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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити напрямки, визначити етапи, окреслити проблемні аспекти 

конституційного реформування в Україні, враховуючи історичний досвід 

реформування найважливіших суспільних відносин, що були здійснені в 

країнах розвиненої демократії, виявити тенденції та з’ясувати фактори, які 

позитивно і негативно впливають на реформування Основного Закону. 

ВСТУП 

 

Потреби реальних соціально-економічних процесів, діалектика їх 

динаміки, зміни у взаємозв'язках з іншими суспільними відносинами 

природно вимагають і будуть вимагати постійної певної корекції конкретних 

заходів щодо тактики реалізації стратегічного курсу розвитку держави. 



Процес впровадження норм чинної Конституції вимагає саме якісного 

перетворення всієї системи суспільних відносин: економічних, соціальних, 

політичних тощо. І, безперечно, мова має йти про юридичні державно-владні 

відносини. Правова система і система органів публічної влади виступають 

певними різно-порядковими зовнішніми контурами суспільства, 

демократичність яких визначає передумови суспільного прогресу, всебічного 

розвитку людини. 

Питання реалізації конституційної реформи є дуже актуальним у наш 

час, адже демократичний державно-правовий розвиток українського народу 

не може реалізовуватися за межами конституційних приписів. Саме 

Конституція юридичне оформляє основні параметри державності, розподіляє 

повноваження між владними структурами, наділяє громадян, їх об'єднання 

правами і покладає обов'язки, створює правові передумови забезпечення в 

країні демократичного політичного режиму. 

Державно-правовий розвиток українського народу зумовлений 

декількома чинниками. По-перше, ефективний та стабільний розвиток 

суспільства необхідний нашій державі для більш ефективного розвитку її 

економічної, соціальної, політичної та інших сфер. По-друге, для успішної 

співпраці з іншими розвиненими країнами світу. І по-третє я вважаю, це 

зумовлено тим, що для України одним з пріоритетних напрямків розвитку є 

вступ до Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, де 

потрібні високий розвиток економічної сфери країни та повна реалізація 

закріплених конституційних норм. 

 

 І. ІСТОРІЯ СВІТОВОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

 

Глобалізація теорії і практики сучасного конституціоналізму на рубежі 

тисячоліть викликана світовими інтеграційними процесами. Аксіоматичну 

цінність конституціоналізм набуває для країн Східної Європи в сучасних 

умовах їх конституційного розвитку, так як політико-правова система 

конституціоналізму, "будучи важливою інструментальної та процедурної 

гарантією становлення, розвитку і функціонування саморегулюючих 

інститутів громадянського суспільства, одночасно виступає і як умова 

побудови правової держави ".  

 Історична ретроспектива становлення та розвитку конституційних ідей 

та інститутів свідчить про относимости конституціоналізму до тих 

конституційним явищам, які виникли значно раніше, ніж сформувалися 

уявлення про них. Теоретичні витоки сучасного конституціоналізму 

закладені в юридико-правових, філософських, історичних, культурологічних 

поглядах мислителів минулого (Кант, Гегель, Гоббс, Гроцій, Руссо, Локк, 

Монтеск'є, Джефферсон та ін).  

Конституціоналізм веде початок від давньогрецьких конституцій, які 

діяли за кілька століть до н.е., про які відомо лише за працями Арістотеля. У 

період принципату Стародавнього Риму з'являються поряд з актами 

римського сенату (senatusconsultus) імператорські приписи різних видів, які 



отримали найменування конституцій (Constitutioediktum, mandatum, decretum, 

rescriptum). Їх зміст і місце в розвитку правової системи Риму представляє 

інтерес, перш за все, як екскурс в етимологію поняття. Ближче до сучасного 

поданням про конституційні актах Велика Хартія Вольностей (Англія, 1215 

р.), "Форма правління держави Англії, Шотландії, Ірландії та володіннями, 

які до них відносяться. Знаряддя управління "(1653 р.), Білль про права 

(Англія, 1689 р.), в яких вже простежуються ідеї, відображені в перших 

конституційних актах Північної Америки 70-х - 80-х р.р. ХVIII ст. і 

передусім у Конституції США (1787 р.). До цього ж періоду розвитку 

конституціоналізму відносяться Декларація прав людини і громадянина 

(Франція, 1789 р.), Конституції Франції та Польщі, а також "перший 

конституційний акт в Україні "(М.П. Василенка) -" Правовий уклад та 

Конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького ", відомий як 

Конституція П. Орлика (1710 р.).  

Не звертаючись до соціальної або юридичній оцінці західного 

конституціоналізму, слід прийняти на адресу сучасної концепції 

конституціоналізму (зокрема, стосовно країн пострадянського простору) 

судження А. Шайо про те, що у нас "які завгодно ідеї, за винятком ідеї 

класичного конституціоналізму ".  

 Класичний конституціоналізм сягає своїм корінням в унікальну 

історію правової культури Заходу, західну традицію права і грунтується на 

приватній власності, обмеження (самообмеження) державної влади на 

користь громадянського суспільства й індивідуальної свободи, що набуває 

юридичну форму суб'єктивного публічного права як "права проти 

суспільства в особі держави і його посадових осіб "з подальшим включенням 

до його зміст складових третього покоління прав - колективних. Європейська 

культура - це "насамперед ... особистісна культура (в цьому її універсалізм)" 

(Д. С. Лихачов).  

Однак очевидна неможливість механічного використання західних 

конституційних зразків при вирішенні проблем конституціоналізму в країнах 

"молодої демократії", який не отримав інтегральної характеристики, а лише 

має поліваріантність елементний набір. А. Шайо вірно зазначає, що точного 

визначення явища дати не вдається, хоча ми "вловлюємо порушення 

Конституції, і не тільки вловлюємо, але і можемо довести це "і в цьому 

зв'язку наводить слова Св. Августина про Бога: "Не можу дати Йому 

визначення, але знаю, що таке безбожництво ".  

Запропонована негативна дефініція не задовольняє ні теорію, ні 

практику, т. к. конституціоналізм - "історична реальність, яка цілком може 

бути виражена в евристично значущих наукових поняттях ", придатних для 

використання на практиці.  

 Термін "конституціоналізм", на думку Г. Дж. Бермана було введено в 

науковий обіг в кінці ХVІІІ - початку XIX в. для позначення головним чином 

американської доктрини верховенства писаної конституції над законами. 

Однак реальність цього феномену вперше проявилася ще в міських правових 

системах Західної Європи в XI - XII століттях .  



