам відповідного висновку головного 

комітету або в інший визначений Верховною Радою строк. Головний комітет 

та інші комітети, яким було доручено подальшу роботу над законопроектом, 

готують висновки щодо законопроекту. 

Питання щодо попереднього схвалення законопроекту про внесення 

змін до Конституції України (ст. 155 Конституції України) не може 

розглядатися Верховною Радою на останній сесії строку її повноважень. 

Питання про попереднє схвалення та подальший розгляд такого 

законопроекту включається до порядку денного першої сесії новообраної 

Верховної Ради без голосування. 

Новообрана Верховна Рада не може розглядати питання про прийняття 

законопроекту про внесення змін до Конституції України, який відповідно 
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до ст. 155 Конституції України був попередньо схвалений Верховною Радою 

попереднього скликання, але голосування щодо прийняття якого як закону 

не проводилося. У такому разі законопроект про внесення змін до 

Конституції України вважається не прийнятим Верховною Радою 

попереднього скликання, і до нього застосовуються вимоги ч. 1 ст. 158 

Конституції України. 

Якщо у разі припинення повноважень Верховної Ради нею не 

розглянуто питання про прийняття згідно з ч. 1 ст. 156 Конституції України 

законопроекту про внесення змін до Конституції України, щодо якого є не 

розглянутий Верховною Радою висновок Конституційного Суду України, 

питання про розгляд зазначеного законопроекту включається до порядку 

денного першої сесії новообраної Верховної Ради без голосування.  

Верховна Рада може розглянути питання і прийняти рішення про 

попереднє схвалення законопроекту відповідно до ст. 155 Конституції 

України чи про прийняття законопроекту згідно з ч. 1 ст. 156 Конституції 

України за умови, що такий законопроект за висновком Конституційного 

Суду України відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України і 

щодо його положень Конституційний Суд України не висловив застережень.  

Верховна Рада може прийняти законопроект, передбачений ст. 155 

Конституції України, за умови, що законопроект за висновком 

Конституційного Суду України визнаний таким, що відповідає вимогам 

статей 157,158 Конституції України, та Конституційний Суд України не 

висловив щодо нього застережень, і цей законопроект згідно зі ст. 155 

Конституції України був попередньо схвалений Верховною Радою цього ж 

скликання на попередній черговій чи позачерговій сесії Верховної Ради.  

Обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради питань про 

попереднє схвалення (ст. 155 Конституції України) чи прийняття (ст. 155, ч. 

1 ст. 156 Конституції України) законопроекту про внесення змін до 

Конституції України проводиться за процедурою повного обговорення з 
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наданням слова Президенту України або уповноваженій ним особі у разі 

присутності їх на пленарному засіданні. 

Після обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції 

України на голосування ставиться, відповідно, питання про його попереднє 

схвалення (ст. 155 Конституції України) чи прийняття в цілому (ст. 155, ч. 1 

ст. 156 Конституції України). Голосування проводиться поіменно шляхом 

подання іменних бюлетенів з особистими підписами народних депутатів. 

Законопроект, який не отримав (згідно із ст. 155 чи, відповідно, ч. 1 ст. 156 

Конституції України) необхідної кількості голосів народних депутатів на 

підтримку, вважається не схваленим попередньо чи не прийнятим. 

У разі якщо законопроект про внесення змін до Конституції України не 

схвалено попередньо, як це передбачено ст. 155 Конституції України, 

Верховна Рада може більшістю голосів народних депутатів від її 

конституційного складу вирішити питання про зміст і строки подальшої 

роботи над ним. Якщо Верховна Рада не прийняла рішення про зміст і 

строки подальшої роботи над не схваленим попередньо законопроектом, він 

вважається не прийнятим. Не прийнятий Верховною Радою законопроект 

про внесення змін до Конституції України вважається знятим з розгляду. На 

такий законопроект поширюються, відповідно, положення ч. 1 ст. 158, ч. 2 

ст. 156 Конституції України. 

Прийнятий Верховною Радою відповідно до ст. 155 Конституції 

України закон про внесення змін до Конституції України із зазначенням 

дати попереднього схвалення Верховною Радою, дати його прийняття та 

інших реквізитів підписується Головою Верховної Ради України і згідно зі 

ст. 94 Конституції України невідкладно направляється Президентові України 

для підписання та офіційного оприлюднення. 

Після прийняття Верховною Радою законопроекту, поданого за ч. 1 

ст. 156 Конституції України, проводиться голосування щодо прийняття 

постатейно та в цілому раніше прийнятого у першому читанні 

законопроекту, яким передбачається виділення коштів із Державного 
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бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до 

Конституції України. 

Прийнятий Верховною Радою відповідно до ч. 1 ст. 156 Конституції 

України законопроект про внесення змін до Конституції України із 

зазначенням дати його прийняття та інших реквізитів підписується Головою 

Верховної Ради України та разом із прийнятим Верховною Радою і 

підписаним Головою Верховної Ради України законом, яким передбачається 

виділення коштів із Державного бюджету України на проведення 

всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції України, 

невідкладно направляється Президентові України для призначення 

всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції України, а також 

для підписання і оприлюднення закону, яким передбачається виділення 

коштів з Державного бюджету України на проведення всеукраїнського 

референдуму щодо змін до Конституції України. 

Якщо у висновку Конституційного Суду України законопроект про 

внесення змін до Конституції України в цілому або його окремі положення 

визнано такими, що не відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України, а також у разі якщо у висновку Конституційного Суду України є 

застереження до положень такого законопроекту, Верховна Рада вирішує 

питання про подальшу роботу над законопроектом і визначає: 

1) строк подання відповідними суб'єктами пропозицій, поправок до 

законопроекту; 

2) строк опрацювання пропозицій, поправок до законопроекту головним 

та іншими визначеними комітетами; 

3) строк надання відповідних документів народним депутатам; 

4) дату розгляду питання про розгляд пропозицій, поправок до 

законопроекту про внесення змін до Конституції України. 

Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України 

для прийняття до нього пропозицій, поправок здійснюється в порядку 
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підготовки законопроектів до другого читання, передбаченому розділом IV 

Регламенту. 

На пленарному засіданні Верховної Ради обговорення кожної 

пропозиції, поправки до законопроекту про внесення змін  до Конституції 

України здійснюється у повному обсязі і проводиться в порядку, 

передбаченому в ч. З ст. 119, ст. 120 Регламенту. 

Рішення про включення пропозиції, поправки до законопроекту про 

внесення змін до Конституції України приймається Верховною Радою тією 

ж кількістю голосів народних депутатів, якою згідно із ст. 155  Конституції 

України здійснюється попереднє схвалення відповідного законопроекту чи 

його прийняття згідно із ч. 1 ст. 156 Конституції України.  

Після закінчення голосування щодо прийняття пропозицій, поправок 

до законопроекту Верховна Рада переходить до розгляду питання стосовно 

прийняття постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного 

Суду України про надання Конституційним Судом України висновку щодо 

відповідності зміненої редакції законопроекту про внесення змін до 

Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

Якщо за результатами розгляду Верховною Радою пропозицій, 

поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції України 

законопроект знятий з розгляду, то до нього застосовуються положення ч.  1 

ст. 158, ч. 2 ст. 156 Конституції України. 

Щодо процедури прийняття нової Конституції України, то відповідно 

до Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 р. №  6-рп/2008 

народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні може 

реалізувати на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою своє 

виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 

шляхом прийняття Конституції України у порядку, який має бути 

визначений Конституцією і законами України. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
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Отже, відповідно до ст. 154 Конституції України законопроект про 

внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної 

Ради України Президентом України або щонайменше третиною народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, а 

згідно зі ст. 156 Конституції України законопроект про внесення змін до 

розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII 

«Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради 

України Президентом України або не менш як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України. Порядок розгляду 

законопроектів про внесення змін до Конституції України визначений 

главою 26 Регламенту. Суб'єктами права подання до Верховної Ради 

пропозицій, поправок до законопроектів про внесення змін до Конституції 

України є Президент України, а також народні депутати у кількості, яка 

передбачена ст. 154, ч. 1 ст. 156 Конституції України для подання до 

Верховної Ради відповідних законопроектів. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Кожна функція Верховної Ради (законодавча, контрольна, установча та 

інші) має свій порядок здійснення або свої особливості. Реалізація цих функцій 

або окремих дій Верховної Ради та її органів, як правило, називається 

процедурами, або процесом. Відповідно розрізняють законодавчу процедуру, 

формування органів державної влади (установчу процедуру), процедуру 

парламентського контролю, бюджетну та інші спеціальні процедури. 

2. Право розробляти законопроекти, пропозиції до чинного законодавства 

мають усі фізичні та юридичні особи. Однак на розгляд Верховної Ради 

України їх вносять лише від імені суб'єктів законодавчої ініціативи. Право 

законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради: 
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проектів законів, Регламенту Верховної Ради, постанов; проектів інших актів 

Верховної Ради; пропозицій до законопроектів; поправок до законопроектів. 

З метою впорядкування здійснення законопроектної роботи у фаховій 

літературі пропонується запровадити Національний реєстр законодавчих 

пропозицій. 

3. Порядок підписання і оприлюднення (промульгації) законів та інших 

нормативно-правових актів до відома населення, а також державних органів, 

підприємств, установ і організацій є обов'язковою умовою початку дії 

відповідних актів. 

4. Відповідно до ст. 154 Конституції України законопроект про 

внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної 

Ради України Президентом України або щонайменше третиною народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, а 

згідно зі ст. 156 Конституції України законопроект про внесення змін до 

розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII 

«Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради 

України Президентом України або не менш як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України. Порядок розгляду 

законопроектів про внесення змін до Конституції України визначений 

главою 26 Регламенту. Суб'єктами права подання до Верховної Ради 

пропозицій, поправок до законопроектів про внесення змін до Конституції 

України є Президент України, а також народні депутати у кількості, яка 

передбачена ст. 154, ч. 1 ст. 156 Конституції України для подання до 

Верховної Ради відповідних законопроектів. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 
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знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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(2 години) 

  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Порядок формування та припинення діяльності Кабінету Міністрів України 

2. Організація діяльності Кабінету Міністрів України 

3. Акти Кабінету Міністрів України 

4. Порядок взаємодії Кабінету Міністрів України з іншими органами державної 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити актуальність питання в Україні проблеми організації та 

функціонування виконавчої влади. Однією з найбільш гострих проблем 

політико-правового характеру в Україні є проблема виконавчої влади. 

Пояснити те, що сутність категорії виконавчої влади не зводиться до 

визначення конкретних суб’єктів діяльності з реалізації державної влади. 

Розкрити правову природу виконавчої влади на сучасному етапі розвитку 

Української держави пов’язано із з’ясуванням питання про взаємодію 

законодавчої і виконавчої гілок влади в системі єдиної державної влади 

України, визначити місце виконавчої влади в цій системі та її мети. 

 

ВСТУП 

 

Найважливішим органом виконавчої влади є уряд. Уряд – це вищий 

колегіальний орган виконавчої влади держави. Найпоширеніші назви урядів – 

«Рада Міністрів», «Кабінет Міністрів», «Державна Рада», «Федеральна Рада», 

«Адміністративна Рада» тощо – відбивають їх колегіальний характер. У 

багатьох країнах відповідний орган має назву «Уряд», у деяких – «Кабінет». 

Назва «Рада Міністрів» частіше використовується за парламентарних форм 

правління, а назва «Кабінет Міністрів» – при сильному главі держави 

(президентові чи монарху), який фактично уряд очолює. 

У США та деяких інших президентських республіках, а також у деяких 

дуалістичних монархіях уряд діє не як колегіальний орган, а як підпорядкована 

главі держави адміністрація. Кабінет, що об'єднує усіх міністрів, не є 

колегіальним органом, він не приймає рішень, а тільки їх обговорює. Рішення 

центральної виконавчої влади приймаються тільки президентом. У деяких 

президентських республіках конституції передбачають уряд як колегіальний 
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орган із власною компетенцією і окремою посадою прем'єр-міністра. У 

федеративних державах є центральний (федеральний) уряд і уряди суб'єктів 

федерації, які в межах конституційно визначної компетенції діють незалежно 

від центрального уряду. 

Віднесеність компетенції уряду до сфери виконавчої влади і визначення 

його як вищого колегіального органу виконавчої влади є найважливішими 

характеристиками конституційного статусу уряду. Інші особливості 

конституційного статусу уряду визначаються його взаємовідносинами з такими 

вищими органами державної влади, як парламент і глава держави, і торкаються 

формування уряду та його підзвітності і політичної відповідальності. 

 

І. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

Конституція України та Закон України «Про Кабінет Міністрів України» 

від 16.05.2008 p., зі змінами, встановлюють, що до складу Кабінету Міністрів 

України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр 

України, віце-прем'єр-міністри та міністри України. 

Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету 

Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням 

Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу 

Кабінету Міністрів України. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України 

рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий 

склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого 

рішення. 

Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, 

на які не поширюється трудове законодавство. Статус членів Кабінету 

Міністрів України визначається Конституцією України та законами України. 
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За поданням Прем'єр-міністра України Верховна Рада України може 

призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. У складі Кабінету 

Міністрів України може бути не більше двох таких міністрів. 

Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які 

мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть 

бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мають 

судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку. 

Члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою 

службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої 

роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової 

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. У разі 

виникнення обставин, які порушують вимоги щодо несумісності посади члена 

Кабінету Міністрів України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету 

Міністрів України у двадцятиденний строк з дня виникнення цих обставин 

припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку. 

У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо 

призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним 

депутатом України, до подання додається особиста заява народного депутата 

України про дострокове припинення ним депутатських повноважень у разі 

призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про таке 

дострокове припинення повноважень розглядається невідкладно після 

призначення його членом Кабінету Міністрів України на тому ж пленарному 

засіданні Верховної Ради України. 

Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою 

України за поданням Президента України, яке він вносить за пропозицією 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (фракції, яка має права 

коаліції), не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої 

пропозиції. Пропозиція коаліції депутатських фракцій (фракції, яка має права 

коаліції) подається Президенту України за підписом керівників усіх 

депутатських фракцій, які утворили коаліцію (керівника фракції, яка має права 
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коаліції), на підставі рішення загальних зборів коаліції (фракції, яка має права 

коаліції). 

У разі порушення вимог Конституції України та Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на 

посаду Прем'єр-міністра України, невідповідності запропонованої кандидатури 

вимогам до члена Кабінету Міністрів України, передбаченим цим Законом, 

Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість 

внесення подання щодо запропонованої кандидатури. 

До подання про призначення на посаду Прем'єр-міністра України 

додаються: 1) відомості про громадянство; 2) відомості про освіту; 3) 

відомості про фах; 4) відомості про партійність; 5) відомості про трудову 

діяльність і автобіографія; 6) декларація про особисті доходи, зобов'язання 

фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання; 7) 

відомості про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 8) 

відомості про судимість кандидата. 

Усі відомості подаються державною мовою і власноручно 

підписуються кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України. 

Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за пропозицією 

депутатських фракцій (фракції) до розгляду питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України зустрічається з депутатськими фракціями 

та відповідає на їхні запитання. 

Кандидат на посаду Прем'єр-міністра виступає на пленарному 

засіданні Верховної Ради України з викладом основних положень проекту 

Програми діяльності майбутнього Кабінету Міністрів України та відповідає 

на запитання народних депутатів України. 

Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-

міністра України проводиться у поіменному режимі. Рішення про 

призначення Прем'єр-міністра України приймається у формі постанови 

Верховної Ради України. 
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У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду 

Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної 

Ради України подання про призначення на зазначену посаду в порядку, 

розглянутому вище. 

Після прийняття постанови Верховної Ради України про призначення 

особи на посаду Прем'єр-міністра до вступу на посаду новопризначений 

Прем'єр-міністр України набуває повноважень проводити всі необхідні 

консультації щодо формування складу Кабінету Міністрів України та 

вносити подання щодо кандидатур на посади членів Кабінету Міністрів 

України, Програму діяльності Кабінету Міністрів України. 

При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України 

новопризначений Прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради 

України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України 

відповідно до вимог Конституції України та Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», в якому пропонується повний посадовий склад 

Кабінету Міністрів України. 

Подання Прем'єр-міністра України стосовно персонального складу 

Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання 

щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового 

складу, може вноситися окремо. 

Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України 

призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням 

Президента України. 

Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України щодо 

кандидатів на відповідні посади вносяться разом з таким самим переліком 

відомостей, що додаються до подання про призначення на посаду Прем'єр-

міністра України. 

На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна 

кандидатура. 
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Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за 

пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про  його 

призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може 

зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання.  

Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду 

членів Кабінету Міністрів України. Рішення з цього  приводу вона приймає 

у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів 

України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення 

Верховної Ради України щодо призначення члена Кабінету Міністрів 

України ухвалюється за його присутності. 

Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається 

відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її 

призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. 

У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на  посаду 

члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України (а у випадках, 

установлених Конституцією України, – Президент України) вносить 

подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України у 

визначеному вище порядку. 

Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена 

Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним 

присяги у порядку, встановленому ст. 10 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України». 

Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, у день 

свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному 

засіданні Верховної Ради України присягу. 

При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу 

зачитує Прем'єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету 

Міністрів України. 
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Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту 

складення ним присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України 

текст присяги зберігається в його особовій справі. 

Особа, яка у день свого призначення на посаду члена Кабінету 

Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) не склала присяги, 

вважається такою, що відмовилася від посади. 

Кабінет Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу 

після складення присяги не менше ніж двома третинами від його посадового 

складу. 

Член Кабінету Міністрів України, призначений на вакантну посаду в 

чинному складі Кабінету Міністрів України, у день свого призначення 

перед вступом на посаду особисто складає присягу на пленарному засіданні 

Верховної Ради України і невідкладно після цього підписує її текст. 

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України. 

Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України 

подається Прем'єр-міністром України чи особою, яка виконує його 

повноваження, та оголошується на першому пленарному засіданні 

новообраної Верховної Ради України. 

Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок: 

1) прийняття Верховною Радою України резолюції 

недовіри Кабінету Міністрів України; 

2) відставки Прем'єр-міністра України; 

3) смерті Прем'єр-міністра України. 

Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не 

менш як третини від її конституційного складу може розглянути питання 

про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти  резолюцію 

недовіри Кабінету Міністрів України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше 

ніж через десять днів після внесення пропозиції розглядається на 
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пленарному засіданні Верховної Ради України, на яке запрошуються всі 

члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента 

України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь 

Президент України. 

Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається 

прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може 

розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом 

чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України або впродовж останньої сесії Верховної Ради 

України. 

Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України 

про свою відставку. 

Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем'єр-

міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви 

про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради 

України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, 

якщо така заява надійшла у міжсесійний період. 

Прем'єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття 

рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради 

України. Прийняття Верховною Радою України такого рішення має 

наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.  

Повноваження Прем'єр-міністра України у разі його смерті 

припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. Припинення 

повноважень Прем'єр-міністра України у разі його смерті має наслідком 

відставку всього складу Кабінету Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці, 
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продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи 

новосформованого Кабінету Міністрів України. 

У разі смерті Прем'єр-міністра України повноваження Прем'єр-

міністра України на період до початку роботи новосформованого Кабінету 

Міністрів України виконує Перший віце-прем'єр-міністр України. 

У разі обрання члена Кабінету Міністрів України народним депутатом 

України новообраної Верховної Ради України він набуває повноважень 

народного депутата України у порядку, визначеному законом, без подання 

документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати 

повноваження члена Кабінету Міністрів України до початку роботи 

новосформованого Кабінету Міністрів України. 

Член Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) 

може бути звільнений з посади Верховною Радою України: 

1) за поданням Прем'єр-міністра України (стосовно 

Міністра закордонних справ України та Міністра оборони 

України таке подання вноситься за згодою Президента України); 

2) за поданням Президента України – Міністр 

закордонних справ України та Міністр оборони України;  

3) за власною ініціативою; 

4) шляхом прийняття відставки члена Кабінету 

Міністрів України за поданою ним заявою про відставку. 

Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена 

Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради 

України. 

Член Кабінету Міністрів України звільняється з посади з дня 

прийняття відповідного рішення Верховною Радою України. 

У разі смерті члена Кабінету Міністрів України його повноваження 

вважаються припиненими з дня його смерті. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
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Отже, Конституція України та Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України», встановлюють, що до складу Кабінету Міністрів України входять 

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-

прем'єр-міністри та міністри України. 

Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету 

Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням 

Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу 

Кабінету Міністрів України. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України 

рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий 

склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого 

рішення. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

Порядок діяльності Кабінету Міністрів України, пов'язаної з виконанням 

його повноважень, окрім Конституції України та Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», встановлює Регламент Кабінету Міністрів України, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 p. 

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та 

через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, 

координує та контролює діяльність цих органів. 

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах 

верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, 

колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості. 

Кабінет Міністрів України знаходиться у столиці України – місті 

Києві. 

Новопризначений Прем'єр-міністр України разом із поданням про 

посадовий та персональний склад Кабінету Міністрів України подає до 

Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України, яка 
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базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України розглядається 

Верховною Радою України невідкладно після складення присяги членами 

новосформованого Кабінету Міністрів України та набуття ним повноважень. 

Програма вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від 

конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі 

постанови Верховної Ради України. 

Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України 

можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України. 

Повторний розгляд цієї Програми Верховною Радою України проводиться не 

пізніше ніж на п'ятнадцятий день після прийняття такого рішення. 

Кабінет Міністрів України у випадках, передбачених законами України, 

може передавати для тимчасового виконання окремі власні повноваження, 

певні повноваження центральних органів виконавчої влади іншим органам 

виконавчої влади з одночасним переданням їм фінансових і матеріальних 

ресурсів, необхідних для належного виконання таких повноважень. 

Кабінет Міністрів України контролює здійснення переданих ним 

повноважень, несе відповідальність за результати їх виконання. У разі 

неналежної реалізації повноваження, переданого іншому органу виконавчої 

влади, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про передачу цього 

повноваження. 

Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної 

Ради України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої 

Верховною Радою України. 

Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Відповідно до 

Конституції та законів України Уряд здійснює свої повноваження шляхом 
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прийняття рішень на його засіданнях більшістю голосів від посадового складу 

Кабінету Міністрів України. 

Прем'єр-міністр України: 

1. керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність 

Кабінету Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших 

повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України; 

2. координує діяльність членів Кабінету Міністрів України; 

3. вносить на розгляд Верховної Ради України подання про 

призначення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних 

справ України та Міністра оборони України), а також Голови 

Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету 

телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна 

України; 

4. вносить на розгляд Кабінету Міністрів України: 

 пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і 

звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій та щодо 

внесення Президенту України подань про призначення на посаду або 

звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій; 

 подання щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з 

посади керівників центральних органів виконавчої влади, що не входять 

до складу Кабінету Міністрів України; 

 подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на 

посаду і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів 

виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України; 

 подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади; 

 пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового 

складу. 
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5. формує проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів 

України; 

6. скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;  

7. підписує акти Кабінету Міністрів України; 

8. скріплює підписом акти Президента України у випадках, 

передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 ч. 1 ст. 106 Конституції України;  

9. представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими 

органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її 

межами; 

10. вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і 

підписує міжнародні договори відповідно до закону та актів Президента 

України. 

Прем'єр-міністр України може здійснювати інші повноваження, 

передбачені Конституцією та законами України. 

Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі 

Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба – 

апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду та 

звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України. 

У разі відсутності Прем'єр-міністра України його повноваження виконує 

Перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з 

визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень. 

Щодо відповідальності членів Кабінету Міністрів України, то за 

результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу 

виконавчої влади вони несуть солідарну відповідальність та особисто несуть 

відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління. 

Члени Кабінету Міністрів не можуть діяти всупереч позиції Уряду, 

оприлюднювати без згоди Прем'єр-міністра будь-яку інформацію про перебіг 

засідання Кабінету Міністрів та оцінку позицій, які висловлюються членами 

Кабінету Міністрів на засіданнях. 
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Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за 

стан справ у доручених їм сферах державного управління. За вчинення 

правопорушень вони несуть відповідальність згідно із законом. 

Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних діянь та 

порушення вимог сумлінної поведінки осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави (заборона використання службового становища в особистих 

цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), можуть бути звільнені 

Верховною Радою України. 

Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його 

засідання. 

Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром 

України, проводяться щосереди і розпочинаються о 10 годині. Прем'єр-міністр 

може прийняти рішення про скликання позачергового засідання Кабінету 

Міністрів. 

Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на 

ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів 

України. Члени Кабінету Міністрів беруть участь у засідання Кабінету 

Міністрів особисто. 

У разі якщо міністр не має змоги взяти участь у засіданні Кабінету 

Міністрів України, з правом дорадчого голосу в засіданні бере участь заступник 

міністра. 

На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр 

України, а в разі його відсутності – Перший віце-прем'єр-міністр України. 

Порядок денний засідання Кабінету Міністрів складається з таких 

розділів: 

 концептуальні засади реалізації державної політики; 

 акти законодавства; 

 кадрові питання; 

 звіти та питання контролю; 

 різне. 
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Порядок денний засідання Кабінету Міністрів затверджує Кабінет 

Міністрів. За пропозиціями членів Кабінету Міністрів до порядку денного 

можуть вноситися зміни, крім включення питань про розгляд проектів актів 

законодавства, за винятком тих, невідкладний розгляд яких пов'язаний із 

запобіганням виникненню аварії, катастрофи, стихійного лиха чи 

ліквідацією їх наслідків. 

З питань, передбачених порядком денним, доповідають на засіданні 

члени Кабінету Міністрів. За пропозицією члена Кабінету Міністрів з окремих 

питань на засіданні може доповідати керівник центрального органу виконавчої 

влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів, або інша посадова особа. 

З питань заслуховування звітів (інформації) доповідають керівники органів 

виконавчої влади. 

Обговорення питань на засіданні Кабінету Міністрів здійснюється 

відповідно до порядку його проведення, який готується Секретаріатом Кабінету 

Міністрів для кожного засідання та узгоджується з Прем'єр-міністром. За 

пропозицією головуючого рішення про прийняття акта Кабінету Міністрів або 

схвалення проекту закону чи акта Президента України може бути прийняте без 

обговорення, якщо у членів Кабінету Міністрів немає зауважень до нього. 

Якщо у члена Кабінету Міністрів за результатами вивчення поданих для 

розгляду матеріалів виникли принципові зауваження і пропозиції до проекту 

акта, вони подаються у письмовій формі для поширення серед членів Кабінету 

Міністрів та інших учасників засідання під час обговорення. Особи, запрошені 

на засідання, можуть вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити 

застереження, давати пояснення. Обговорення питання припиняється за 

рішенням головуючого. 

Рішення Кабінету Міністрів приймаються шляхом голосування 

більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос Прем'єр-міністра. Головуючий на 

засіданні Кабінету Міністрів на підставі результатів обговорення та 

голосування оголошує про прийняте рішення. 
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За рішенням Прем'єр-міністра може бути проведено закрите засідання 

Кабінету Міністрів. У закритому засіданні беруть участь члени Кабінету 

Міністрів, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду питання. 

Засідання Кабінету Міністрів України стенографується, його рішення 

оформлюється протоколом, який є офіційним документом. 

Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів 

України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду 

проектів нормативно-правових актів, концепцій реалізації державної політики, 

інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, 

утворюються урядові комітети. 

Перелік урядових комітетів та їх посадовий склад затверджує Кабінет 

Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Відповідно до 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 р. № 195-р, зі 

змінами, затверджено такий перелік урядових комітетів: Урядовий комітет з 

питань економічної політики; Урядовий комітет з питань правової політики, 

оборони та правоохоронної діяльності; Урядовий комітет з питань гуманітарної 

та соціальної політики; Урядовий комітет європейської інтеграції та 

міжнародного співробітництва. До складу урядового комітету входять 

відповідно до їх компетенції члени Кабінету Міністрів та можуть входити 

заступники міністрів, а також керівники центральних органів виконавчої влади, 

відсутні у складі Кабінету Міністрів. 

Члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового 

комітету, можуть брати участь у роботі цього комітету з правом вирішального 

голосу. 

Урядові комітети очолюють Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-

міністри. 

Урядовий комітет здійснює свої функції шляхом обговорення питань та 

прийняття рішень на засіданнях. Засідання урядового комітету вважається 

повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина його членів. 
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Рішення урядового комітету приймається більшістю від його посадового складу 

та оформлюється протоколом. 

Порядок організації роботи урядових комітетів визначається 

Регламентом Кабінету Міністрів України (розділ 4). 

Постійно діючим органом, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів 

України, є Секретаріат Кабінету Міністрів України. Секретаріат Кабінету 

Міністрів України є юридичною особою і діє на підставі Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» та Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 

р. № 850. 

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-

аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Кабінету Міністрів України, урядових комітетів. Прем'єр-

міністра України, Першого віце-прем'єр-мі- ністра України, віце-прем'єр-

міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не 

очолюють міністерства. 

Секретаріатом керує Міністр Кабінету Міністрів України. 

До складу Секретаріату входять: 

 керівництво Секретаріату – Міністр Кабінету Міністрів 

України, його перший заступник і заступники; 

 патронатні служби – Апарат Прем'єр-міністра 

України, служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-

прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України 

та міністрів, які не очолюють міністерства; 

 структурні підрозділи – бюро, департаменти, самостійні 

управління і відділи та інші підрозділи. 

Структура Секретаріату затверджується Кабінетом Міністрів України за 

поданням Міністра Кабінету Міністрів України. 
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Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх 

повноважень може утворювати постійні, тимчасові консультативні, дорадчі та 

інші допоміжні органи. 

До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати 

України, науковці та інші фахівці за їх згодою. Завдання, склад та організація 

роботи таких органів визначаються Кабінетом Міністрів України. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Отже, порядок діяльності Кабінету Міністрів України, пов'язаної з 

виконанням його повноважень, окрім Конституції України та Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України», встановлює Регламент Кабінету 

Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів Україн.  

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах 

верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, 

колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.  

 

ІІІ. АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і 

законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання 

акти – постанови і розпорядження. 

Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у 

формі постанов Кабінету Міністрів України. 

Постанови Кабінету Міністрів видаються з питань: 

 затвердження положення, статуту, порядку, 

регламенту, правил, методики та в інших випадках, коли 

суспільні відносини потребують нормативно-правового 

врегулювання; 

 затвердження, прийняття міжнародного договору або 

приєднання до нього. 
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Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших 

поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів 

України. 

Розпорядження Кабінету Міністрів видаються з питань: 

 схвалення програми, плану заходів, концепції реалізації 

державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової 

програми та концепції закону, директив, урядової заяви, листа, звернення, 

декларації, меморандуму тощо; 

 схвалення програми, плану заходів, концепції, стратегії, 

основних напрямів реалізації державної політики та інших програмних 

документів концептуального характеру, концепції державної цільової 

програми та закону, директив, урядової заяви, листа, звернення, 

декларації, меморандуму тощо; 

 утворення та затвердження складу консультативних, 

дорадчих, інших допоміжних органів і робочих груп; 

 виділення коштів резервного фонду державного бюджету; 

 делегування повноважень Кабінету Міністрів центральним та 

місцевим органам виконавчої влади; 

 передання майна; 

 кадрових та інших питань організаційно-розпорядчого 

характеру. 

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. 

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції України Президент України 

має право зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 

Зупинення дії акта Кабінету Міністрів України Президентом України 

має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, 

спрямованих на виконання зупиненого акта Кабінету Міністрів України, 

здійснення повноважень, визначених цим актом. 
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Винесення Конституційним Судом України ухвали про відмову у 

відкритті провадження у справі за конституційним поданням Президента 

України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів 

України або визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає 

Конституції України, відновлює дію цього акта. 

Акт Кабінету Міністрів України може бути оскаржений до суду в порядку 

та у випадках, установлених законом. 

Вирішення питань про конституційність актів Кабінету Міністрів 

України, згідно зі ст. 150 Конституції України, належить до повноважень 

Конституційного Суду України. 

Як зазначено у ч. 3 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства 

України, адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових 

актів Кабінету Міністрів України (тобто з приводу їх законності) вирішуються 

окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого 

поширюється на місто Київ. Особливості провадження у таких справах 

визначені ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів є орган, який 

здійснює його підготовку. Підготовку проектів актів Кабінету Міністрів 

здійснюють відповідно до своєї компетенції міністерства, інші центральні 

органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Підготовку проектів 

актів Кабінету Міністрів, які вносяться на його розгляд Міністром Кабінету 

Міністрів, з питань, що належать до його компетенції, здійснює Секретаріат 

Кабінету Міністрів. 