 У сучасній зарубіжній юридичній літературі конституціоналізм 

розглядається в нерозривному зв'язку з обмеженням влади держави як "віра в 

існування конституційних способів щодо встановлення державних обмежень 

", юридична обмеження держави і повна протилежність свавільному 

правлінню ", сукупність принципів, порядку діяльності та інституційних 

механізмів, які традиційно використовуються з метою обмеження державної 

влади.  

Світова спільнота має багатий досвід формування системи 

конституціоналізму. При цьому кожне держава відрізняється певною 

специфікою, особливостями (національного, історичного, політичного, 

ідеологічного, культурологічного, економічного та ін характеру), які 

детермінують необхідність і можливість створення власної моделі 

конституціоналізму.  

Так американські вчені до основними ознаками конституціоналізму 

відносять: його базування на суверенітет народу; визнання Конституції 

найвищим правом, а не програмним політичним документом; наказують 

Конституцією представницьке правління; юридично гарантуються принципи 

верховенства права, державного управління на демократичних засадах, а 

також принцип обмеженого правління, поділу властей з системою 

стримувань і противаг; наявність інституту конституційного контролю; 

неможливість призупинення або скасування дії конституції, її жорсткість і 

верховенство щодо інших правових актів; гарантованість та захист з боку 

держави конституційних прав і свобод людини і громадянина та ін.  

На відміну від американського конституціоналізму, у французькому - 

спостерігається історична варіабельність, тому на противагу Америці, де з 

1787 р. діє одна Конституція США, французької історією з моменту 

прийняття Декларації прав і свобод людини і громадянина 1789 р. 

накопичено багатий досвід. "Франції відомо 17 конституційних систем ... 

При цьому послідовність конституцій не повинна, однак, приховувати 

елементів стабільності, яка підтримується постійністю державної 

адміністративної структури та організацією територіальних колективів.  

Типову для німецького конституціоналізму позицію Е. Кляйна досить 

докладно викладає С.В. Шевчук, акцентуючи увагу на тому, що основу 

німецького конституціоналізму складають: формування волі більшості 

народу, яка не може стримуватися і повинна здійснюватися вільно, а 

меншість повинна мати можливість створювати політичну опозицію і 

потенційний шанс стати більшістю; конституційні засоби для попередження 

централізації і зловживання владою, з цією метою Конституцією 

передбачаються інституційні гарантії (поділ властей, федералізм, автономія 

муніципальних органів влади); норми Основного закону повинні мати статус 

вищого права; здійснення судового конституційного контролю; повага прав 

людини та ін.  

На думку представників сучасної російської науки конституційного 

права, конституціоналізм трактується як складне явище, яке містить: а) 

конституційні ідеї і категорії, які відображають первинні базові цінності 



суспільства, б) масове конституційне свідомість громадян, населення в 

цілому; в) конституційні норми, акти й інститути як нормативно 

структуроване вираз двох вищезгаданих елементів; г) конституційний 

порядок як процес і стан реалізації конституційних норм.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 

Конституціоналізм слід розуміти в широкому і вузькому сенсах. 

Конституціоналізм в широкому сенсі - це теорія конституції, історія та 

практика конституційного будівництва в тій чи іншій країні, групі країн, 

світовому співтоваристві в цілому. У вузькому сенсі - цілісна система знань 

про базові загальнолюдських політико-правових цінностях, які знаходять 

своє відображення в демократичних конституціях і демократичної 

конституційної теорії, їх змісті, формах, методах і ступеня реалізації. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ПІДХОД ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ 

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 
 

В українській конституційно-правовій науці конституціоналізм не 

отримав єдиного визначення і інтерпретується по-різному. Огляд різних його 

характеристик дозволяє зробити висновок, що в науці склалося три основні 

підходи до його визначення: політичний, філософсько-історичний і 

юридичний.  

У політичному аспекті конституціоналізм розкривається як особливий 

характер відносин між державою і суспільством на основі консенсусу, як 

ідейно-політична доктрина і рух. На думку Ю.М. Тодики і В.С. Журавського 

"конституціоналізм в політичному розумінні - це особливий характер 

відносин між державою і суспільством. Він є оформленням суспільної згоди 

щодо відповідних цінностей, принципів і механізмів ". В.Н. Шаповал також 

вважає, що "конституціоналізм - Це, перш за все, політико-правова ідеологія, 

інтелектуальні узагальнення, притаманні певному етапу історичного 

розвитку ". Вказуючи, що разом з тим конституціоналізм "нерідко 

сприймають як суспільно-політичне рух, спрямований на реалізацію 

відповідних ідей ".  

У філософсько-історичному - Як вчення про конституцію, включаючи 

предконстітуціонние ідеї божественного, природного права, договірного 

походження держави, вчення про плутократії, тиранії, деспотії, демократії і 

т.д. При цьому конституціоналізм як "вчення про конституції" розглядається 

з двох позицій - широкої та вузькою. "У широкому плані він 

(конституціоналізм - Авт.) Еволюціонує, починаючи від міфологічних форм 

світорозуміння - параполітологіі IV - III тис. до н.е ... до раціонально-

логічних форм мислення, тобто до ознак теоретичного знання, виникнення 

політико-правової науки ". У вузькому розумінні конституціоналізм 

трактується як комплекс політико-правових ідей та практики державного 

будівництва буржуазії XVII - XVIII ст., яка орієнтувалася на створення 



інституційно-правових умов функціонування держав, в яких забезпечувалося 

б «верховенство народу, виняткове правління законів, широкі права і свободи 

особистості, демократична виборча система».  

В юридичному аспекті конституціоналізм розуміється у вузькому сенсі 

як особливий режим функціонування державної влади на основі 

конституційних методів і в широкому сенсі - як складна політико-правова 

система.  

Безумовно, що політична і філософсько-історична характеристики 

конституціоналізму представляють інтерес, але в їх рамках, як правило, 

затверджуються тези, що мають досить абстрактний характер. Юридичний 

же аспект дозволяє сформулювати чітку дефініцію цього явища, що 

представляється методологічно необхідним для наукового дослідження 

конституціоналізму, бо як одна з найважливіших категорій сучасної науки 

конституційного права не може визначатися in abstracto.  

Юридично конституціоналізм являє собою систему, в якій в якості 

одного з елементів присутні конституційні норми, конституція, але не як 

щось застигле, статичне, а конституція, взята разом з її доктринальними 

основами, системою політико-правових цінностей, які відображають 

концепцію, філософію, суть конституції, а також практикою її здійснення. 

Крім цих складових політико-правової системи конституціоналізму, важливе 

значення мають такі його елементи як конституційне правосвідомість, 

конституційні правовідносини і конституційна законність, на встановлення 

якої в кінцевому підсумку спрямоване функціонування цієї складної системи. 

Думається, що такий "набір" елементів системи конституціоналізму є 

найбільш повним і відображає сутність цього соціально-правового явища 

повною мірою.  

Таким чином, конституція і конституціоналізм - це не тотожні поняття. 

Як справедливо зазначає німецький дослідник С. Войт, конституціоналізм є 

нормативною концепцією, і її не слід змішувати з фактичної конституцією, 

використовуваної в будь-якому суспільстві. Це - багаторівнева система, яка 

функціонально виходить за межі Конституції і взагалі права, відображаючи 

особливості менталітету і буття народу. Конституціоналізм - складна 

система, яка складається з сукупності тісно взаємозалежних, 

взаємообумовлених і взаємодіючих елементів. Тому найбільш плідним 

представляється системне дослідження конституціоналізму, що дозволить, 

по-перше, інтегрувати, синтезувати теоретичні та практичні знання в цій 

області, які в даний час являють собою поліелементний набір, а не цілісність 

(систему), і, по-друге, підготувати основу і передумови для їх подальшого 

аналізу і диференціації, але вже на якісно іншому рівні їх інтеграції, синтезу.  

Грунтуючись на теорії політико-правових систем, конституціоналізм як 

система характеризується наступними ознаками: інтегративність, являючи 

собою інтегральне явище, вичленовування з якого окремих елементів є 

практично неприпустимим, так як може призвести до руйнування цілісності 

системи; впорядкованістю, оскільки всі елементи впорядковані в певній 

послідовності, яка обумовлена характером взаємовідносин між елементами; 



складністю, оскільки кожен елемент системи сам по собі є складним 

утворенням, яке має самостійне політико-правове значення; відкритістю 

системи, так як вона взаємодіє з соціальними, правовими, політичними, 

економічними та ін середовищами; функціонування, тому конституціоналізм 

це функціонуюча система, що обумовлює її динамічний розвиток.  

Конституціоналізм - політико-правове явище, правова (юридична) 

сутність якого обумовлена, насамперед, нормативно-правовою основою цієї 

системи, в якості якої виступає Конституція (конституційне законодавство). 

Конституція має змішану політико-правову природу, як і виникають на 

основі її норм конституційні відносини, які також можуть бути 

охарактеризовані як політичні та правові одночасно, оскільки "вони 

регулюють процес організації та здійснення владних повноважень народом, 

державою і елементами політичної системи ". Крім того, політична природа 

конституціоналізму випливає з тісного взаємозв'язку політики з 

конституційно-правовими інститутами і реаліями.  

Поряд з Конституцією, нормативно-правову основу 

конституціоналізму складає все конституційне законодавство. І тут найбільш 

яскраво проявляється проблема конституційних законів.  

Виходячи з існуючої законодавчої практики зарубіжних країн та 

науково-теоретичних концепцій, можна провести типологію конституційних 

законів: закони, що вносять зміни і доповнення в конституцію; закони, що 

встановлюють порядок введення в дію конституції; закони, що приймаються 

з питань, передбачених конституцією та щодо яких є спеціальні вказівки в 

конституції; закони, складові в сукупності конституцію; закони, що 

охоплюють своїм регулюючим впливом основоположні сфери правових 

відносин, ключові інститути народовладдя і правового статусу людини і 

громадянина.  

Думається, що під конституційними законами, що входять в систему 

конституціоналізму, доцільно розуміти такі закони, прийняття яких 

запрограмоване Конституцією, тобто це закони, що регулюють найбільш 

важливі (основоположні) суспільні відносини, що займають наступне після 

Конституції положення в системі законодавства, що відрізняються значною 

стабільністю змісту.  

Зміст системи конституціоналізму в поза виражається в певних 

інституціональних утвореннях. Основними інститутами конституціоналізму 

є: інститут публічної влади, який структурується на два відносно 

самостійних подінстітута - державної влади і місцевого самоврядування; 

інститут конституційного контролю (наглядово-контрольні заходи з боку 

державних органів по забезпеченню конституційної законності, прав і свобод 

людини і громадянина, правової свободи, суб'єктивного публічного права, 

верховенства Конституції в системі нормативних актів, її прямої, 

безпосередньої дії); інститут конституційної відповідальності.  

Метою функціонування системи конституціоналізму є конституційна 

законність як режим точно... Сучасний юснатурализма в юридичній 

літературі характеризують як теорію відродження природного права. 



Основний сенс цього напрямку в тому, що позитивне право, тобто створене 

державою, є правом тільки в тому випадку, якщо воно не суперечить праву 

природному, тобто загальнолюдським цінностям, принципам свободи, 

рівності, справедливості і т.д. В результаті природне право визнається 

певним орієнтиром для права позитивного, свого роду критерієм для оцінки 

правового змісту закону (писаного права). Тут доречним і навіть "сучасним" 

представляється висловлювання державного діяча Стародавнього Риму 

Марка Тулія Цицерона про те, що "несправедливий закон не створює право". 

Таким чином, можлива ситуація, коли закон не є правовим, тобто 

демократичним, гуманним, і що сам закон може стати основою беззаконня і 

несправедливості. Тому свого часу в сучасній літературі пропонувалася 

конструкція "верховенства правового закону ", тобто такого закону, який 

відповідає високим демократичним і гуманним ознаками.  

Юснатуралістичний напрямок в теорії конституціоналізму набуває 

особливого значення в сучасних умовах, викликає жвавий науковий інтерес. 

Перш за все, це пов'язано з тим, що складовими системи конституціоналізму 

є утвердження ідеалів правової державності, режиму конституційної 

законності, забезпечення прав і свобод людини (в тому числі природних 

прав) і найважливішого принципу правової держави - принципу верховенства 

права як невід'ємною характеристики конституційної законності - цілі 

конституціоналізму.  

Резюмуючи викладене, думається, що найбільш прийнятним буде 

використання інтегративного підходу до права, який синтезує найбільш 

значущі постулати як позитивістського (в рамках формально - юридичного), 

політико-соціологічного так і природно-правового напрямків. Перш за все, це 

має важливе значення для практики конституціоналізму. Необхідність 

використання позитивістського підходу видається очевидною в силу тих його 

позитивних властивостей, про які йшлося при розгляді формально-

юридичного напрямки в теорії конституціоналізму. Крім того, Україна, в 

принципі, як і Росія, традиційно слід нормативному сприйняттю права, але 

при цьому не виключається зближення (інтеграція) в якійсь мірі з іншими 

напрямками. Так, можна констатувати, що судовий прецедент фактично 

вплітається в конституційну матерію, свідченням чого є визнання актів 

Конституційного Суду джерелом конституційного права України. Все 

частіше звертає на себе увагу такий джерело права як доктрина. Так правові 

позиції, виражені в рішеннях Конституційного Суду з урахуванням 

особливих думок суддів мають ознаки доктрини. Таким чином, і 

нормативізм, і соціологічний напрям побачать в них свою матерію.  