Головний розробник зобов'язаний погодити проект акта Кабінету 

Міністрів з усіма заінтересованими органами, а також з Мінфіном та 

Мінекономіки (за винятком проекту розпорядження з кадрових питань). 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу 

заінтересованих органів з підготовки проекту акта Кабінету Міністрів, вживає 
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вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей та проводить узгоджувальні 

процедури (консультації, наради, робочі зустрічі тощо). 

До розроблення проекту акта Кабінету Міністрів можуть залучатися за 

згодою народні депутати України, науковці та інші фахівці, а також 

представники об'єднань громадян. 

Головний розробник під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів з 

питань стосовно соціально-трудової сфери в обов'язковому порядку надсилає 

його уповноваженому представнику від всеукраїнських профспілок, їх 

об'єднань та уповноваженому представнику від всеукраїнських об'єднань 

організацій роботодавців. 

Проекти актів Кабінету Міністрів вносять на розгляд Кабінету Міністрів 

міністри (у разі, коли головними розробниками є міністерства або центральні 

органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 

міністрами), Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови 

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. 

Проекти актів Кабінету Міністрів вносять на розгляд Кабінету Міністрів 

також керівники державних органів, якщо згідно із законами окремі питання 

діяльності таких органів регулюються актами Кабінету Міністрів. 

Секретаріат Кабінету Міністрів проводить експертизу (фахову і 

юридичну) поданого до Кабінету Міністрів проекту акта та здійснює його 

опрацювання (вносить поправки, пов'язані з приведенням у відповідність з 

правилами нормопроектувальної техніки, редагує його). 

Опрацьований проект акта Кабінету Міністрів разом із матеріалами, 

поданими головним розробником, та експертним висновком Секретаріату 

Кабінету Міністрів включається до порядку денного засідання відповідного 

урядового комітету. Розглянутий на засіданні урядового комітету та 

завізований його головою проект акта Кабінету Міністрів включається до 

порядку денного чергового засідання Кабінету Міністрів. 
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Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються 

на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю 

голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України. 

Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини посадового 

складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував Прем'єр-

міністр України, рішення вважається прийнятим. 

Постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіційного 

опублікування, якщо інше не передбачено самою постановою, але не раніше 

дня її опублікування. 

Постанови Кабінету Міністрів публікуються в офіційних виданнях – 

«Офіційному віснику України» та газеті «Урядовий кур'єр». Постанови 

Кабінету Міністрів або їх окремі положення, що містять інформацію з 

обмеженим доступом (з грифом «Таємно», «Цілком таємно», «Особливої 

важливості» або «Для службового користування»), не підлягають 

опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому 

порядку до виконавців, якщо самими постановами не встановлено пізніший 

строк набрання ними чинності. 

Розпорядження Кабінету Міністрів набирає чинності з моменту його 

прийняття, якщо самим розпорядженням не встановлено пізніший строк 

набрання ним чинності. 

Датою видання акта Кабінету Міністрів є дата його прийняття на 

засіданні Кабінету Міністрів. 

Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає акти Кабінету Міністрів 

Мін'юсту для внесення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів. 

Акти Кабінету Міністрів розміщуються на офіційному веб-сайті Кабінету 

Міністрів (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади). 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, Кабінет Міністрів України на основі та на виконання 

Конституції і законів України, актів Президента України видає обов'язкові для 
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виконання акти – постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів 

України підписує Прем'єр-міністр України. 

 

IV. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ З ІНШИМИ 

ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення 

державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 

постанов Верховної Ради України, додержання прав і свобод людини та 

громадянина. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та 

підконтрольні йому. 

Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України 

представляють відповідні міністри. 

Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не 

входять до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і 

координується міністрами. Питання діяльності таких центральних органів 

виконавчої влади представляють відповідні міністри, до сфери спрямування 

і координації яких належать ці органи. 

Кабінет Міністрів України утворює у системі міністерств  урядові 

органи, затверджує положення про них, призначає та звільняє їх керівників. 

Урядові органи відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні 

та підконтрольні міністру, у системі міністерства якого вони створені та 

функціонують. 

Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність 

працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в 
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межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання 

органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій 

частині. 

Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади:  

1) керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять 

до складу Кабінету Міністрів України, – за поданням Прем'єр-міністра 

України; 

2) відповідно до закону членів колегіальних центральних органів 

виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, – за 

поданням Прем'єр-міністра України; 

3) перших заступників і заступників міністрів – за поданням 

міністрів; 

4) перших заступників і заступників керівників інших центральних 

органів виконавчої влади – за поданням міністрів, до сфери спрямування та 

координації яких належать ці органи, у порядку, визначеному 

законодавством про державну службу; 

5) керівників урядових органів – за поданням міністра, у системі 

міністерства якого функціонують відповідні органи. 

Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими 

центральними органами виконавчої влади можуть визначатися законами 

України. 

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих 

державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, 

актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету 

Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на 

відповідній території інших наданих місцевим державним адміністраціям 

повноважень. 

Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо: 
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1) призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих 

державних адміністрацій і внесення Президенту України відповідних 

подань; 

2) погодження кандидатур заступників голів місцевих державних 

адміністрацій, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до 

відання Кабінету Міністрів України; 

3) надання у разі вмотивованої відмови голови обласної державної 

адміністрації або підтримки головою обласної державної адміністрації 

вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити 

призначення керівника територіального органу міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, 

організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального 

органу виконавчої влади, згоди на призначення відповідного керівника;  

4) подання Президенту України пропозицій щодо скасування актів 

місцевих державних адміністрацій, які суперечать Конституції та законам 

України, іншим актам законодавства України, з одночасним зупиненням їх 

дії. 

На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання 

щодо призначення керівника територіального органу міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, 

організації, що перебуває в управлінні міністерства, або іншого центрального 

органу виконавчої влади, запрошується відповідний голова обласної державної 

адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного 

питання, робити застереження, давати пояснення. 

Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх 

повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України. Місцеві 

державні адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету 

Міністрів України у межах його повноважень. 
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Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій 

інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних 

адміністрацій з питань їх діяльності. 

Кабінет Міністрів України затверджує типовий регламент місцевих 

державних адміністрацій, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій і типові положення 

про них, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників 

місцевих державних адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх 

утримання. 

Проекти актів Кабінету Міністрів України з питань розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць надсилаються відповідним місцевим 

державним адміністраціям для погодження. Кабінет Міністрів України перед 

прийняттям таких актів розглядає зауваження та пропозиції, подані місцевими 

державними адміністраціями. 

Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують 

вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій 

голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій мають право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України 

з правом дорадчого голосу. 

Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації 

подають пропозиції з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів 

України, відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для 

подальшого подання їх Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим 

центральним органам виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України. 

Президент України має право внести Верховній Раді України пропозицію 

щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. 
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Кабінет Міністрів України забезпечує виконання актів Президента 

України. 

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених 

пунктами 5, 18, 21 і 23 ч. 1 ст. 106 Конституції України, скріплюються 

підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його 

виконання. 

Кабінет Міністрів України відповідає на звернення Президента України, у 

разі потреби проводить консультації з Президентом України. 

У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь Президент 

України або уповноважений ним представник. 

Особи, уповноважені Президентом України, мають право брати участь у 

засіданнях урядових комітетів. 

Кабінет Міністрів України з власної ініціативи чи на виконання указів 

Президента України вносить пропозиції та здійснює підготовку проектів 

відповідних законів, а також актів Президента України з питань, що належать 

до повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з 

клопотанням про визначення проекту закону, що вноситься до Верховної Ради 

України, як невідкладного. 

Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює 

діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. 

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради 

національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента 

України. 

Секретаріат Кабінету Міністрів України відповідає на звернення 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що 

утворюються Президентом України, надає їм інформацію, необхідну для 

виконання покладених на них завдань. 

Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів 

виконавчої влади за погодженням із Прем'єр-міністром України можуть 
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включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення 

своїх повноважень, та брати участь у роботі таких органів і служб на 

громадських засадах. 

Кабінет Міністрів України звертається до Конституційного Суду 

України для надання висновків про відповідність Конституції України 

чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що 

вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 

обов'язковість, а також для офіційного тлумачення Конституції та законів 

України. 

Кабінет Міністрів України може бути позивачем та відповідачем у 

судах загальної юрисдикції. 

Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції 

представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено 

законами України або актами Кабінету Міністрів України. 

Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та 

організації зобов'язані на вимогу Кабінету Міністрів України або 

Міністерства юстиції України в установлений ними строк подати матеріали, 

необхідні для розгляду справ у судах. 

Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої 

влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого 

самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого 

самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів 

виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань 

місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Кабінет Міністрів України вживає заходів для ознайомлення органів 

місцевого самоврядування з проектами актів Кабінету Міністрів України, 

що безпосередньо стосуються питань функціонування місцевого 

самоврядування чи інтересів територіальних громад. 
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Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, за 

рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, компенсує 

витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради 

України проекти законів про надання органам місцевого самоврядування 

окремих повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет 

Міністрів України подає пропозиції про фінансування здійснення таких 

повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету 

України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих 

загальнодержавних податків, а також передання у комунальну власність чи 

у користування органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів 

державної власності. 

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України 

забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування наданих їм повноважень органів виконавчої влади. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу  

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують 

проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і 

державного життя, виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України, постанов Верховної Ради України, додержання прав і 

свобод людини та громадянина. Міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, 

підзвітні та підконтрольні йому. Кабінет Міністрів України відповідальний 

перед Президентом України. Кабінет Міністрів України може бути 

позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції. 
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V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

Відповідно до п. 9 ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України 

утворює, реорганізовує та ліквідовує згідно із законом міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на 

утримання органів виконавчої влади. 

Пунктом 1 Указу Президента України «Про систему центральних органів 

виконавчої влади» від 15.12.1999 p., зі змінами і доповненнями, визначено, що 

до системи центральних органів виконавчої влади України входять: 

міністерства, державні комітети (державні служби), центральні органи 

виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють та 

затверджують власний регламент на основі Типового регламенту 

центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1143. 

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних 

органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики у 

визначеній сфері діяльності. 

Відповідно до затвердженого Указом Президента України від 12.03.1996 

р. № 179/96 Загального положення про міністерство (інший центральний орган 

державної виконавчої влади) міністерство: 

 бере участь у формуванні та реалізації державної політики як у 

цілому, так і за відповідними напрямами, розробляє механізм її реалізації; 

 прогнозує розвиток економіки у виробничій, науково-технічній, 

мінерально-сировинній, паливно-енергетичній, трудовій, демографічній, 

соціальній, фінансовій та інших сферах; 

 бере участь у розробленні проектів Державної програми 

економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету 

України; 
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 готує пропозиції та бере участь у формуванні та реалізації політики 

у сфері виконання робіт і поставок продукції для державних потреб; 

 розробляє цільові перспективи програми, опрацьовує комплекс 

заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи; 

 здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього 

завдань. 

Міністерство очолює Міністр України, який: 

1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері; 

2) здійснює керівництво міністерством (крім міністра, який не очолює 

міністерство) та на виконання вимог законодавства в межах наданих йому 

повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи 

міністерства і шляхи досягнення поставленої мети, спрямовує та координує 

діяльність відповідних центральних органів виконавчої влади; 

3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:  

 пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням 

своїх повноважень із спрямування і координації діяльності центральних 

органів виконавчої влади; 

 подання про призначення на посаду та звільнення з посади 

першого заступника та заступників міністра, а також перших 

заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром; 

 пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації 

урядових органів у системі міністерства, а також подання про 

призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників; 

 пропозиції – у разі вмотивованої відмови голови обласної 

державної адміністрації (підтримки головою обласної державної 

адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної 

адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність 
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якого спрямовується і координується міністром, урядового органу в 

системі міністерства або керівника підприємства, установи, організації, 

що належить до сфери управління такого міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, – про надання Кабінетом 

Міністрів України згоди на призначення такого керівника; 

4) вносить Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення на 

посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром; 

5) скріплює підписом акти Президента України, видані в межах 

повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 ч. 1 ст. 106 Конституції 

України, з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується ним, та забезпечує їх виконання; 

6) погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, з 

питань, що належать до сфери діяльності міністерства, центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним; 

7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є 

міністерство чи центральні органи виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується ним; 

8) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що належать до 

сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується ним; 

9) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Міністрів 

України; 

10) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів 

України та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету 

Міністрів України; 

11) бере участь у засіданнях урядових комітетів; 
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12) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у 

відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями 

в Україні та за її межами; 

13) веде переговори і підписує міжнародні договори України 

відповідно до наданих йому повноважень;  

14) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво 

консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що 

утворюються Кабінетом Міністрів України; 

15) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих 

державних адміністрацій та звільняє керівників територіальних органів 

міністерств, державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у 

сфері управління відповідного міністерства; 

16) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників 

територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром, урядового 

органу в системі міністерства, державних підприємств, установ, організацій, 

що перебувають у сфері управління відповідного міністерства; 

17) здійснює інші повноваження, передбачені законами. 

Міністерство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 

найменуванням. 

Державний комітет (державна служба) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр 

України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Державний комітет 

(державна служба) вносить пропозиції щодо формування державної політики 

відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у 

визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також 

міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених 

до його відання. Державний комітет (державну службу) очолює його голова. До 

державних комітетів України та інших центральних органів виконавчої влади, 
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статус яких прирівнюється до Державного комітету України, зокрема, належать 

державні комітети: архівів, з енергозбереження, зі статистики, рибного 

господарства України, Пенсійний фонд України, Головне контрольно-ревізійне 

управління, Вища атестаційна комісія тощо. 

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має 

визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та 

повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок 

утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також 

призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. Центральний 

орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює його голова. До цих 

органів, зокрема, належать: Антимонопольний комітет, Державна податкова 

адміністрація України, Державна митна служба, Фонд державного майна, 

Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Служба безпеки 

України, Державна судова адміністрація, Державний комітет ядерного 

регулювання України, Державний комітет фінансового моніторингу України, 

Державна служба експортного контролю України тощо. 

Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні 

органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідовуються в порядку, 

встановленому законодавством. Керівників територіальних органів 

міністерства призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку 

міністр, іншого центрального органу виконавчої влади – керівник цього органу. 

Для забезпечення реалізації державної політики в особливо важливих 

сферах діяльності та державного управління ними у складі окремих 

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом у межах 

коштів, передбачених на їх утримання, можуть бути утворені відповідні  

департаменти (служби). 

Центральний орган виконавчої влади розробляє та затверджує річний 

план заходів з виконання покладених на нього завдань. По закінченні строку дії 

річного плану центральний орган виконавчої влади готує звіт про його 

виконання, який підлягає опублікуванню та громадському обговоренню. 
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Центральний орган виконавчої влади в межах своїх повноважень на 

основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і 

контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими органами 

виконавчої влади спільні акти. 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 

підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, 

встановленому Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових 

актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського 

управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси 

громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731, зі змінами і доповненнями, та 

наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5 «Про 

вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у 

Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів». 

Для погодженого вирішення проблемних питань, що належать до 

компетенції центрального органу виконавчої влади, та обговорення 

найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія як 

консультативно-дорадчий орган, порядок діяльності якого визначається 

Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і 

місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 02.10.2003 р. № 1569. 

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо головних 

напрямів розвитку науки і техніки, обговорення найважливіших програм та 

інших питань у міністерстві може утворюватися науково-технічна (наукова) 

рада з учених і висококваліфікованих фахівців. Склад науково-технічної 

(наукової) ради і положення про неї затверджує міністр (керівник). 

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання 

органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи державного 

управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і 
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діють у складі відповідного центрального органу виконавчої влади та 

здійснюють: управління окремими підгалузями або сферами діяльності; 

контрольно-наглядові функції; регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції 

щодо фізичних і юридичних осіб. 

Керівники урядових органів державного управління призначаються на 

посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням 

керівника відповідного центрального органу виконавчої влади. Положення про 

урядовий орган державного управління затверджується Кабінетом Міністрів 

України. Типове положення про урядовий орган державного управління 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 р. № 386, зі 

змінами. 