Завершуючи огляд основних теоретичних напрямів сучасного 

конституціоналізму, можна зробити висновок, що кожне з них володіє 

певними позитивними і негативними властивостями.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 



У сучасних умовах з урахуванням основних тенденцій сучасного 

конституціоналізму слід констатувати важливість і значення кожного з них. 

Тому представлятися доцільним інтеграційний підхід, заснований на 

використанні у практиці конституціоналізму виключно позитивних сторін 

кожного з них в цілях створення оптимальної моделі українського 

конституціоналізму та реалізації її на практиці. У цьому зв'язку імпонуючої є 

позиція Г. Дж. Бермана, який писав, що "необхідно подолати ... оману щодо 

винятковості політичної та аналітичної юриспруденції ("позитивізму"), або 

виключно філософської та моральної юриспруденції ("теорія природного 

права"), або виключно історичної і соціометричної юриспруденції 

("історична школа "," соціальна теорія права "). Нам потрібна юриспруденція, 

яка інтегрує всі три традиційні школи і виходить за їх межі ". 

 

ІІІ. ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

 

Конституціоналізм це динамічна система, яка перманентно 

розвивається. Тенденції сучасного конституціоналізму характеризують 

основні напрямки його розвитку як складної політико-правової системи 

держави та суспільства. Найбільший інтерес представляють кілька основних 

тенденцій. Перш за все, це тенденція політологізаціі системи 

конституціоналізму, що виражається у впливі політичних способів і засобів 

на конституційно-правові відносини (у Зокрема - властевідношення), їх 

регулювання. Політика щонайтісніше пов'язана з конституційним правом, по-

перше, в силу специфіки його предмета, а по-друге, тому що, як справедливо 

писав Б. Курашвілі, державознавство виходить за рамки юридичної науки. 

При цьому можна визнати справедливим деякі тези марксистської наукової 

школи про сутність політики, зокрема про те, що істотним у політиці є 

пристрій державної влади, а також те, що всі юридичне у своїй основі має 

політичну природу. Сутність конституційного права можна пізнати в 

повному обсязі без звернення до політичних категоріям. Цей аспект 

конституціоналізму можна ігнорувати особливо в умовах, коли політика 

"стала справою вільних людей, що сприймають її не як правління 

(відношення між керівниками і керованим - Д. Сарторі), а як самоврядування, 

демократію ".  

Конституціоналізм припускає у взаєминах між людиною, 

громадянським суспільством і державою пріоритетність людського виміру 

держави і права, розвитку громадянського суспільства. Тому важливого 

значення набуває тенденція його соціалізації, яка проявляється в соціалізації 

конституції і конституційного права в цілому. Проявом соціалізації 

конституціоналізму є віднесення до його інструментарію категорії "соціальна 

держава", такої держави, в якому повинно бути "мінімізовано фактичне 

соціальна нерівність з його економічними наслідками і створена система 

соціальної підтримки (захисту) тих, хто цього потребує ".  

Тенденція біологізації характеризує розвиток системи 

конституціоналізму з позицій "людського вимірювання ". Взаємини між 



людиною і державою повинні будуватися, насамперед, на принципах 

координації, кореляції інтересів, взаємної відповідальності і поваги. 

Тенденціям соціалізації і біологізації конституціоналізму кореспондує одна з 

основних тенденції, які виділяє П.М. Рабинович, як "визначають сучасний 

стан методології правогосударствоведенія ", а саме - антропологізація. Вона 

полягає в тому, що людина стає центральним об'єктом загальнотеоретичного 

право державознавства, а його природні правові властивості та 

закономірності їх державно-юридичного забезпечення поступово 

перетворюються на найважливішу складову предмета цієї науки.  

Тенденція інформатизації є одним з найбільш "молодих" напрямів у 

розвитку системи конституціоналізму. Як справедливо відзначається в 

науковій літературі: "Постіндустріальне суспільство має, принаймні, два 

виміри - інформаційне суспільство (Усередині країни) і глобалізм (на 

міжнародній арені) ".  

Велике значення має тенденція інтернаціоналізації системи 

конституціоналізму, яка виражається, перш за все, у зближенні 

національного конституційного права з міжнародним публічним правом. 

Міжнародні правові документи, отримавши визнання світового спільноти, 

стають так званими міжнародно-правовими стандартами, які сприймаються і 

закріплюються в національних правових системах окремих країн.  

Наведений перелік і аналіз тенденцій сучасного конституціоналізму не 

претендують на завершеність і всебічність in perpetuum. Основні напрямки 

розвитку цієї складної політико-правової системи на різних історичних 

етапах можуть видозмінюватися, зникати або доповнюватися новими.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

 

Тенденція демократизації в тій чи іншій мірі впливає на всі 

вищеназвані тенденції, проходячи червоною ниткою через систему 

конституціоналізму, і є пріоритетним напрямком його розвитку. Демократія, 

яка захищає основні права людини від якогось антиправового державного 

акта, отримала в юридичній літературі назву конституційної демократії, 

згідно з якою всі члени суспільства визнають основні права рівною мірою 

для всіх, а судовий контроль над державними правовими актами з метою 

захисту цих прав виправданим і необхідним. Конституційна демократія 

інтегрує легітимність державних нормативно-правових актів з вимогою їх 

відповідності фундаментальним (конституційним) правам людини, які 

здійснюють функцію обмеження державної влади, як однієї з передумов 

конституціоналізму. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

Резюмуючи викладене, можна констатувати, що конституціоналізм:  



 - як теорія, ідеологія і практика конституційного розвитку держави і 

суспільства виникає з моменту появи державності;  

 - це поступальний процес і одночасно мета розвитку будь-якої 

держави, що прагне до торжеству демократії у всіх її проявах;  

 - це найбільш істотні, значущі і життєво важливі досягнення розвитку 

як всього світового співтовариства, так і кожної окремої держави, ця теорія 

має одночасно загальнолюдське, поза-і внутрішньодержавне вимірювання;  

 - володіє своїми стандартами, які сформувалися в результаті розвитку 

державно-правової практики конституційного будівництва країн світу та які 

завдяки науковим розробкам виражені в конкретних науково-евристичних 

постулатах;  

 - це періодично змінна наукова теорія, яка постійно розвивається, 

доповнюючись новими стандартами, кореспондуючи розвитку державно-

правової практики, але при цьому, випереджаючи її рівно настільки, щоб 

залишатися метою, ідеалом, до якого прагне все світове співтовариство і 

кожна держава окремо;  

 - це діалектично складний і перманентний процес, заснований на 

законах розвитку природи і суспільства (заперечення заперечення, єдності і 

боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, зміни форми із 

зміною змісту з точністю до навпаки і ін);  

 - характеризується тим, що в розвитку його принципів з 

аксеологіческіе точки зору, як мають соціальну цінність, не можна поставити 

крапку, як не можна підвести риску під рухом країн вперед, прогресом 

людства. 

 

 

ТЕМА № 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ 

КОНСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ  

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Основні етапи реформування Основного Закону 

2. Причини та умови конституційного реформування 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Конституційна реформа: експертний аналіз / З. П. Антонюк та ін.; 

упоряд. Є.Ю. Захаров ; Харківська правозахисна група. - 2.вид., доп. - Х. : 

Фоліо, 2004. - 183 с. 

2. Конституционная реформа в Украине: учеб. пособие / М. Ф. 

Орзих ; Одесская национальная юридическая академия. - О. : Юридична 

література, 2003. - 123с. 

3. Конституційна реформа: вимір відповідальності (до нової 

національної ідеології та відповідального правління): популярний нарис / М. 

В. Оніщук ; Верховна Рада України. Комітет з питань правової політики, 



Тимчасова спеціальна комісія з питань внесення змін до Конституції 

України, Спілка юристів України, Фонд сприяння політичним і правовим 

реформам, Інститут правової політики. - К. : Видавничи Дім "Юридична 

Книга", 2004. - 59 с. 

4. Сучасний конституціоналізм: монографія / В. М. Шаповал ; 

Юридична фірма "Салком". Науково-аналітичний центр. - К. : Юрінком 

Інтер, 2005. - 560 с. 

5. Проблеми сучасного українського конституціоналізму: зб. на 

пошану першого Голови Конституційного Суду України, професора Леоніда 

Юзькова / Конституційний Суд України, Академія правових наук України ; 

упоряд. В. Д. Бринцев та ін.; заг. ред. А. А. Стрижак, В. Я. Тацій. - К. : Логос, 

2008. - 352с. 

6. Литвин В. Європейська конвенція про захист прав людини та 

завдання юридичної науки в Україні: Доповідь Голови Верховної Ради 

України Володимира Литвина на загальних зборах Національної академії 

правових наук України // Голос України. – 2010. – 25 вересня. – С. 3. 

7. Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в 

умовах конституційної реформи: матеріали парламент. слухань у Верховній 

Раді України 18 травня 2005 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань 

економічної політики, управління народним господарством, власності та 

інвестицій. - К. : Парламентське видавництво, 2005. - 203 с.  

8. "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм/ ред. 

Т.Андрусяк; Фонд сприяння розвитку української правової думки та 

пропаганди державницьких традицій "Право для України". - Львів : Світ, 

1996. - 255 с. 

9. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-

1920 рр.: теоретико-методологічний аспект / О. М. Мироненко ; відп. ред. І. 

Б. Усенко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К.: 

2002. - 260с. 

10. Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 за № 3-

рп/2012. 

11. Рішення Конституційного Суду України від 05.10.05 за № 6-

рп/2005. 

12. Рішення Конституційного Суду України  від 16.04.2008.за № 6-

рп/2008. 

13. Рішення Конституційного Суду України  від 14.12.99 за № 10-

рп/99. 

14. Рішення Конституційного Суду України  від 16.04.2009 за № 7-

рп/2009. 

15. Рішення Конституційного Суду України  від 12.04.2012 за № 9-

рп/2012. 

16. Рішення Конституційного Суду України  від 06.07.99 за № 7-

рп/99. 

17. Рішення Конституційного Суду України  від 19.04.2001 за № 4-

рп/2001. 



18. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.97 за № 9-зп. 

19. Рішення Конституційного Суду України  від 14.12.2011 за № 19-

рп/2011. 

20. Рішення Конституційного Суду України  від 09.02.99 за № 1-

рп/99. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити напрямки, визначити етапи, окреслити проблемні аспекти 

конституційного реформування в Україні, враховуючи історичний досвід 

реформування найважливіших суспільних відносин, що були здійснені в 

країнах розвиненої демократії, виявити тенденції та з’ясувати фактори, які 

позитивно і негативно впливають на реформування Основного Закону. 

 

ВСТУП 

 

Потреби реальних соціально-економічних процесів, діалектика їх 

динаміки, зміни у взаємозв'язках з іншими суспільними відносинами 

природно вимагають і будуть вимагати постійної певної корекції конкретних 

заходів щодо тактики реалізації стратегічного курсу розвитку держави. 

Процес впровадження норм чинної Конституції вимагає саме якісного 

перетворення всієї системи суспільних відносин: економічних, соціальних, 

політичних тощо. І, безперечно, мова має йти про юридичні державно-владні 

відносини. Правова система і система органів публічної влади виступають 

певними різно-порядковими зовнішніми контурами суспільства, 

демократичність яких визначає передумови суспільного прогресу, всебічного 

розвитку людини. 

Питання реалізації конституційної реформи є дуже актуальним у наш 

час, адже демократичний державно-правовий розвиток українського народу 

не може реалізовуватися за межами конституційних приписів. Саме 

Конституція юридичне оформляє основні параметри державності, розподіляє 

повноваження між владними структурами, наділяє громадян, їх об'єднання 

правами і покладає обов'язки, створює правові передумови забезпечення в 

країні демократичного політичного режиму. 

Державно-правовий розвиток українського народу зумовлений 

декількома чинниками. По-перше, ефективний та стабільний розвиток 

суспільства необхідний нашій державі для більш ефективного розвитку її 

економічної, соціальної, політичної та інших сфер. По-друге, для успішної 

співпраці з іншими розвиненими країнами світу. І по-третє я вважаю, це 

зумовлено тим, що для України одним з пріоритетних напрямків розвитку є 

вступ до Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, де 

потрібні високий розвиток економічної сфери країни та повна реалізація 

закріплених конституційних норм. 

 

 



І. ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ 

 

Конституційні зміни в Україні мають тривалу історію, яка доволі 

інтенсивно досліджуєть-ся, а актуальність цих змін не дозволяє забути 

основні його завдання і віхи.  

Конституційний процес в Україні як процес підготовки нового 

Основного Закону розпо-чався  з  ухваленням  Декларації  про  державний  

суверенітет  України  16  липня  1990  року,  і  триває донині.  

В основних хронологічних рисах його, ясна річ, можна окреслити 

обсягом на одну сторін-ку, але на цій сторінці, на жаль, не вдасться передати 

все напруження політичної боротьби, яке матеріалізується в текст 

Конституції. 