Урядовими органами державного управління є, наприклад, Державне 

казначейство України, що діє у складі Міністерства фінансів України, 

Державна служба геодезії, картографії та кадастру, Державна геологічна 

служба, Державна екологічна інспекція, що діють у складі Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України тощо. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Отже, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

розробляють та затверджують власний регламент на основі Типового 

регламенту центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1143. Міністерство є головним 

(провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в 

забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності. 

Міністерство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 

найменуванням. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 
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1. Конституція України та Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України», встановлюють, що до складу Кабінету Міністрів України входять 

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-

прем'єр-міністри та міністри України. 

2. Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого 

Кабінету Міністрів України визначається Верховною Радою України за 

поданням Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального 

складу Кабінету Міністрів України. У разі прийняття Кабінетом Міністрів 

України рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства 

посадовий склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня 

прийняття такого рішення. 

3. Порядок діяльності Кабінету Міністрів України, пов'язаної з 

виконанням його повноважень, окрім Конституції України та Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України», встановлює Регламент Кабінету Міністрів 

України, затверджений постановою Кабінету Міністрів Україн. Діяльність 

Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, 

законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної 

відповідальності, відкритості та прозорості 

4. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і 

законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання 

акти – постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів України підписує 

Прем'єр-міністр України. 

5. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують 

проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і 

державного життя, виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України, постанов Верховної Ради України, додержання прав і 

свобод людини та громадянина. Міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, 

підзвітні та підконтрольні йому. Кабінет Міністрів України відповідальний 
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перед Президентом України. Кабінет Міністрів України може бути 

позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції. 

6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють 

та затверджують власний регламент на основі Типового регламенту 

центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1143. Міністерство є головним 

(провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в 

забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності. 

Міністерство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 

найменуванням. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути порядок формування Конституційного Суду України, його 

чисельний склад, структура, вимоги до суддів, структурну організацію 

Конституційного Суду України, процедуру внесення конституційного подання 

та конституційного звернення, форми діяльності Конституційного Суду 

України.  

ВСТУП 

 

Відомо, що здійснюючи свої повноваження, конституційний суд може 

виконувати різні правові функції: правозахисну (захищати права і свободи 

громадян, інших фізичних та юридичних осіб приватного права), 

праворегулятивну (заповнювати прогалини в законодавстві та усувати 

законодавчі колізії у процесі тлумачення положень конституції й законів), 

правоохоронну (при наданні висновків про притягнення до відповідальності 
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вищих посадових осіб) та правоарбітражну (при вирішенні конституційних 

спорів між органами влади тощо).  

Конституційна юстиція як інститут конституційного права з’явилась у 

результаті виокремлення правозахисної функції в діяльності органів 

конституційного контролю (конституційної юрисдикції), які, в свою чергу, 

були створені в результаті утвердження в конституційних системах відповідних 

країн принципів правової держави та верховенства права.  

Нині інститут конституційної юстиції «пробиває» собі дорогу навіть у тих 

країнах, які не особливо прихильні до принципів правової держави та 

верховенства права. В країнах, де цей інститут почуває себе впевнено, він 

творить дива: авторитет органів конституційної юстиції, як правило, є високим 

та стабільним порівняно з іншими органами державної влади; їх рішення 

можуть слугувати обов’язковими для модернізації або проведенню реформ у 

політико?правовій та інших сферах суспільного життя тощо. Феномен органів 

конституційної юстиції у простому: чим доступнішою є судова система для 

громадян, тим більше вони акцентують увагу на неконституційних положеннях 

законодавства. Як наслідок, у цих органах громадяни успішно захищають свої 

права і свободи від неконституційних актів, з одного боку, та сприяють 

усуненню порушень Конституції в діяльності інших органів держави – з 

другого. 

 

І. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАДЕННЯ ПРИСЯГИ, 

ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ. ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

СУДУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ  

 

Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції 

в Україні має своїм основним завданням гарантування верховенства 

Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. 
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Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду 

України визначаються Конституцією України та Законом України «Про 

Конституційний Суд України». Конституційний Суд України приймає акти, що 

регламентують організацію його внутрішньої роботи відповідно до цього 

Закону. Основним таким актом є Регламент Конституційного Суду України, 

затверджений Рішенням Конституційного Суду України від 05.03.1997 p., зі 

змінами і доповненнями. При цьому в юридичній літературі вказується на 

необхідність прийняття Конституційно-процесуального кодексу (Кодексу 

конституційного судочинства), що дало б можливість відмовитися від 

підзаконного Регламенту Конституційного Суду та перенести навички 

шанобливого ставлення до процесуальних правил і процесуального закону, 

класично відпрацьованих у правосудді взагалі, на таку порівняно «молоду» 

форму судочинства, як судочинство конституційне. 

До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів 

Конституційного Суду України. Суддею Конституційного Суду України може 

бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має 

вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за 

фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні 

протягом останніх двадцяти років. 

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних 

партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій 

політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати 

іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України 

призначають по шість суддів Конституційного Суду України. 

Призначеною на посаду судді Конституційного Суду України вважається 

особа, про призначення якої видано Указ Президента України. У разі 

припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який 

призначався Президентом України, Президент України у місячний строк 

призначає іншу особу на цю посаду. 
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Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду України 

таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. 

Відповідно до пунктів 26, 27 ч. 1 ст. 85 Конституції України до 

повноважень Верховної Ради України належать призначення на посади та 

звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України, а також 

обрання суддів безстроково. 

Кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України 

пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням 

вимог Закону України «Про Конституційний Суд України». 

Як передбачає ст. 209 Регламенту, за дорученням Голови Верховної 

Ради України комітети, до предмета відання яких належать відповідні 

питання, подають свої висновки щодо кандидатів на посади суддів 

Конституційного Суду України. Висновки комітетів та відомості про 

кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України, підготовлені з 

дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на відповідну посаду 

(ч. 2 ст. 205 Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три 

дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання. 

В обговоренні кандидатур на посади суддів Конституційного Суду 

України беруть участь представники депутатських фракцій, представники 

комітетів (у разі їх створення), народні депутати. 

Голосування щодо призначення на посади суддів Конституційного 

Суду України здійснюється Верховною Радою таємно шляхом подання 

бюлетенів, а звільнення з посад таких осіб відбувається відкритим 

голосуванням. За результатами голосування оформляється відповідна 

постанова Верховної Ради. 

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим 

голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає 

кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України для 

включення в бюлетені для таємного голосування. Призначеним на посаду 

судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який у 
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результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа 

обраних делегатів з'їзду суддів України. Якщо голосування проводиться 

щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на посаду 

суддів 

Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, 

які, одержавши більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів 

України, набрали більше голосів, ніж інші кандидати на ці посади. За 

результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду підписуються 

рішення з'їзду суддів України про призначення суддів Конституційного Суду 

України. 

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, 

який призначався з'їздом суддів України, з'їзд суддів України у тримісячний 

строк призначає іншу особу на цю посаду. 

Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев'ять 

років без права бути призначеним повторно. 

Суддя Конституційного Суду України вступає на посаду з дня складення 

ним присяги судді Конституційного Суду України.  

Відповідно до ст. 217 Регламенту судді Конституційного Суду України 

складають присягу перед Верховною Радою у строки і за текстом, як це 

визначено Законом України «Про Конституційний Суд України». Складення 

присяги здійснюється зазначеними особами особисто на пленарному 

засіданні Верховної Ради. 

Питання про складення присяги включається до порядку денного сесії 

Верховної Ради без прийняття нею відповідного рішення. Згідно з п. 4 

постанови Верховної Ради України «Про порядок складення у Верховній 

Раді України присяги суддею Конституційного Суду України» від 14.12.2005 

p. № 3193-IV, із змінами, внесеними Законом України від 03.08.2006 p. № 

73-V, особа, призначена на посаду судді Конституційного Суду України 

Верховною Радою України, складає присягу за наявності висновку Комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики про виконання нею 
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вимог ч. 2 ст. 127 Конституції України, відповідно до якої професійні судді 

не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у 

будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати 

будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім 

наукової, викладацької та творчої. 

Комітет, до предмета відання якого належить таке питання, подає до 

Верховної Ради пропозицію про дату, час та процедуру складення присяги 

відповідною особою. Така пропозиція має бути внесена протягом тижня з 

дня надходження до цього комітету матеріалів стосовно призначеної особи. 

У разі неприйняття комітетом у зазначений термін відповідного 

рішення або якщо подані до комітету відповідні матеріали не розглянуто, 

питання про складення присяги судді Конституційного Суду України 

включається до порядку денного сесії Верховної Ради не пізніше двох 

тижнів після їх надходження до Верховної Ради. 

Особа, призначена на посаду судді Конституційного Суду України, 

після її представлення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради 

зачитує з трибуни текст присяги. 

У разі коли на момент складення присяги відповідною особою від неї 

надійде заява про відмову від складення присяги або виникнуть інші 

передбачені законом підстави, що унеможливлюють її вступ на відповідну 

посаду, комітет, до предмета відання якого належить це питання, подає на 

розгляд Верховної Ради відповідну пропозицію. 

Суддя Конституційного Суду України складає присягу на засіданні 

Верховної Ради України, яке проводиться за участю Президента України, а 

також Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України або осіб, 

які виконують їх повноваження. 

Повноваження судді Конституційного Суду України та його 

конституційні права і свободи не можуть бути обмежені при введенні воєнного 

чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях. 
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Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному 

пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів 

Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним 

голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом кандидатур, 

запропонованих суддями Конституційного Суду України. 

Відповідно до § 1 Регламенту Конституційного Суду України Голова 

Конституційного Суду України обирається не пізніше двомісячного строку з 

дня, коли посада Голови стала вакантною. 

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 

головує один із заступників Голови Конституційного Суду України. Якщо до 

списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України внесено 

кандидатуру судді, який є головуючим, то на засіданні головує старший за 

віком суддя, не внесений до списку кандидатур. 

Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України 

вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять 

суддів Конституційного Суду України. 

На спеціальному пленарному засіданні Конституційним Судом України 

відкритим голосуванням затверджується форма бюлетеня для голосування по 

виборах Голови Конституційного Суду України та форма протоколу 

голосування. 

Головуючий на спеціальному пленарному засіданні Конституційного 

Суду України вносить пропозицію щодо висунення кандидатур на посаду 

Голови Конституційного Суду України. 

До списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України 

вноситься будь-яке число кандидатур, які дали згоду балотуватися на посаду 

Голови. Кандидатури на посаду Голови заслуховуються на спеціальному 

пленарному засіданні Конституційного Суду України. 

Список кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України 

затверджується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду 
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України відкритим голосуванням і оформляється протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні. 

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 

із числа суддів Конституційного Суду України обирається комісія для 

організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України у 

складі трьох суддів із числа суддів, які не балотуються на посаду Голови 

Конституційного Суду України. Головуючий на засіданні Конституційного 

Суду України не може обиратися до складу комісії. 

Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного 

Суду України обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, 

про що складається протокол. 

Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного 

Суду України забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. 

На звороті бюлетенів свій підпис ставить головуючий на спеціальному 

пленарному засіданні Конституційного Суду України, що скріплюється 

печаткою Конституційного Суду України. Бюлетені без підпису головуючого та 

відтиску печатки є недійсними. 

Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного 

Суду України вносить у бюлетені для таємного голосування в алфавітному 

порядку прізвища, ім'я та по батькові кандидатів на посаду Голови. 

Судді Конституційного Суду України розписуються про одержання 

бюлетенів в окремому списку. Бюлетені, що залишилися, погашаються. 

Суддя Конституційного Суду України при голосуванні залишає в списку 

для таємного голосування прізвище не більше як одного кандидата на посаду 

Голови Конституційного Суду України, закресливши прізвища інших 

кандидатів. 

Бюлетені, в яких залишено прізвища двох або більше кандидатів, є 

недійсними. 

Бюлетені, в яких викреслено прізвища усіх кандидатів, є дійсними. 
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Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного 

Суду України забезпечує таємність голосування. Після проведення таємного 

голосування комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси «за» і 

«проти» кожного кандидата, складає протокол голосування, який підписують 

голова і члени комісії. 

Протокол голосування оголошується головою комісії на спеціальному 

пленарному засіданні Конституційного Суду України і затверджується 

більшістю голосів від загальної кількості суддів Конституційного Суду 

України, що беруть участь у засіданні. 

Обраним на посаду Голови Конституційного Суду України  

вважається кандидат, за якого проголосувало не менше десяти суддів 

Конституційного Суду України. 

У разі, якщо жоден із кандидатів на посаду Голови Конституційного 

Суду України не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням комісії 

проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали 

найбільшу кількість голосів. 

Якщо два і більше кандидатів на посаду Голови одержали найбільшу 

однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих 

кандидатах. 

У разі, якщо один із кандидатів одержав більшу, але не одержав 

необхідної кількості голосів, а інші два і більше кандидатів після нього 

одержали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по 

всіх цих кандидатах. 

Якщо при повторному голосуванні Голову Конституційного Суду 

України не обрано, проводяться нові вибори з висуненням інших кандидатур, 

які не були включені до бюлетеня при перших виборах, у порядку, 

передбаченому Законом України «Про Конституційний Суд України» та 

Регламентом. 

Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України 

протоколюється. Протокол засідання підписується головуючим. 
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Матеріали спеціального пленарного засідання Конституційного Суду 

України передаються головуючим керівникові Секретаріату Конституційного 

Суду України. Керівник Секретаріату опечатує ці матеріали у присутності 

головуючого та обраного Голови Конституційного Суду України і передає їх за 

актом на зберігання в Архів Конституційного Суду України. 

Голова Конституційного Суду України має двох заступників Голови 

Конституційного Суду України. 

Заступники Голови Конституційного Суду України виконують за 

дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження. 

У разі відсутності Голови Конституційного Суду України або неможливості 

здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник, який є 

старшим за віком. 

У разі відсутності обох заступників обов'язки Голови 

Конституційного Суду України виконує найстарший за віком суддя 

Конституційного Суду України. 

Заступники Голови Конституційного Суду України обираються за 

пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один трирічний 

строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, 

визначеному Законом для обрання Голови Конституційного Суду України. 

Повноваження судді Конституційного Суду України  припиняються у 

разі: 

1) закінчення строку призначення; 

2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку; 

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;  

4) порушення суддею вимог щодо несумісності займаної посади з 

деякими видами діяльності; 

5) порушенням суддею присяги; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  

7) припинення його громадянства; 

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 
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9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за 

власним бажанням. 

Рішення про припинення повноважень судді Конституційного Суду 

України у випадках, передбачених пунктами 1-3, 6-9, приймається на засіданні 

Конституційного Суду України, а у випадках, установлених пунктами 4, 5, – 

Верховною Радою України. 

Повноваження судді припиняються у разі його смерті. 

Голова Конституційного Суду України, його заступник звільняються з 

посади за їх заявами Конституційним Судом України. Рішення про дострокове 

звільнення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини конституційного складу суддів Конституційного Суду України. 

Звільнення з посади Голови Конституційного Суду України, його заступника не 

позбавляє їх повноважень судді Конституційного Суду України. 

Особа судді Конституційного Суду України є недоторканною. Суддя 

Конституційного Суду України не може бути затриманий чи заарештований без 

згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.  

Відповідно до ч. 3 ст. 126, ст. 149 Конституції України Верховна Рада 

надає згоду на затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, 

судді суду загальної юрисдикції. 

Подання про надання згоди на затримання чи арешт судді 

Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції ініціюється 

відповідно органами досудового слідства і судовими органами. При цьому 

щодо кожного виду запобіжного за ходу подається окреме подання. Воно 

повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради Головою Верховного 

Суду України. Подання має бути вмотивованим і достатнім, містити 

конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення зазначеною в 

поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним 

кодексом України. У поданні про затримання чи арешт повинно бути чітке 

обґрунтування необхідності затримання чи арешту. 
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Подання, що не відповідає зазначеним вимогам, Голова Верховної 

Ради України повертає Голові Верховного Суду України, про що повідомляє 

Верховну Раду на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради (ст. 

218 Регламенту). 