Етапи українського конституційного процесу 

16  липня  1990  року: Парламентом  ухвалено  Декларацію  про  

державний  суверенітет України, яка була визнана як основа для нової 

Конституції; 

24 жовтня 1990 року: Парламентом створено Комісію з розробки 

нової Конституції УРСР на чолі з Головою Верховної Ради УРСР Леонідом 

Кравчуком; 

19 червня 1991 року: Парламентом схвалено концепцію нової 

Конституції України; 

17 вересня 1991 року: Парламентом ухвалено зміни і доповнення до 

Конституції Україн-ської РСР у редакції 1978 року та перейменувано її в 

Конституцію України; 

10 листопада 1994 року: Для розробки нової Конституції створено 

Конституційну комісію з двома співголовами — Президентом України 

Леонідом Кучмою та головою Верховної Ради Олександром Морозом; 

8 червня 1995 року: Строком на один рік ухвалено Конституційний 

договір між Верхо-вною Радою та президентом «Про основні засади 

організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні на період до прийняття нової Конституції України»; 

5 травня 1996 року: Парламентом створено Тимчасову спеціальну 

комісію з доопрацю-вання проекту Конституції, розробленого 

Конституційною комісією; 

28 червня 1996 року: Верховна Рада України ухвалила Конституцію 

України; 

16 квітня 2000 року: З ініціативи Президента України Л.Кучми 

проведено всеукраїнський референдум з питань внесення точкових змін до 

Конституції у частині організації політичної системи. Жодного проекту 

закону з внесення змін до Конституції за наслідками референдуму не 

прийнято; 

26 грудня 2002 року: Створено Тимчасову спеціальну комісію 

Верховної Ради з опрацювання проектів законів про внесення змін до 

Конституції; 



2003-2004 рік: За ініціативою Президента України Леоніда Кучми 

проведено «всенародне обговорення» проекту змін до Конституції; 

8 грудня 2004 року: Парламентом ухвалено зміни до Конституції 

України; 

27 грудня 2007 року: Рішенням Президента України Віктора Ющенка 

створено Націо-нальну конституційну раду під головуванням Президента 

України; 

22 жовтня 2009 року: Парламентом відмовлено у направленні на 

висновок до Консти-туційного суду України 4 проектів з внесення змін до 

Конституції, зокрема проекту нової редакції Конституції від Національної 

конституційної ради; 

30 вересня 2010 року: Відновлено дію Конституції України в редакції 

1996 року шляхом рішення Конституційного суду України у справі про 

дотримання процедури внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 року.  

 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
Як можна бачити, розмах конституційного маятника настільки 

потужний, що досить складно проаналізувати детально всі ініціативи, що так 

чи інакше стосуються цих правових перетворень, тим паче, що є немало 

спеціальних праць, в яких увагу приділено як політичним, так і правовим 

аспектам тривалої конституційної реформи, викладу та оцінці позицій різних 

груп щодо них.  

 

ІІ. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

РЕФОРМУВАННЯ 

 

Реформування політичної системи та пов’язані з ним зміни місця, ролі, 

порядку форму-вання органів політичного управління стали невід’ємним 

чинником становлення владних відносин в Україні, починаючи з часу її 

виникнення як незалежної держави у 1991 році. 

Хоча політична система дійсно потребувала (як і потребує нині) змін та 

відповідної їх фік-сації в Конституції, всі вони (зміни) відбувалися в умовах 

відсутності єдності у політичному середовищі з фундаментальних питань 

суспільного розвитку, носили спорадичний точковий несистемний характер. 

У результаті такий підхід зумовив суперечливість змін, призвів до кон-

фліктності системи влади (поглибленої політичним протистоянням) і 

нестійкості змін, а голо-вне — безповоротно підірвав суспільну легітимність 

до Конституції як базової суспільної кон-венції. Тому за таких обставин 

питання конституційної реформи набуло перманентної форми і стало таким 

собі «призом» у вітчизняному політичному процесі, коли номінальний 

перемо-жець виборів невідворотно проголошує курс на чергову реформу 

Основного закону, безапе-ляційно картаючи наявний текст Конституції за 

невиправдану, на його думку, недосконалість. 



Ініціатором змін завжди виступають керівники держави. Не став у 

цьому контексті винятком і Віктор Янукович, котрий після перемоги на 

президентських виборах у лютому 2010 року проголосив курс на 

«конституційне оновлення». У своїй інавгураційній промові Пре-зидент 

окреслив завдання — «у першу чергу — відновити систему ефективного 

державного управління, швидко створити дієздатну виконавчу владу, яка 

невідкладно займеться найбільш ураженими галузями економіки і 

соціальною сферою. Першочергове завдання на цьому шля-ху — 

реформування системи влади і, перш за все, Кабінету Міністрів, 

перетворення його у  команду професіоналів, а не «політичних офіціантів». У 

зв’язку з цим, я закликаю Верховну Раду підтримати мої зусилля, спрямовані 

на створення прозорої, ефективної і відповідальної системи державного 

управління, здатної працювати з Президентом у синхронному режимі.  

Така співпраця матиме вирішальне значення для невідкладного 

реформування влади, судочинства, внесення змін до Конституції» 

Конституційні зміни не забарилися. Але відбувалися вони у 

легалістський спосіб — переважно через рішення Конституційного суду, які 

так чи інакше фіксували стан справ де-факто.  

Першим  кроком  на  шляху  перетворень  Конституції  стало  рішення  

КСУ  від  30  вересня 2010 року. Ним було визнано неконституційним закон 

«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року у зв’язку 

з порушенням конституційної процедури його роз-гляду та прийняття. Відтак 

він втратив чинність. Рішенням КСУ було відновлено дію Консти-туції в 

редакції від 28 вересня 1996 року 

Це рішення було сприйнято неоднозначно як правниками, так і 

політиками, і політологами. Аргументи на підтримку рішення КСУ полягали 

в тому, що не варто було допускати правової конституційної лакуни, даючи 

час Верховній Раді на ухвалення рішення, яке вона могла і не ухвалити 

взагалі. Тим паче, існували сумніви у тому, чи Верховна Рада має право 

відновлювати дію Конституції в первинній редакції (чи взагалі в якійсь 

попередній). Аргу-менти «проти» базувалися, в основному, на тому, що КСУ 

перевищив власні конституційні повноваження, виступивши нормотворцем. 

Нагадаємо, які саме політичні події передували цьому рішенню.  

Політична криза.У день інавгурації В. Януковича у парламенті було 

зареєстровано нову проурядову коаліцію «Стабільність і реформи». До неї 

увійшли 235 депутатів — 219 депута-тів фракцій Партії регіонів (яку 

очолював В. Янукович), КПУ (під керівництвом П. Симонен-ка) і Блоку 

Литвина, а також 16 депутатів із фракцій колишньої більшості — Блоку Юлії 

Тим-ошенко (із трьох партій) і Нашої України-Народної самооборони (до 

передвиборчого блоку якої входило 9 партій). З часом кількісно нова коаліція 

лише зростала. 