Комітет, якому доручено надати висновок щодо питання про надання 

згоди на затримання чи арешт, відповідно до закону визначає достатність, 

законність і обґрунтованість подання, законність одержання доказів, 

зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних скарг. Підготовку 

цього питання комітет здійснює у терміновому порядку, але в строк не 

більше 20 днів. На засідання комітету запрошується особа, щодо якої 

внесено подання. Відсутність зазначеної запрошеної особи на засіданні 

відповідного комітету без поважних причин не є перешкодою для розгляду 

питання і прийняття рішення комітетом. У засіданнях комітету бере участь 

Голова Верховного Суду України (виконувач обов'язків Голови Верховного 

Суду України). 

Комітет у разі необхідності може витребувати додаткові матеріали 

справи, заслухати пояснення осіб за клопотанням особи, щодо якої внесено 

подання. 

У разі відсутності достатніх доказів щодо обґрунтування подання 

Голова Верховної Ради України має право повернути його разом із 

вмотивованим висновком комітету Голові Верховного Суду України з 

пропозицією подати додаткові обґрунтування. У такому випадку комітет 

зупиняє перевірку, про що повідомляється Голова Верховної Ради України, 

який інформує про це Верховну Раду. 

Комітет залишає подання без розгляду до дня надходження до 

комітету матеріалів, що ним вимагаються, або вмотивованої відповіді 

(ст. 220 Регламенту). 

Верховна Рада розглядає на пленарному засіданні внесене подання про 

затримання чи арешт судді Конституційного Суду України у визначений 
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нею день, але не пізніше семи днів з дня подання відповідного висновку 

комітетом. 

Розгляд питання про надання згоди на затримання чи арешт 

починається з інформації головуючого на пленарному засіданні Верховної 

Ради України про подання, що надійшло, проведену роботу щодо підготовки  

висновку комітету, до предмета відання якого належить підготовка 

висновку щодо внесеного подання. Головуючий на пленарному засіданні 

оголошує подання про надання згоди на затримання чи арешт судді 

Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції. 

Після оголошення подання головуючий на пленарному засіданні надає 

слово до 30 хвилин: 

 Голові Верховного Суду України для відповідей на 

запитання представників депутатських фракцій, народних 

депутатів; 

 судді Конституційного Суду України, щодо якого внесено 

подання, для пояснення. 

Якщо на пленарному засіданні Верховної Ради буде встановлено, що 

особа, стосовно якої внесено подання, відмовляється від дачі пояснень, 

Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на її затримання чи 

арешт без пояснень. 

Висновок комітету оголошує його голова або визначений комітетом 

представник комітету. 

Обговорення питання здійснюється за процедурою повного 

обговорення (ст. 30 Регламенту). 

Головуючий на пленарному засіданні відповідно до подання ставить 

на голосування питання про надання згоди на: 

 затримання судді Конституційного Суду України; 

 арешт судді Конституційного Суду України. 

Рішення про надання згоди на затримання чи арешт Верховна Рада 

приймає відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних 
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депутатів від її конституційного складу, яке оформляється постановою 

Верховної Ради. Такі рішення не переглядаються, крім випадку виявлення 

обставин, що не були відомі Верховній Раді під час розгляду відповідного 

подання. 

Про прийняте рішення Голова Верховної Ради України негайно 

повідомляє Голову Верховного Суду України (ст. 221 Регламенту).  

Судді Конституційного Суду України не несуть юридичної 

відповідальності за результати голосування або висловлювання у 

Конституційному Суді України та в його колегіях, за винятком 

відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та 

дачі висновків Конституційним Судом України. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, Конституційний Суд України як єдиний орган 

конституційної юрисдикції в Україні має своїм основним завданням 

гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави 

на всій території України. Організація, повноваження та порядок діяльності 

Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та 

Законом України «Про Конституційний Суд України». 
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ІІ. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ 

УКРАЇНИ  

 

Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів 

Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду 

України, що є його допоміжними робочими органами з питань організації 

внутрішньої діяльності. 

Положення про постійні комісії Конституційного Суду України 

затверджується Конституційним Судом України на пленарному засіданні.  

Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного Суду 

України на строк своїх повноважень. 

Відповідно до Регламенту Конституційного Суду України 

Конституційний Суд України шляхом відкритого голосування утворює на 

своєму засіданні такі постійні комісії: 

1) Комісія з питань регламенту та етики; 

2) Комісія з питань бюджету та кадрів; 

3) Комісія з питань наукового та інформаційного забезпечення;  

4) Комісія з міжнародних зв'язків. 

У разі необхідності може бути утворено інші постійні комісії, 

ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний та 

персональний склад. 

Кількісний склад постійних комісій визначається Конституційним 

Судом України. 

Кандидатури для обрання до складу постійних комісій 

Конституційного Суду України висуваються суддями Конституційного 

Суду України з урахуванням побажань суддів. Спірні питання членства в 

постійних комісіях вирішуються Конституційним Судом України. 

Голови постійних комісій ведуть їх засідання та щорічно звітують про 

роботу комісії на засіданні Конституційного Суду України. 
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Голова Конституційного Суду України та його заступники не можуть 

бути головами постійних комісій. 

Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні більше 

половини її членів. 

З питань, що обговорюються, постійна комісія приймає рішення.  

Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях шляхом 

прийняття ухвали за пропозицією судді-доповідача, суддів Конституційного 

Суду України може утворювати тимчасові комісії для додаткового 

дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, 

за участю фахівців у відповідних галузях права. 

В ухвалі встановлюється строк для підготовки висновку тимчасовою 

комісією. Конституційний Суд України передає тимчасовій комісії 

матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові 

матеріали, необхідні для давання висновку. 

Висновки тимчасових комісій за будь-яких обставин додаються до 

матеріалів справи і оцінюються на пленарному засіданні Конституційного 

Суду України. 

Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в  

Архіві Конституційного Суду України, положення про який 

затверджується Конституційним Судом України. 

Матеріали справ, щодо яких Конституційним Судом України 

прийнято рішення або дано висновок, зберігаються в Архіві 

Конституційного Суду України сто років. Оригінали рішень та висновків 

Конституційного Суду України зберігаються в названому Архіві 

безстроково. Інші матеріали щодо діяльності Конституційного Суду 

України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України на загальних 

підставах, визначених законодавством України. 

Для забезпечення Конституційного Суду України нормативно-

правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою 



261 
 

утворюється Бібліотека Конституційного Суду України, положення про 

яку затверджується Конституційним Судом України. 

Друкованим органом Конституційного Суду України є «Вісник 

Конституційного Суду України». 

При Конституційному Суді України утворюється Науково- 

консультативна рада. Склад, повноваження і порядок діяльності Науково-

консультативної ради затверджуються Конституційним Судом України. 

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше 

забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснює  

Секретаріат Конституційного Суду України на чолі з керівником 

Секретаріату Конституційного Суду України. 

Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його 

структура і штати затверджуються Конституційним Судом України.  

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається 

Конституційним Судом України на його засіданні за поданням Голови 

Конституційного Суду України з числа громадян, які мають право на 

зайняття посади професійного судді. 

Рішення про призначення керівника Секретаріату Конституційного 

Суду України приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на 

засіданні Конституційного Суду України. 

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України не може 

належати до політичних партій, мати представницький мандат, брати участь 

у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані 

посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та 

творчої. 

Керівник та інші посадові особи Секретаріату Конституційного Суду 

України є державними службовцями. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
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Отже, Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа 

суддів Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду 

України, що є його допоміжними робочими органами з питань організації 

внутрішньої діяльності. Положення про постійні комісії Конституційного Суду 

України затверджується Конституційним Судом України на пленарному 

засіданні. Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного 

Суду України на строк своїх повноважень. Відповідно до Регламенту 

Конституційного Суду України Конституційний Суд України шляхом 

відкритого голосування утворює на своєму засіданні такі постійні комісії: 

Комісія з питань регламенту та етики; Комісія з питань бюджету та кадрів; 

Комісія з питань наукового та інформаційного забезпечення; Комісія з 

міжнародних зв'язків.  

ІІІ. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПОДАННЯ ТА 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне 

подання та конституційне звернення. 

На підставі ст. 39 Закону України «Про Конституційний Суд України»  

конституційне подання – це письмове клопотання до Конституційного 

Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) 

неконституційним, про визначення конституційності міжнародного 

договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України 

та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної 

Ради України про надання висновку стосовно додержання конституційної 

процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента 

України з поста в порядку імпічменту. 

При цьому згідно з правовою позицією Конституційного Суду 

України його юрисдикція поширюється на чинні нормативно-правові акти 

(Рішення Конституційного Суду України від 14.11.2001 р. № 15-рп/2001). 
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У конституційному поданні зазначаються: 

1. повне найменування органу, посадової особи, які направляють 

конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України 

та згаданим Законом; 

2. відомості про представника за законом або уповноваженого за 

дорученням; 

3. повне найменування, номер, дата прийняття, джерело 

опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого 

(окремих його положень) оспорюється чи який потребує офіційного 

тлумачення; 

4. правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності 

правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному 

тлумаченні; 

5. дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються 

суб'єкти конституційного подання (копії цих документів і матеріалів 

додаються); 

6. перелік матеріалів та документів, що додаються. Конституційне 

подання, документи та інші матеріали до нього надаються у трьох 

примірниках. 

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття 

рішень Конституційним Судом України щодо конституційності законів та 

інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, 

актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим є Президент України, не менш як сорок п'ять 

народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний 

Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 

Суб'єктами права на конституційне подання з питань надання 

висновків Конституційним Судом України є: 
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1. щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість та щодо 

порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції 

України або законів України – Президент України; 

2. щодо додержання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України; 

щодо відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції 

України вимогам статей 157 і 158 Конституції України; щодо порушення 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або 

законів України – Верховна Рада України; 

3. щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, – Кабінет 

Міністрів України; 

4. щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України – 

Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України 

(підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів 

України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування. 

Конституційне звернення – це письмове клопотання до 

Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення 

Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи 

захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав 

юридичної особи. 

У конституційному зверненні зазначаються: 
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1. прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи 

особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва 

та місцезнаходження юридичної особи; 

2. відомості про представника особи за законом або 

уповноваженого за дорученням; 

3. статті (окремі положення) Конституції України або Закону 

України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України; 

4. обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень 

Конституції України або законів України; 

5. дані щодо інших документів та матеріалів, на які посилаються 

суб'єкти конституційного звернення (копії цих документів і матеріалів 

додаються); 

6. перелік документів та матеріалів, що додаються. 

Конституційне звернення, документи та матеріали до нього подаються 

у трьох примірниках. 

Суб'єктами права на конституційне звернення з питань надання 

висновків Конституційним Судом України щодо офіційного тлумачення 

Конституції та законів України є громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства та юридичні особи. 

Конституційне подання або конституційне звернення надсилається до 

Конституційного Суду України без стягнення державного мита. 

Конституційне подання або конституційне звернення може бути  

відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до 

Конституційного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на 

пленарному засіданні Конституційного Суду України. 

Процесуальна ухвала про припинення провадження у справі за 

конституційним поданням, конституційним зверненням, що відкликається, 

приймається на засіданні Конституційного Суду України. 

Параграф 10 Регламенту Конституційного Суду України встановлює, 

що конституційні подання та конституційні звернення надходять до 
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Конституційного Суду України поштою або безпосередньо до Секретаріату 

Конституційного Суду України, їх реєстрацію здійснює Служба 

документального забезпечення Секретаріату Конституційного Суду 

України, обов'язково зазначаючи дату надходження. 

Зареєстровані конституційні подання та конституційні звернення 

перевіряє відповідний підрозділ Секретаріату Конституційного Суду 

України, до повноважень якого віднесено попереднє вивчення та перевірка 

їх на відповідність вимогам статей 13, 14, 38–43 Закону України «Про 

Конституційний Суд України». 

Неналежно оформлені конституційні подання та конституційні 

звернення (листи, заяви, скарги тощо) Секретаріат Конституційного Суду 

України повертає авторам, про що зазначається у письмовому повідомленні, 

підписаному керівником відповідного підрозділу Секретаріату 

Конституційного Суду України. 

У разі коли суб'єкт права на конституційне подання, конституційне 

звернення не погоджується із змістом надісланого йому повідомлення, його 

лист та подання (звернення) передаються керівникові Секретаріату 

Конституційного Суду України або його заступнику для перевірки 

обґрунтованості рішення, прийнятого керівником підрозділу. 

Після перевірки керівник Секретаріату (його заступник) приймає 

рішення про надіслання повторного повідомлення автору або про передання 

матеріалів конституційного подання (звернення) на розгляд Колегії суддів.  

У літературі як гарантія прав та свобод людини і громадянина 

розглядається право на подання конституційної скарги (ампаро). Практика 

інших країн у сфері конституційного судочинства свідчить, що через 

інститут індивідуальної конституційної скарги досягається максимальний 

рівень захисту прав і свобод людини і громадянина з урахуванням 

особливостей справи та характеру порушення прав окремої особи. 

Зазначений інститут є найбільш ефективною формою захисту прав людини.  
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Відповідно до п. 2 розділу IV Концепції вдосконалення судівництва 

для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, затвердженої Указом Президента України від 10.05.2006 p. № 

361/2006, для підвищення ефективності конституційно-правового захисту 

прав і свобод людини і громадянина доцільно передбачити право кожній 

особі звернутися до Конституційного Суду України з конституційною 

скаргою у випадках, визначених у законі. З цією метою доцільно 

запровадити розгляд справ у Конституційному Суді України палатами.  

Зазначене право громадян України випливає зі змісту ч. 3 ст. 8 

Конституції України. Нині за чинним законодавством громадяни України, 

іноземці, особи без громадянства, фізичні та юридичні особи можуть 

звертатися до Конституційного Суду з конституційними зверненнями лише 

щодо офіційного тлумачення Конституції і законів України. При цьому 

законом обмежено це право лише випадками наявності неоднозначного 

застосування норм зазначених актів органами судової влади.  

Слід зауважити, що таке обмеження також негативно позначається на 

міжнародному іміджі України, оскільки, не знайшовши судового захисту у 

своїй державі, громадяни змушені звертатися до Європейського суду з прав 

людини, і, як засвідчує статистика, щороку кількість таких звернень 

збільшується. 

Звичайно, за таких умов навантаження на Конституційний Суд зросте, 

однак з цим можна буде впоратись, наприклад, надавши суддям право 

розглядати такі справи в складі відповідної колегії. Крім того, можливо, 

доцільно передати повноваження тлумачити закони України органу 

державної влади, який їх приймає, – Верховній Раді України, що також 

сприятиме зменшенню навантаження на Конституційний Суд. До речі, у 

багатьох країнах, у тому числі в Російській Федерації, офіційне тлумачення 

законів до повноважень Конституційного Суду не віднесено. 

У практиці зарубіжних країн (Росія, Німеччина тощо) громадянин або 

об'єднання громадян мають право звертатися до конституційного суду, 
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вважаючи, що у конкретній ситуації були порушені їх конституційні права 

внаслідок невідповідності конституції застосованого закону, а в інших 

органах держави, в тому числі і судових, вони не знайшли захисту. Як 

правило (хоча не завжди), звернення до конституційного суду в порядку 

конституційної скарги можливе лише після того, як пройдено всі судові 

інстанції (при цьому у країнах з американською моделлю конституційного 

контролю потреби в особливому інституті конституційної скарги немає: він 

охоплений загальним порядком позовного провадження).  

Наприклад, у ФРН, якщо конституційна скарга задовольняється, у 

рішенні зазначається, яка норма Основного закону була порушена і яка дія 

чи бездіяльність до цього призвели. Одночасно Федеральний 

Конституційний Суд (ФКС) може зауважити, що будь-яка подібна дія у разі 

її вчинення виступатиме порушенням Основного закону. Задовольнивши 

скаргу на певне рішення, ФКС це рішення скасовує, а якщо йдеться про 

судове рішення, то передає справу до компетентного суду. Задоволення 

скарги на закон означає втрату сили цим законом, у тому числі і у випадку 

скасування рішення, що грунтується на неконституційному законі. За 

наявності заснованого на неконституційному приписі вироку суду можливе 

поновлення судочинства у цій справі; рішення судів з цивільних справ, що 

ґрунтуються на неконституційних нормах, не переглядаються за деякими 

винятками, однак виконання таких рішень недопустиме. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, відповідно до Закону України «Про Конституційний 

Суд України» формами звернення до Конституційного Суду України є 

конституційне подання та конституційне звернення. 