Однією із політичних причин цього стала втрата підтримки урядом 

Тимошенко у парла-менті та неспроможність розв’язати низку кадрових 

завдань для уряду й проводити ефектив-не управління суспільними 

ресурсами. (Варто вказати хоча б на ту обставину, яка засвідчила глибоку 



політичну кризу 2009 року, — що Державний бюджет України на 2010 рік не 

було ухвалено в межах каденції попереднього Президента та уряду, хоча 

внесення проекту закону про держбюджет на наступний рік у Верховну Раду 

має здійснюватися до 15 вересня кожного поточного року. Його було 

ухвалено 27 квітня 2010 року — майже через чотири місяці після початку 

бюджетного року вже новою парламентською коаліцією та урядом.)  

Однак ні попередній коаліції, ні новій, що прагнула утворитись для 

підтримки позицій Пре-зидента, не вистачало сил для формування нового 

уряду і для сталої підтримки його діяльності.  

Конституційна проблема полягала в тому, що за редакцією Конституції 

від 8 грудня 2004 року існував фактор зв’язаності політичної 

відповідальності уряду та парламентської коалі-ції. Остання мала одне 

передбачене Конституцією політичне завдання — формувати уряд.  

Надання йому підтримки було змістом дяльності коаліції фракцій, що 

випливало із консти-туційної місії. Однак через причини безсистемності у 

ході реформування конституційного і політичного дизайну, на які зверталася 

увага вище, у Конституції не було передбачено зво-ротньої процедури, згідно 

з якою розпад правлячої коаліції, що сформувала уряд, тягнув би за собою 

необхідність відставки попереднього кабінету перед формуванням нової 

коаліції.  

Фактично в Конституції передбачено ситуацію збереження складу 

уряду за втрати ним під-тримки парламентської більшості і набуття 

можливості впливати на процес формування но-вої коаліції на свою 

підтримку. З одного боку, такий порядок забезпечує урядову стабільність, з 

іншого — спричиняє як міжособистісну, так і політичну конфліктність в ході 

формування нової коаліції та уряду, якщо у парламенті політична криза. 

Вихід розв’язання політичній кризі, яку було неможливо вирішити у 

передбачений Кон-ституцією спосіб, було знайдено у непередбачений. Отже, 

рішенням КСУ від 6 квітня 2010 року (тобто після проголошення нової 

коаліції «Стабільність і реформи») було визнано право кожного депутата 

увійти до складу коаліції: «Окремі народні депутати України, зокрема ті, які 

не перебувають у складі депутатських фракцій, що ініціювали створення 

коаліції депу-татських фракцій у Верховній Раді України, мають право брати 

участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 

України» 

Це рішення входило у суперечність із власним же, попереднім, 

рішенням КСУ від 17 ве-ресня 2008 року, в якому визнавався фракційний 

принцип створення коаліції більшості: ко-аліція більшості є «об’єднання за 

результатами виборів кількох депутатських фракцій, кіль-кість  народних  

депутатів  України  в  яких  становить  більшість  від  конституційного  

складу Верховної Ради України, які (депутатські фракції) на основі 

узгодження політичних позицій погодились на спільну парламентську 

діяльність» 

Таке тлумачення було отримано на основі розуміння статті 83 

Конституції України в ре-дакції від 8 грудня 2004 року: «У Верховній Раді 



України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій 

формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України» 

Нею, як бачимо, закладався суто фракційний підхід до формування 

коаліції. 

Зміна впродовж березня-квітня 2010 року принципу формування 

більшості у Верховній Раді  з  фракційного  на  індивідуальний,  

легалізованого  Конституційним  Судом,  дозволила розв’язати «гордіїв 

вузол» політичної кризи.  

Хоча уряд Миколи Азарова було сформовано 11 березня на базі 

коаліції, на наступному етапі розвитку відносин в системі влади політичні 

позиції Президента суттєво посилилися.  

Перефразовуючи  відомий  вислів  російського  президента  Б.  Єльцина  

«Беріть  суверенітету стільки, скільки зможете проковтнути», звернений у 

1990 році до лідерів республік радян-ського простору, що почали заявляти 

про свій суверенітет, можна сказати, що В. Янукович забрав стільки влади, 

скільки захотів (або стільки, скільки йому віддав парламент). Юри-дичне 

відновлення Конституційним Судом системи влади взірця 1996 року лише 

де-факто наблизила реальну модель здійснення державної влади до 

формальної, а також зафіксувала новий пакт еліт та формування нового 

політичного режиму і форми правління. Зміна балансу сил призвела до 

вибудовування нової моноцентричної ієрархії влади.  

Таким чином риси нового політичного режиму (порядку здійснення 

державної влади) почали проявлятися і реалізовуватися на основі «старої», 

попередньої, конституційної моделі і форми правління.  

На відміну від періоду президентства В. Ющенка (2005-2010), коли 

запровадження конкурентної політичної основи співпало з конфліктністю 

владного середовища, і жоден із влад-них інститутів та політичних сил не 

користувався достатньою підтримкою для ухвалення політичних рішень, 

період утвердження В. Януковича на посаді глави держави позначений 

максимізацією політичного виграшу за рахунок максимізації політичної ролі 

інституту президентства та централізації контролю над ключовими 

політичними і урядовими по-зиціями представниками однієї політичної 

групи. Досягнення цілей почало відбуватися за рахунок більш високого у 

порівнянні з минулим режимом рівня консолідації владних груп та — 

головне — визнання ними права глави держави привласнювати виконавчі та 

контрольні владні функції(серед таких — надання доручень уряду чи 

правоохоронним органам). Такого визнання не спостерігалося в період 

президентства В. Ющенка, що в період 2008-2009 років на фоні серйозного 

політичного протистояння між ним і главою уряду Ю. Тимошенко 

призводило, як відомо, до відвертого саботажу його рішень як Президента, та 

блокування ним, у свою чергу, ініціатив уряду. Відповідно, аналогічні 

процеси мали місце і в парламенті, де взаємоблокувалися навіть інколи 

корисні ініціативи. 