 

ІV. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

 

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» у 

складі Конституційного Суду України утворюються: 
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Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у 

справах за конституційними поданнями; 

Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у 

справах за конституційними зверненнями. 

Рішення про утворення колегій суддів Конституційного Суду України, 

затвердження складу та призначення секретарів колегій суддів приймається 

на засіданні Конституційного Суду України протягом першого місяця 

кожного календарного року. 

Секретар Колегії суддів призначається із числа суддів, які входять до 

складу Колегії, та очолює її. Один і той самий суддя Конституційного Суду 

України не може входити на постійній основі до складу двох і більше 

Колегій суддів. 

Суддя Конституційного Суду України однієї Колегії суддів може бути 

залучений за рішенням Конституційного Суду України до участі у роботі 

іншої Колегії суддів у разі відсутності кворуму цієї Колегії суддів.  

Колегія суддів Конституційного Суду України у справах за 

конституційними поданнями або конституційними зверненнями більшістю 

голосів суддів, які входять до її складу, приймає процесуальну ухвалу про 

відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України або про 

відмову у такому провадженні. 

У разі прийняття Колегією суддів Конституційного Суду України 

процесуальної ухвали про відкриття провадження у справі в 

Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою 

Конституційного Суду України на розгляд пленарного засідання 

Конституційного Суду України. 

У разі прийняття Колегією суддів процесуальної  ухвали про відмову у 

відкритті провадження у справі секретар Колегії суддів направляє матеріали 

Голові Конституційного Суду України для розгляду справи на засіданні 

Конституційного Суду України. 
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Конституційний Суд України на своїх засіданнях розглядає питання 

щодо відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України у 

разі прийняття Колегією суддів Конституційного Суду України 

процесуальної ухвали про відмову у відкритті такого провадження.  

У разі прийняття на засіданні Конституційного Суду України 

процесуальної ухвали про відкриття провадження у справі в 

Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою 

Конституційного Суду України па розгляд пленарного засідання 

Конституційного Суду України. 

Прийнята Конституційним Судом України на його засіданні 

процесуальна ухвала про відмову у відкритті провадження у справі в 

Конституційному Суді України є остаточною. 

На засіданнях Конституційного Суду України розглядаються всі 

питання, що потребують вирішення Конституційним Судом України, крім 

тих, що вирішуються на його пленарних засіданнях, відповідно до Закону 

України «Про Конституційний Суд України». 

Так, Конституційний Суд України на своїх засіданнях: 

1. затверджує Регламент Конституційного Суду 

України, вносить зміни та доповнення до нього; 

2. затверджує Положення про Секретаріат, Архів, 

Бібліотеку та інші самостійні структурні підрозділи 

Конституційного Суду України, вносить зміни та доповнення до 

них; 

3. призначає за поданням Голови Конституційного Суду 

України керівника Секретаріату Конституційного Суду України 

та приймає рішення про звільнення його з посади; 

4. приймає рішення про утворення постійних комісій, 

затверджує їх персональний склад; 
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5. розглядає пропозиції щодо обсягу фінансування 

Конституційного Суду України, затверджує проект кошторису на 

кожний фінансовий рік; 

6. затверджує структуру і штатний розклад 

Конституційного Суду України; 

7. заслуховує щоквартально інформацію Голови 

Конституційного Суду України про використання бюджетних 

асигнувань; 

8. приймає рішення про дострокове звільнення з посади 

Голови Конституційного Суду України та заступників Голови; 

9. приймає рішення про звільнення з посади судді 

Конституційного Суду України у випадках: закінчення строку 

призначення; досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку; 

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 

набрання чинності обвинувальним вироком щодо нього; 

припинення його громадянства; визнання його безвісно відсутнім 

або оголошення померлим; подання суддею заяви про відставку 

або про звільнення з посади за власним бажанням; 

10. заслуховує щоквартально звіти керівника 

Секретаріату Конституційного Суду України та керуючого 

справами Конституційного Суду України; 

11. приймає у разі необхідності рішення про 

невідкладність відкриття конституційного провадження за 

конституційним поданням у конкретній справі; 

12. приймає рішення щодо персонального складу 

делегацій Конституційного Суду України та їх керівників;  

13. дає згоду на призначення заступників керівника 

Секретаріату Конституційного Суду України, керівників 

самостійних структурних підрозділів та їх заступників, керівників 

інших структурних підрозділів; 
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14. вирішує інші питання, що не є предметом розгляду 

пленарного засідання. 

Засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на 

ньому присутні не менше одинадцяти суддів Конституційного Суду 

України. 

Рішення Конституційного Суду України на його засіданнях 

приймається, якщо за це рішення проголосувало більше половини суддів 

Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні. 

Засідання Конституційного Суду України скликається з ініціативи 

Голови Конституційного Суду, його заступників, Колегії суддів, постійних 

комісій чи не менше трьох суддів Конституційного Суду України не пізніше 

як у двотижневий строк з дня ініціативи про його скликання. 

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України доводить до 

відома суддів та учасників засідання про дату скликання та порядок денний 

засідання Конституційного Суду України. 

Порядок денний засідання Конституційного Суду України 

визначається Головою Конституційного Суду України та затверджується на 

засіданні Конституційного Суду України. 

Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях 

розглядає справи, провадження в яких відкрито за конституційними 

поданнями та конституційними зверненнями, а також інші питання, 

віднесені до розгляду Конституційним Судом України на його пленарних 

засіданнях Законом України «Про Конституційний Суд України».  

Так, Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях:  

 приймає рішення та дає висновки у справах за 

конституційними поданнями та конституційними зверненнями; 

 затверджує положення про постійні комісії; 

 приймає рішення про утворення тимчасових комісій, 

затверджує їх персональний склад та призначає голів цих комісій.  
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Пленарне засідання Конституційного Суду України є повноважним, 

якщо на ньому присутні не менше дванадцяти суддів Конституційного Суду 

України. 

Рішення Конституційного Суду України приймаються, та його 

висновки даються на пленарному засіданні, якщо за них проголосувало не 

менше десяти суддів Конституційного Суду України. 

Регламент Конституційного Суду України встановлює, що пленарне 

засідання Конституційного Суду України скликається тими ж суб'єктами, 

що й засідання. 

Пленарне засідання Конституційного Суду України скликає Голова 

Конституційного Суду України не пізніше як у двотижневий строк з дня 

надходження ініціативи про скликання пленарного засідання. 

Про дату скликання та порядок денний пленарного засідання 

Конституційного Суду України керівник Секретаріату повідомляє суддів 

Конституційного Суду України та його учасників. 

Порядок денний пленарного засідання Конституційного Суду України 

визначається Головою Конституційного Суду України і затверджується на 

засіданні. 

На пленарному засіданні головує Голова Конституційного Суду 

України, за його відсутності – старший за віком заступник Голови 

Конституційного Суду України, а у разі відсутності і заступників – старший 

за віком суддя Конституційного Суду України. 

Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України 

забезпечує додержання порядку його проведення. 

Режим роботи Конституційного Суду України, порядок проведення 

пленарних засідань, засідань Конституційного Суду України та засідань 

колегій суддів Конституційного Суду України визначені Рішенням 

Конституційного Суду України від 29.03.2007 р. № 6-р/2007. 
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Учасники конституційного провадження та присутні у Залі засідань 

Конституційного Суду України попереджаються про необхідність 

додержання встановленого порядку. 

У разі виявлення неповаги до Конституційного Суду України або 

перешкоджання проведенню його пленарного засідання порушник 

притягається до встановленої законом відповідальності. 

Ухвала про притягнення до відповідальності приймається 

Конституційним Судом України за пропозицією головуючого у Залі 

засідань Конституційного Суду України. Порушник випроваджується із 

Залу засідань Конституційного Суду України. 

Засідання та пленарні засідання Конституційного Суду України  

протоколюються. Пленарні засідання фіксуються технічними засобами. 

Протоколи засідання, пленарного засідання Конституційного Суду 

України підписуються головуючим та суддями Конституційного Суду 

України, які брали участь у засіданні, пленарному засіданні та передаються 

протягом десяти днів з дня прийняття рішення, давання висновку, 

прийняття ухвали для ознайомлення суддям Конституційного Суду 

України, які не брали участі у засіданні, пленарному засіданні. 

Ведення протоколів засідань, пленарних засідань Конституційного 

Суду України забезпечує Секретаріат Конституційного Суду України . 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд 

України» у складі Конституційного Суду України утворюються: Колегії 

суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах  за 

конституційними поданнями; Колегії суддів для розгляду питань щодо 

відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями. 

 

V. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ 

УКРАЇНИ 
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Відкриття провадження у справі у Конституційному Суді України за 

конституційним поданням чи конституційним зверненням ухвалюється,  

Колегією суддів Конституційного Суду України або Конституційним Судом 

України на його засіданні. 

Дата розгляду справи Конституційним Судом України визначається 

Головою Конституційного Суду України. 

Колегія суддів Конституційного Суду України під час підготовки 

справи, Конституційний Суд України в процесі провадження у справі мають 

право витребувати від Верховної Ради України, Президента України, 

Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, суддів, органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності, політичних партій та інших об'єднань 

громадян і окремих громадян необхідні документи, матеріали та інші 

відомості стосовно справи. 

Колегія суддів Конституційного Суду України під час підготовки 

справи, Конституційний Суд України в процесі провадження у справі в разі 

необхідності призначають експертизу в справі і вирішують питання щодо 

залучення до участі в конституційному провадженні експертів. 

Колегія суддів Конституційного Суду України під час підготовки 

справи, Конституційний Суд України в процесі провадження у справі мають 

право викликати посадових осіб, експертів, свідків, представників за 

законом та уповноважених за дорученням, громадян, участь яких повинна 

забезпечити об'єктивний і повний розгляд справи. 

Ухилення без поважних причин від явки до Колегії суддів 

Конституційного Суду України чи до Конституційного Суду України, а 

також відмова надати необхідні документи, матеріали та  інші відомості або 

їх умисне приховування тягнуть за собою відповідальність винних осіб за 

законом. 
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Учасниками конституційного провадження є суб'єкти права на 

конституційне подання і конституційне звернення, їхні представники, а також 

залучені Конституційним Судом України до участі у розгляді справи органи та 

посадові особи, свідки, експерти та перекладачі. 

Неявка з поважної причини учасника конституційного провадження на 

пленарне засідання або на засідання Конституційного Суду України може бути 

підставою для відкладення розгляду справи. 

У разі повторної неявки з поважної причини учасника конституційного 

провадження на пленарне засідання або на засідання Конституційного Суду 

України Конституційний Суд України може прийняти рішення про розгляд 

справи на відповідному засіданні за його відсутності. 

У разі неявки без поважної причини учасника конституційного 

провадження Конституційний Суд України приймає рішення за його 

відсутності. 

Учасники конституційного провадження мають рівні процесуальні права і 

обов'язки. 

Сторони конституційного провадження мають право ознайомлюватись із 

матеріалами справи, давати усні та письмові пояснення, викладати свої думки з 

питань, що розглядаються; задавати з дозволу головуючого запитання іншим 

учасникам конституційного провадження, заявляти клопотання, а також 

користуватись іншими правами, передбаченими Законом України «Про 

Конституційний Суд України» та Регламентом Конституційного Суду України. 

Учасники конституційного провадження можуть подавати письмові 

пояснення, які приєднуються до матеріалів справи, знайомитись з поясненнями 

інших учасників провадження. 

Експерти, свідки та інші особи, участь яких повинна сприяти 

об'єктивному і повному розгляду справи, зобов'язані з'являтись на пленарні 

засідання Конституційного Суду України, давати правдиві пояснення, надавати 

документи, матеріали та інші відомості, необхідні для всебічного розгляду 
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справи. Відмова від їх надання та умисне приховування тягне за собою 

відповідальність винних осіб за законом. 

У Конституційному Суді України провадження ведеться, рішення, ухвали 

приймаються та оприлюднюються, висновки даються та оприлюднюються 

державною мовою. 

Учасники конституційного провадження, які не володіють державною 

мовою, мають право користуватися послугами перекладача. Про свої наміри 

користуватися послугами перекладача учасники конституційного провадження 

своєчасно повідомляють Конституційний Суд України. 

Строк провадження у справах за конституційними поданнями не 

повинен перевищувати трьох місяців. У разі провадження за конституційним 

поданням, яке визнане Конституційним Судом України невідкладним, строк 

розгляду такого подання не повинен перевищувати одного місяця. Строк 

провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен 

перевищувати шести місяців. 

Строки конституційного провадження починають обчислюватися з дня 

прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у 

справі. 

Розгляд справ, прийняття рішень і надання висновків у справах 

проводиться Конституційним Судом України колегіально. 

Рішення приймаються, висновки надаються тільки тими суддями 

Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді матеріалів справи, 

справи на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України. 

Тимчасова відсутність судді Конституційного Суду України на засіданні, 

пленарному засіданні Конституційного Суду України, на якому розглядались 

матеріали справи, справа, не перешкоджає участі такого судді з правом 

вирішального голосу в прийнятті рішень, наданні висновків у справі, за 

винятком тих випадків, коли рішення приймалися, висновки надавалися в 

межах процесуальних дій, які виконувалися за відсутності судді. 
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Усі судді Конституційного Суду України є рівноправними під час 

розгляду справ на засіданні Колегії суддів, на засіданні, пленарному засіданні 

Конституційного Суду України. 

Головуючий на засіданні Колегії суддів, на засіданні, пленарному 

засіданні не має права обмежувати суддів у можливості ставити запитання 

учасникам засідань, знімати поставлені суддями запитання, коментувати 

висловлювання та запитання суддів, учасників засідання. 

Судді Конституційного Суду України під час засідань повинні 

утримуватись від коментарів та реплік, від втручання у дії головуючого. 

Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України 

може проводитись у формі: 

 усних слухань, тобто шляхом безпосереднього 

заслуховування на пленарному засіданні всіх учасників 

конституційного провадження; 

 письмових слухань, тобто шляхом заслуховування та 

аналізу зібраних на попередніх стадіях конституційного 

провадження та залучених додатково в ході пленарного засідання 

матеріалів, документів, необхідних для забезпечення об'єктивного і 

повного розгляду справи. 

Форма слухання визначається процесуальною ухвалою Конституційного 

Суду України. 

Усні слухання є обов'язковими у випадках, коли для всебічного 

дослідження обставин справи та прийняття обґрунтованого рішення на 

пленарному засіданні Конституційного Суду України необхідно безпосередньо 

заслухати учасників конституційного провадження. 

Усні слухання можуть проводитись також за клопотанням суб'єктів права 

на конституційне подання, конституційне звернення та органів, посадових осіб, 

конституційність правових актів яких оспорюється або потребує офіційного 

тлумачення. 
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За ухвалою пленарного засідання Конституційного Суду України може 

бути проведене усне слухання лише з окремих питань справи, визначених 

ухвалою. 

Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України, 

незалежно від форми слухання, проводиться відкрито. 

У разі, коли розгляд справи на відкритому пленарному засіданні 

Конституційного Суду України може призвести до розголошення державної 

або іншої таємниці, що охороняється законом, справа за ухвалою 

Конституційного Суду України розглядається на закритому пленарному 

засіданні. 

Рішення та висновки Конституційного Суду України в усіх випадках 

оголошуються публічно у відкритому пленарному засіданні Конституційного 

Суду України. 

Відповідно до процесуальної ухвали Колегії суддів Конституційного 

Суду України та засідання Конституційного Суду України Голова 

Конституційного Суду України вносить справу на розгляд пленарного 

засідання в межах строків, визначених ст. 57 Закону України «Про 

Конституційний Суд України». 

Регламент Конституційного Суду України встановлює, що у призначений 

час головуючий на пленарному засіданні, перевіривши наявність кворуму, 

відкриває пленарне засідання Конституційного Суду України і повідомляє, яка 

справа розглядається. 

Судовий розпорядник доповідає про явку учасників конституційного 

провадження. 

Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України 

перевіряє повноваження учасників конституційного провадження. 

У разі неявки на пленарне засідання Конституційного Суду України будь-

кого з учасників конституційного провадження або відсутності у них належно 

оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення питання про 

можливість розгляду справи. 
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Якщо Конституційний Суд України визнає неможливим розгляд справи 

за обставин, зазначених у статтях 54 (у разі ухилення без поважних причин від 

явки в Конституційний Суд України, відмови надати необхідні документи, 

матеріали та інші відомості або їх умисне приховування зазначеними у статті 

особами), 55 (у разі неявки або повторної неявки з поважної причини учасника 

конституційного провадження на пленарне засідання Конституційного Суду 

України) та 72 (у разі неучасті в провадженні у справі представників органів 

влади, акти яких оспорюються) Закону України «Про Конституційний Суд 

України», розгляд справи відкладається за протокольною ухвалою 

Конституційного Суду України. 

Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України 

веде засідання, вживає заходів щодо забезпечення встановленого порядку 

розгляду справи, його повноти та всебічності, фіксації перебігу засідання, 

усунення з розгляду всього того, що не має відношення до справи. 

У разі виявлення неповаги до Конституційного Суду України або 

перешкоджання веденню пленарного засідання до порушника вживаються 

заходи, передбачені законом. Ухвала про притягнення порушника до 

відповідальності виноситься Конституційним Судом України за пропозицією 

головуючого, якщо за неї проголосувало більше половини суддів 

Конституційного Суду України, присутніх на пленарному засіданні. 

Судді Конституційного Суду України беруть участь у розгляді справи 

безпосередньо. 

Суддя Конституційного Суду України може бути відсутнім на 

пленарному засіданні Конституційного Суду України лише з поважних причин. 

Суддя Конституційного Суду України не може брати участь у розгляді 

справи, якщо є сумніви щодо об'єктивності судді у вирішенні справи 

внаслідок його родинних або подружніх відносин з учасниками 

конституційного провадження, їх представниками чи з інших обставин, які 

дають підстави сумніватися в об'єктивності судді. 
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За таких обставин суддею Конституційного Суду України заявляється 

самовідвід до початку розгляду справи. Про самовідвід судді Конституційного 

Суду України виноситься ухвала. 

Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України 

роз'яснює учасникам конституційного провадження їхні права та обов'язки, 

передбачені Законом України «Про Конституційний Суд України» та 

Регламентом Конституційного Суду України. 

Пленарні засідання Конституційного Суду України провадяться в 

урочистій обстановці. 

При вході суддів Конституційного Суду України до Залу засідань, а 

також при їх виході із Залу всі присутні встають. 

Учасники конституційного провадження дають пояснення, відповідають 

на запитання та задають запитання стоячи і лише після надання їм слова 

головуючим на пленарному засіданні. 

З дозволу головуючого учаснику конституційного провадження може 

бути надано можливість виступати, ставити запитання, відповідати на них 

сидячи. 

Формами звернення до Конституційного Суду України, головуючого на 

пленарному засіданні, суддів Конституційного Суду України є, відповідно, 

слова: «Високий Суд», «Ваша честь», «Шановний головуючий», «Шановний 

суддя». 

При зверненні до учасників конституційного провадження, а також 

при посиланні на цих осіб у виступах використовуються слова: «Шановна 

сторона», «Шановний представник сторони», «Шановний свідок», 

«Шановний експерт», «Шановний...». У зверненні може називатися 

прізвище відповідного учасника конституційного провадження або його ім'я 

та по батькові. 

Присутні в залі засідань учасники конституційного провадження, 

представники засобів масової інформації, громадяни зобов'язані: 
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 поводитись шанобливо щодо Конституційного Суду 

України, учасників конституційного провадження та одне до 

одного; 

 виконувати розпорядження головуючого та вказівки 

судового розпорядника щодо додержання порядку в ході пленарного 

засідання; 

 не допускати під час пленарного засідання 

пересування по Залу, розмов, реплік у будь-якій формі; 

 не створювати будь-яких інших перешкод для 

нормального ходу пленарного засідання. 

Судовий розпорядник у ході пленарного засідання сприяє своїми діями 

підтримці встановленого порядку в Залі засідання Конституційного Суду 

України, виконує розпорядження лише головуючого. 

Судовий розпорядник має право робити зауваження присутнім у Залі 

засідань особам, вимагати від них додержання встановленого порядку та 

вживати заходів до усунення порушень. Вимоги судового розпорядника щодо 

підтримки порядку є обов'язковими для всіх присутніх. 

Судовий розпорядник до початку пленарного засідання та під час перерви 

інформує службу, що здійснює пропуск до Залу засідань осіб, які бажають бути 

присутніми на засіданні, про наявність вільних місць у Залі. 

Дослідження матеріалів справи, яка розглядається на пленарному 

засіданні Конституційного Суду України, починається з виступу судді-

доповідача у справі. 

Суддя-доповідач у справі зобов'язаний: доповісти Конституційному Суду 

України підстави прийняття справи до розгляду та стисло викласти зміст 

матеріалів справи; відповісти на запитання суддів Конституційного Суду 

України. 

У разі необхідності Конституційний Суд України виносить протокольну 

ухвалу про порядок дослідження матеріалів справи. 
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Установлений ухвалою порядок дослідження матеріалів справи може 

бути змінений лише самим Конституційним Судом України. 

За пропозицією головуючого на пленарному засіданні учасники 

конституційного провадження дають пояснення по суті матеріалів справи. 

Якщо учасників конституційного провадження, які представляють одну 

сторону, кілька, послідовність їх виступів визначає сама сторона. 

У Залі засідань Конституційного Суду України учасники 

конституційного провадження не мають права використовувати свої 

виступи для політичних заяв, декларацій тощо. За порушення цього правила 

головуючий позбавляє слова винних осіб. 

Після пояснень учасників конституційного провадження запитання 

ставлять судді Конституційного Суду України, інші учасники, а також, у разі 

необхідності, експерти з дозволу головуючого. 

У разі необхідності дослідження фактичних обставин справи на пленарне 

засідання Конституційного Суду України запрошуються як свідки особи, що 

мають відомості чи матеріали про такі обставини. 

Для з'ясування питань, що мають значення для розгляду справи і 

потребують спеціальних знань, Конституційний Суд України може запросити 

на пленарне засідання експерта. 

На пленарному засіданні Конституційного Суду України з ініціативи 

суддів Конституційного Суду України або за клопотанням учасників 

конституційного провадження можуть бути оголошені представлені ними 

документи. 

Після закінчення дослідження на пленарному засіданні матеріалів справи 

сторонам, що є учасниками конституційного провадження, надається право для 

заключного виступу. 

Конституційний Суд України може надати сторонам за їх клопотанням 

час для підготовки до заключного виступу. 
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Сторона не має права посилатись у заключному виступі на документи та 

обставини, які не досліджувались на пленарному засіданні Конституційного 

Суду України. 

Якщо після заключного виступу сторін Конституційний Суд України 

визнає за необхідне з'ясувати додаткові обставини, які мають істотне значення 

для вирішення справи, або дослідити нові докази, Суд виносить ухвалу про 

поновлення розгляду справи. 

Після з'ясування додаткових обставин та дослідження нових доказів 

сторони мають право на додаткові заключні виступи з пов'язаних з цим 

питань. 

Конституційний Суд України припиняє конституційне провадження 

у справі, якщо в процесі пленарного засідання будуть виявлені такі 

обставини: 

 відсутність встановленого Конституцією України, Законом України 

«Про Конституційний Суд України» права на конституційне подання, 

конституційне звернення; 

 невідповідність конституційного подання, конституційного 

звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, зазначеним Законом; 

 непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених 

у конституційному поданні, конституційному зверненні. 

Конституційний Суд України припиняє конституційне провадження у 

справі, якщо після відкриття провадження у справі, але до початку розгляду 

справи по суті на пленарному засіданні, суб'єкт права на конституційне 

подання, конституційне звернення письмовою заявою відповідно до ст. 44 

Закону України «Про Конституційний Суд України» відкликав 

конституційне подання, конституційне звернення. 

Після визнання Конституційним Судом України дослідження матеріалів 

справи завершеним головуючий на пленарному засіданні оголошує про 

закінчення розгляду справи. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 
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Отже, відкриття провадження у справі у Конституційному Суді України 

за конституційним поданням чи конституційним зверненням ухвалюється, 

Колегією суддів Конституційного Суду України або Конституційним Судом 

України на його засіданні. Розгляд справ на пленарному засіданні 

Конституційного Суду України може проводитись у формі: усних слухань; 

письмових слухань. Рішення та висновки Конституційного Суду України в усіх 

випадках оголошуються публічно у відкритому пленарному засіданні 

Конституційного Суду України. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної 

юрисдикції в Україні має своїм основним завданням гарантування верховенства 

Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. 

Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду 

України визначаються Конституцією України та Законом України «Про 

Конституційний Суд України». 

2. Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа 

суддів Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду 

України, що є його допоміжними робочими органами з питань організації 

внутрішньої діяльності. Положення про постійні комісії Конституційного Суду 

України затверджується Конституційним Судом України на пленарному 

засіданні. Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного 

Суду України на строк своїх повноважень. Відповідно до Регламенту 

Конституційного Суду України Конституційний Суд України шляхом 

відкритого голосування утворює на своєму засіданні такі постійні комісії: 

Комісія з питань регламенту та етики; Комісія з питань бюджету та кадрів; 

Комісія з питань наукового та інформаційного забезпечення; Комісія з 

міжнародних зв'язків.  
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3. Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне 

подання та конституційне звернення. 

4. Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

у складі Конституційного Суду України утворюються: Колегії суддів для 

розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними 

поданнями; Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження 

у справах за конституційними зверненнями. 

5. Відкриття провадження у справі у Конституційному Суді України за 

конституційним поданням чи конституційним зверненням ухвалюється, 

Колегією суддів Конституційного Суду України або Конституційним Судом 

України на його засіданні. Розгляд справ на пленарному засіданні 

Конституційного Суду України може проводитись у формі: усних слухань; 

письмових слухань. Рішення та висновки Конституційного Суду України в усіх 

випадках оголошуються публічно у відкритому пленарному засіданні 

Конституційного Суду України. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 
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Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  99..  ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЙЙННОО--ППРРООЦЦЕЕССУУААЛЛЬЬННІІ  ЗЗААССААДДИИ  

ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЇЇ  ТТАА  ФФУУННККЦЦІІООННУУВВААННННЯЯ  ММІІССЦЦЕЕВВООГГОО  

ССААММООВВРРЯЯДДУУВВААННННЯЯ  ВВ  УУККРРААЇЇННІІ  

 

(2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Місцеве самоврядування в Україні та система нормативної регламентації 

його організації і функціонування 

2. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій місцевих рад 

3. Порядок діяльності, підстави та порядок дострокового припинення 

повноважень сільських, селищних, міських голів 

4. Порядок формування, склад та організація роботи виконавчих органів 

сільських, селищних, міських та районних у містах рад. Секретар сільської, 

селищної, міської ради 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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3. Положення про державну реєстрацію статутів територіальних 
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4. Положення про Координаційну раду з питань місцевого 
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№ 10 : Місцеве самоврядування в Україні. — С. 157-159. 

5. Про День місцевого самоврядування : Указ Президента України від 

25 листопада 2000 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України. — 2002. — № 10 : Місцеве самоврядування в Україні. — С. 145. 

6. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в 

Україні : Указ Президента України від 30 серпня 2001 року (зі змінами і допов.) 

// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 10 : 

Місцеве самоврядування в Україні. — С. 86-87. 

7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 

травня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 

1997. — № 24. — Ст. 170. 

8. Баглай М. В. Малая энциклопедия конституционного права / М. В. 

Баглай, В. А. Туманов. — М. : Бек, 1998. — 505 с. 

9. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне 

навколишнє середовище : монографія / В. Л. Бредіхіна. — Х. : Вид. ФО-П 

Вапнярчук Н. М., 2008. — 168 с. 

10. Галай В. О. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс 

медичного права) : навч. посіб. / В. О. Галай, С. К. Гречанюк, І. Я. Сенюта та ін. 

— К. : КНТ, 2009. — 220 с. 

11. Гарчева Л. П. Конституционное право Украины : учеб. пособие / Л. 

П. Гарчева, А. Н. Ярмыш. — Симферополь : Доля, 2000. — 336 с. 

12. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

за ред. В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. — Х. : Право, 2008. — 416 с. 

13. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. 

навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : Юридична думка, 

2008. — Т. 2. — 800 с. 

14. Батанов О. В. Муніципальна влада у контексті класичного світового 

муніципалізму: критичний аналіз сучасних теорій / О. В. Батанов // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. — 2010. — № 3. — С. 39-51. 
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15. Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого 

самоврядування в Україні : монографія / О. В. Батанов. — К. : Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — 260 с. 

16. Берг О. В. О применимости принципа деления властей в местном 

самоуправлении / О. В. Берг // Право и политика. — 2001. — № 1. — С. 143. 

17. Березко В. Э. Местное самоуправление в государстве / В. Э. 

Березко, Б. Н. Чичерин // Право и политика. — 2001. — № 4. — С. 128-132. 

18. Битяк Ю. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки 

діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування / Ю. Битяк // Вісник Академії правових наук України. − 2005. 

— № 4 (43). — С. 116-120. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути систему місцевого самоврядування в Україні: загальну 

характеристику, місцеві вибори як основна форму безпосереднього здійснення 

територіальними громадами права на місцеве самоврядування, порядок 

скликання, підготовки та проведення сесій місцевих рад, організація роботи 

депутатів місцевих рад, порядок підготовки та прийняття актів місцевих рад 

тощо. 

ВСТУП 

 

Загальні засади місцевого самоврядування в Україні визначаються 

Конституцією України, чинним Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (далі – Закон), іншими законами про місцеве самоврядування, 

система яких перебуває у стадії свого становлення, та такими, як про це 

зазначається в Законі, не повинні суперечити його положенням (ст. 24). Крім 

цього, відповідно до ст. 9 Конституції України, частиною національного 

законодавства про місцеве самоврядування слід також вважати Європейську 

хартію місцевого самоврядування (далі – Хартія), згода на обов'язковість якої 
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надана Верховною Радою України через Закон України від 15 липня 1997р. 

«Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування». 

Держава, якщо вона демократична, не може функціонувати без місцевого 

самоврядування. Принцип місцевого самоврядування, зазначається у Хартії, 

повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по можливості, в її конституції 

(ст. 2). В нашій країні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7 

Конституції України ). 

Що ж являє собою місцеве самоврядування, як його слід розуміти й 

визначати? 

 

І. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СИСТЕМА 

НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ І 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, яке в 

частині першій статті 140 Конституції України визначається як право 

територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську 

громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання 

місцевого значення у межах Конституції і законів України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою 

безпосередньо і через органи місцевого самоврядування, якими є сільські, 

селищні, міські ради та їхні виконавчі органи. Органами місцевого 

самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ, міст, є районні та обласні ради. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» система місцевого самоврядування охоплює:  

1. територіальну громаду; 

2. сільську, селищну, міську раду; 

3. сільського, селищного, міського голову; 

4. виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
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5. районні та обласні ради, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; 

6. органи самоорганізації населення. 

15 липня 1997 р. Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого 

самоврядування, яка є невід'ємною частиною законодавства України про 

місцеве самоврядування. У Преамбулі до Хартії, зокрема, зазначається, що 

органи місцевого самоврядування утворюють одну з основ будь-якого 

демократичного ладу. 

Згідно з ч. 1 ст. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування місцеве 

самоврядування визначається як право і реальна здатність органів місцевого 

самоврядування регламентувати значну частину державних справ і управляти 

нею, діючи в межах закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого 

населення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 

або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Отже, Хартія розглядає в якості суб'єкта місцевого самоврядування 

передусім органи місцевого самоврядування, однак передбачаючи у ч. 2 ст. 3 

можливість звернення до зборів громадян, референдуму або будь-якої іншої 

форми прямої участі громадян там, де це допускається за законом, тоді як 

згідно з ч. 1 ст. 140 Конституції України та ч. 1 ст. 6 Закону основним носієм 

функцій і повноважень місцевого самоврядування в Україні є територіальна 

громада. 

Статтею 140 Конституції України визначено, що місцеве самоврядування 

здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що 
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представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є 

районні та обласні ради. Питання організації управління районами в містах 

належить до компетенції міських рад. 

Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 

самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. 

Місцеве самоврядування в Україні, як зазначено у ст. 4 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», здійснюється на принципах: 

народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і 

державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-

фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами; 

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та 

посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 

судового захисту прав місцевого самоврядування. 

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста 

або міської ради, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради 

утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і 

головою її виконавчого комітету. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, яке в 

частині першій статті 140 Конституції України визначається як право 

територіальної громади та регламетується, як нормативними актами України, 

так і міжнародними актами, ратифікованими Верховною Радою України. 

 

ІІ. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ, ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ 

МІСЦЕВИХ РАД 

 

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), 
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районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з 

пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. 

Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається 

відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні 

після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин 

депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії 

відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує 

раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно 

сільського, селищного, міського голови. З моменту визнання повноважень 

депутатів ради нового скликання та новообраного сільського, селищного, 

міського голови згідно зі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний 

голова. 

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, 

селищний, міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова 

територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа 

депутатів ради в кількості трьох – п'яти осіб. Члени тимчасової президії 

почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. 

З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради. 

Першу сесію новообрано районної у місті, районної, обласної ради 

скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні 

після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менш як двох третин 

депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії 

відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує 

раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень 

депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа 

депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб – представників партій (блоків), 

які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії 

почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З 
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часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради. 

Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської – 

відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, 

районної, обласної – головою відповідної ради. 

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на 

квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше одного разу на 

місяць. 

У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, 

голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості його 

скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської ради – 

секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, 

обласної ради – відповідно заступником голови районної у місті, районної ради 

чи першим заступником, заступником голови обласної ради. 

Крім того, сесія ради скликається відповідно секретарем сільської, 

селищної, міської ради, заступником голови районної у місті, районної, 

обласної ради, якщо сільський, селищний, міський голова, голова районної у 

місті ради без поважних причин не скликав сесію сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї 

третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету 

сільської, селищної, міської, районної у місті ради, а голова районної, обласної 

ради не скликав сесію районної, обласної ради за пропозицією щонайменше 

однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або голови 

відповідної місцевої державної адміністрації. 

У разі якщо сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, 

селищної, міської ради; голова районної у місті, районної, обласної ради, 

заступник голови районної у місті, районної, обласної ради у двотижневий 

строк не скликають сесію на вимогу зазначених вище суб'єктів, або у разі якщо 

такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної 
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ради, які становлять не менше однієї третини складу ради, або постійною 

комісією ради. 

Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно 

сільський, селищний, міський голова або секретар ради, якщо він скликає 

сесію, у випадках, визначених Законом, про які йшлося вище; сесію районної у 

місті, районної, обласної ради – голова ради або відповідно заступник голови 

районної у місті, районної ради чи перший заступник, заступник голови 

обласної ради. У випадку скликання сесії депутатами відповідної ради, які 

становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради 

сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, 

один із депутатів, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один 

із депутатів цієї ради. 

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь 

більше половини депутатів від загального складу ради. 

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським, 

селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим 

комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, 

обласної ради, загальними зборами громадян. 

Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної 

ради, а також положення про постійні комісії ради. Регламентом ради 

визначаються порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови 

та заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, 

секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та позачергової 

сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань 

на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку 

денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії. До 

прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент 

ради, що діяв у попередньому скликанні. 

Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею рішення 

підписуються особисто сільським, селищним, міським головою, районної у 
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місті, районної, обласної ради – головою відповідної ради, у разі їх відсутності 

– відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, відповідно 

заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, 

заступником голови обласної ради або депутатом ради, який за дорученням 

депутатів головував на її засіданні. 

Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти 

рішення про проведення закритого пленарного засідання. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її 

створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія 

складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. 

Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається 

відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні 

після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин 

депутатів від загального складу ради. Не пізніш як на другій сесії 

затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про 

постійні комісії ради. 

ІІІ. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК 

ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СІЛЬСКИХ, 

СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 

 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 р. № 7-рп/99 

сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 

територіальної громади села (добровільного об'єднання в одну територіальну 

громаду жителів кількох сіл), селища, міста з представницьким мандатом. 

Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною 

територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування в порядку, передбаченому законом, і 
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здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень 

сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих 

виборах, визначається Конституцією України (тобто становить чотири роки). 

Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої 

ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на 

громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у 

позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від 

цього прибуток. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 

20.05.2004 р. № 12-рп/2004 сільський, селищний, міський голова як головна 

посадова особа відповідної територіальної громади з представницьким 

мандатом не може одночасно бути депутатом Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. 

На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та 

гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо 

інше не встановлено законом. 

У пункті 3.2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду 

України від 09.02.2000 р. № 1-рп/2000 слушно зазначено, що спосіб 

формування сільської, селищної, міської ради та обрання сільського, 

селищного, міського голови однакові, проте їх статус різний. Згідно з 

Конституцією України голова очолює виконавчий орган ради, інтегрований в 

його структуру, а тому має відповідати перед радою за наслідки роботи 

виконавчого органу та за свою власну діяльність аж до припинення наданих 

йому повноважень за рішенням відповідної ради за наявності підстав, 

передбачених ч. 2 ст. 79 Закону (якщо він порушує Конституцію та закони 

України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому 

повноважень). 

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з 

моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою 

комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання, а 

закінчуються в день відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради, 
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обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо раду не обрано, з 

моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих 

виборах, крім випадків дострокового припинення її повноважень відповідно до 

частин 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Повноваження сільського, селищного, міського голови вважаються 

достроково припиненими у разі: 

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради 

про складення ним повноважень голови; 

2) припинення його громадянства; 

3) набрання законної сили обвинувальним вироком 

щодо нього; 

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його 

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом; 

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім 

або оголошення померлим; 

6) його смерті. 

У таких випадках повноваження сільського, селищного, міського голови 

припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади з дня 

прийняття певною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт. 

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 

також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони 

України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому 

повноважень. Повноваження сільського, селищного, міського голови за 

наявності таких підстав можуть бути припинені достроково за рішенням 

місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом 

таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від 

загального складу ради. 

Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається 

законом про місцеві референдуми. 
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Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 

приймається сільською, селищною, міською радою як за власною 

ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що 

проживають на відповідній території і мають право голосу. У таких 

випадках повноваження сільського, селищного, міського голови 

припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади з дня 

прийняття місцевим референдумом або певною радою рішення про 

дострокове припинення повноважень. 

При цьому в літературі висловлюється думка про те, що повноваження 

сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково 

лише за рішенням місцевого референдуму: адже сільський, селищний, міський 

голова обирається безпосередньо територіальною громадою, і надання 

подібних повноважень представницькому органу місцевого самоврядування 

принижує його роль і порушує гарантії його діяльності у здійсненні місцевого 

самоврядування. 

За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, 

селищного, міського голови незаконними, висновків відповідного комітету 

Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори 

сільського, селищного, міського голови. Питання про призначення Верховною 

Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови 

може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською, 

селищною, міською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської 

міської державної адміністрації. У таких випадках повноваження сільського, 

селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа 

звільняється з посади з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на 

наступних виборах. 

Порядок проведення позачергових виборів сільського, селищного, 

міського голови визначається законом про вибори. 
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У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у 

зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також 

у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження 

сільського, селищного, міського голови виконує секретар відповідної сільської, 

селищної, міської ради. Він здійснює зазначені повноваження тимчасово, з 

моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, 

міського голови, обраного на позачергових виборах згідно із законом, або до 

дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, 

обраної на чергових місцевих виборах. 

Щонайпізніше на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті 

сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до 

закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з 

клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, 

міського голови. 

Сільський, селищний, міський голова: 

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом 

повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, 

додержання Конституції та законів України, виконання актів 

Президента України та відповідних органів виконавчої влади; 

2) організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної 

ради та її виконавчого комітету; 

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на 

посаду секретаря ради; 

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і 

персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; 

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури 

виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх 

штатів; 
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7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого 

комітету; 

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок 

денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм 

соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з 

інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його 

виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; 

оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх 

виконання; 

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, 

управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної власності відповідних 

територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів; 

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, 

відповідної ради, її виконавчого комітету; 

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише 

за призначенням, визначеним радою; 

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий 

комітет у відносинах з державними органами, іншими органами 

місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності, 

громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до 

законодавства; 

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів 

інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та 
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інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її 

органів; 

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її 

виконавчого комітету договори згідно із законодавством, а з питань, 

віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження 

відповідної ради; 

17) веде особистий прийом громадян; 

18) забезпечує на відповідній території додержання 

законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;  

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, 

визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних 

повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих 

органів; 

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень. 

Сільський, селищний, міський голова несе персональну 

відповідальність за виконання наданих йому законом повноважень.  

При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський 

голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед 

територіальною громадою, несе відповідальність перед певною радою, а з 

питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів 

виконавчої влади є також підконтрольним відповідним органам виконавчої 

влади. 

Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік 

звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій 

зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів 

відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний 

прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який 

визначений ними термін. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
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Таким чином, повноваження сільського, селищного, міського голови 

вважаються достроково припиненими у разі: його звернення з особистою 

заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; 

припинення його громадянства; набрання законної сили обвинувальним 

вироком щодо нього; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його 

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом; визнання 

його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим; його 

смерті. 

IV. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ТА 

РАЙОННИХ У МІСТАХ РАД. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, 

МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у 

місті (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління 

та інші створювані радами виконавчі органи. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах 

рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань 

здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади вони 

підконтрольні належним органам виконавчої влади. 

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які 

налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади 

або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому 

випадку функції виконавчого органу ради (крім розпоряджання земельними 

та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

належать власні (самоврядні) та делеговані повноваження у сфері 

соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; в 
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галузі бюджету, фінансів і цін; щодо управління комунальною власністю; в 

галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслугову вання, громадського харчування, транспорту і зв'язку; у галузі 

будівництва; у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і 

спорту; у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища; у сфері соціального захисту населення; в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності; в галузі оборонної роботи; щодо 

вирішення питань адміністративно-територіального устрою; щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян; щодо відзначення державними нагородами України.  

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім 

повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», здійснюють також інші надані їм законом повноваження. 

Питання організації управління районами в містах належать до 

компетенції міських рад. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх 

виконавчі органи, відповідно до Конституції та законів України, 

здійснюють управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, 

що належать до комунальної власності територіальних громад районів у 

містах, формують, затверджують, виконують відповідні бюджети та 

контролюють їх виконаня, а також здійснюють інші повноваження, 

передбачені Законом, в обсягах і межах, що визначаються міськими радами.  

Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих 

органів визначаються відповідними міськими радами за узгодженням з 

районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та 

колективних потреб територіальних громад районів у містах. 

Встановлений міськими радами обсяг повноважень районних у місті 

рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди 

відповідної районної у місті ради протягом даного скликання. 

Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється 
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відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень 

ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради 

її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового 

складу виконавчого комітету. 

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною 

радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, 

міського голови, районної у місті ради – за пропозицією голови відповідної 

ради. 

Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського, селищного, 

міського голови, районної у місті ради – голови відповідної ради, 

заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови 

районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих 

органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету сільської, 

селищної, міської ради входить також за посадою секретар відповідної 

ради, однак не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря 

ради. 

Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради 

сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради – голова 

відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря 

виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар 

відповідної ради. 

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто 

працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань 

виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших 

випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків 

з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та 

інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого 

комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 
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На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють 

у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження 

сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського, 

селищного, міського голови. 

Виконавчий комітет ради підзвітний і підконтрольний раді, що його 

утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади 

є також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання 

виконавчих органів ради. 

Зокрема, виконавчий комітет ради: 

 попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-

економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, 

місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на 

розгляд відповідної ради; 

 координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих 

органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти 

про роботу їх керівників; 

 має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих 

йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх 

посадових осіб. 

Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про 

розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, 

управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, 

міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських, 

селищних, міських рад. 
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Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної , 

міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його  засідання. Вони 

скликаються відповідно сільським, селищним, міським головою (головою 

районної у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення 

ним цієї функції – заступником сільського, селищного, міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради – 

заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на 

місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у 

межах затверджених нею структури і штатів може створювати  відділи, 

управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що 

належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.  

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і 

підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому 

комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті 

ради. 

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради 

призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, 

міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, 

передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами 

виконавчої влади. 

Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради 

затверджуються відповідною радою. 

Наприклад, у складі Київської міської ради діють такі відділи та 

управління: управління організаційного та документального забезпечення, 

управління забезпечення діяльності постійних комісій, відділ по роботі із 

службовою кореспонденцією, управління матеріально-технічного та 

комп'ютерного забезпечення, управління з питань землекористування та 

містобудування, управління з питань бюджету та соціально-економічного 
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розвитку, управління правової експертизи проектів рішень та розпоряджень, 

управління представництва Київради в судах, управління фінансового 

забезпечення та звітності, відділ забезпечення діяльності заступника 

міського голови – секретаря Київради та з питань звернень громадян, відділ 

контролю, відділ по роботі з депутатськими фракціями та групами, відділ з 

питань місцевого самоврядування, відділ з питань власності, відділ кадрової 

роботи з питань служби в органах місцевого самоврядування. 

Виконавчі органи у районних та обласних радах не утворюються. 

Однак дослідники проблем місцевого самоврядування наголошують на 

необхідності утворення в районних та обласних радах виконавчих органів, 

що відповідатиме Європейській хартії місцевого самоврядування. 

Відсутність власних виконавчих органів у районних та обласних рад 

ставить їх у повну залежність від органів державної влади – місцевих 

державних адміністрацій, яким відповідні районні та обласні ради 

делегують здійснення виконавчих функцій місцевого самоврядування. 

Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на 

постійній основі. Він обирається радою з числа її депутатів на строк 

повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, 

міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може 

вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального 

складу відповідної ради у разі, якщо: 

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, 

міської ради, обраної на чергових виборах, не завершено вибори 

відповідно сільського, селищного, міського голови;  

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря 

ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським 

головою; 

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії 

сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, 
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селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду 

секретаря ради; 

4) на наступній черговій сесії після появи вакансії 

секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його 

повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не 

вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;  

5) посада секретаря ради стає вакантною під час 

вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського 

голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.  

Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою 

службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах 

(крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), 

займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, 

якщо інше не передбачено законом. 

Секретар сільської, селищної, міської ради: 

1) здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови 

у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку 

з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у 

разі неможливості здійснення ним своїх повноважень; 

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених Законом; 

повідомляє депутагам і доводить до відома населення інформацію про час і 

місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд 

ради; 

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, 

передбачених Законом; 

4) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на 

розгляд ради; 

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і 

населення, організовує контроль за їх виконанням; 
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6) за дорученням сільського, селищного, міського голови 

координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, 

сприяє організації виконання їх рекомендацій; 

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 

8) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства 

здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів 

та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;  

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого 

самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим 

самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до 

них осіб, яким це право надано в установленому порядку; 

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови 

або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.  

Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно 

здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної 

ради. 

Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть 

бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, виконавчі органи сільських, селищних, міських, 

районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, 

а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади 

вони підконтрольні належним органам виконавчої влади. У сільських радах, 

що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за 

рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради 

виконавчий орган ради може не створюватися. Виконавчим органом 

сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради  є 

виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її 

повноважень. Виконавчий комітет ради підзвітний і підконтрольний раді, 

що його утворила. Основною формою роботи виконавчого комітету 
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сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є 

його засідання. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на 

постійній основі. Він обирається радою з числа її депутатів на строк 

повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, 

міського голови. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, яке в 

частині першій статті 140 Конституції України визначається як право 

територіальної громади та регламетується, як нормативними актами України, 

так і міжнародними актами, ратифікованими Верховною Радою України. 

2. Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), 

районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з 

пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Перша сесія 

новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною 

територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після 

реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин 

депутатів від загального складу ради. Не пізніш як на другій сесії 

затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про 

постійні комісії ради. 

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови вважаються 

достроково припиненими у разі: його звернення з особистою заявою до 

відповідної ради про складення ним повноважень голови; припинення його 

громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою 
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роботою (діяльністю), встановлених Законом; визнання його судом 

недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим; його смерті. 

4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад 

є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення 

делегованих їм повноважень органів виконавчої влади вони підконтрольні 

належним органам виконавчої влади. У сільських радах, що представляють 

територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної 

територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не 

створюватися. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у 

місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється 

відповідною радою на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради 

підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила. Основною формою роботи 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 

створення) ради є його засідання. Секретар сільської, селищної, міської ради 

працює в раді на постійній основі. Він обирається радою з числа її депутатів на 

строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, 

міського голови. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 
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необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