 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

Попри те, що у жовтні 2010 року Президент привітав відновлення дії 

Конституції у першій її редакції, ствердивши, що «ми повернулися до 

Конституції, яку Європа та світ визнали як одну з найкращих. Ця 

Конституція дозволила Україні ствердитися як незалежній державі, 

визначити незмінний курс на демократію та верховенство права, захист прав 

та свобод громадян»,  тут  же  він  заявив  про  намір  здійснити  «нову  

реформу  політичної  системи  як невід’ємну складову курсу реформ», 

покликану стати  «вагомим кроком до загальнонаціо-нальної згоди». 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Вітчизняний конституційний процес пройшов багато етапів, серед яких 

слід виділити наступні: 

16  липня  1990  року: Парламентом  ухвалено  Декларацію  про  

державний  суверенітет України, яка була визнана як основа для нової 

Конституції; 

24 жовтня 1990 року: Парламентом створено Комісію з розробки нової 

Конституції УРСР на чолі з Головою Верховної Ради УРСР Леонідом 

Кравчуком; 

19 червня 1991 року: Парламентом схвалено концепцію нової 

Конституції України; 

17 вересня 1991 року: Парламентом ухвалено зміни і доповнення до 

Конституції Україн-ської РСР у редакції 1978 року та перейменувано її в 

Конституцію України; 

10 листопада 1994 року: Для розробки нової Конституції створено 

Конституційну комісію з двома співголовами — Президентом України 

Леонідом Кучмою та головою Верховної Ради Олександром Морозом; 

8 червня 1995 року: Строком на один рік ухвалено Конституційний 

договір між Верхо-вною Радою та президентом «Про основні засади 

організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні на період до прийняття нової Конституції України»; 

5 травня 1996 року: Парламентом створено Тимчасову спеціальну 

комісію з доопрацю-вання проекту Конституції, розробленого 

Конституційною комісією; 

28 червня 1996 року: Верховна Рада України ухвалила Конституцію 

України; 

16 квітня 2000 року: З ініціативи Президента України Л.Кучми 

проведено всеукраїнський референдум з питань внесення точкових змін до 

Конституції у частині організації політичної системи. Жодного проекту 

закону з внесення змін до Конституції за наслідками референдуму не 

прийнято; 



26 грудня 2002 року: Створено Тимчасову спеціальну комісію 

Верховної Ради з опрацювання проектів законів про внесення змін до 

Конституції; 

2003-2004 рік: За ініціативою Президента України Леоніда Кучми 

проведено «всенародне обговорення» проекту змін до Конституції; 

8 грудня 2004 року: Парламентом ухвалено зміни до Конституції 

України; 

27 грудня 2007 року: Рішенням Президента України Віктора Ющенка 

створено Націо-нальну конституційну раду під головуванням Президента 

України; 

22 жовтня 2009 року: Парламентом відмовлено у направленні на 

висновок до Консти-туційного суду України 4 проектів з внесення змін до 

Конституції, зокрема проекту нової редакції Конституції від Національної 

конституційної ради; 

30 вересня 2010 року: Відновлено дію Конституції України в редакції 

1996 року шляхом рішення Конституційного суду України у справі про 

дотримання процедури внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 року. 

 

 

ТЕМА № 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

РЕФОРМУВАННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ  

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1.Загальні засади реформування Основного Закону 

2.Основні підходи до конституційного реформування 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити поняття, напрямки, визначити етапи, окреслити проблемні 

аспекти конституційного реформування в Україні, враховуючи історичний 

досвід реформування найважливіших суспільних відносин, що були здійснені 

в країнах розвиненої демократії, виявити тенденції та з’ясувати фактори, які 

позитивно і негативно впливають на реформування Основного Закону. 

 

 

ВСТУП 

 

Якісні зміни, що відбуваються в українській суспільно-політичній і 

правовій дійсності, загострили всі науково-пізнавальні процеси. І, перш за 

все, примусили по-новому подивитися на перебіг сучасних подій, об’єктивно 

оцінити їх причини, сутність і перспективи.  

Конституційна реформа стала знаменням нашого часу. Під її егідою 

здійснюється процесс реформування в держави, з її позицій оцінюються 

переваги й недоліки того, що відбувається. Будучи генетично пов’язаною з 

державою і правом, конституційна реформа формує свій авторитет, свою 

актуальність, спираючись на досвід у перетворенні держави і права, у 

забезпеченні їх переходу на новий історичний рівень.  



Конституційні процеси в сучасній Україні, а саме конституційна 

реформа, дозволяють представити гносеологічне і практичне значення 

конкретних конституційно-правових ідей і всього українського  

конституціоналізму в цілому для демократизації суспільно-політичного  

життя.  

Знання і розуміння останніх  –  необхідні передумови повноцінного 

розвитку державно-правової науки, таких її галузей, як історія і теорія 

держави і права, конституційне право тощо. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ОСНОВНОГО 

ЗАКОНУ 

 

Якісні  зміни,  що  відбуваються  в  українській  суспільно-політичній  і  

правовій  дійсності,  загострили  всі  науково-пізнавальні  процеси.  І  

перш  за  все  примусили  по-новому  подивитися  на  перебіг  сучасних  

подій,  об’єктивно  оцінити  їх  причини,  сутність  і перспективи. Ведеться 

інтенсивна розробка всіх  галузей і напрямків юриспруденції, з’являються 

фундаментальні  за  обсягом  і  змістом  праці  із  загальної  теорії  права  і  

держави,  філософії  права, історії  конституціоналізму  і  конституційного  

процесу.  Особливу  увагу  вчених  привертають проблеми дослідження 

державно-правових явищ, пов’язаних з конституційною реформою. 

Конституційна  реформа  стала  знаменням  нашого  часу.  Під  її  

егідою  здійснюються  всі перетворювальні  процеси  в  сучасній  українській  

державі,  з  її  позицій  оцінюються  переваги  й недоліки того, що 

відбувається. Будучи генетично пов’язаною з державою і правом, 

конституційна реформа формує свій авторитет, свою актуальність, 

спираючись на досвід у перетворенні держави і права,  у  забезпеченні  їх  

переходу  на  новий  історичний  рівень.  З  ім’ям  конституційної  реформи 

пов’язані надії на вихід з кризи і стабілізацію економічної і соціально-

політичної ситуації. 

Конституційні  процеси  в  сучасній  Україні,  а  саме  конституційна  

реформа,  дозволяють представити гносеологічне і практичне значення 

конкретних конституційно-правових ідей і всього українського  

конституціоналізму  в  цілому  для  демократизації  суспільно-політичного  

життя.  

Знання  і  розуміння  останніх  –  необхідні  передумови  повноцінного  

розвитку  державно-правової науки, таких її галузей, як історія і теорія 

держави і права, конституційне право та ін.  

Відносна  незалежність  і  своєрідність  конституційної  реформи  як  

історичного  державно- правового явища дозволяє розглядати її як 

самостійний предмет наукового дослідження. 

Особливо  слід  підкреслити,  що  процеси,  які  підвели  суспільство  і  

державу  до  конституційної реформи,  в  поточний  момент  не  тільки  не  

втратили  своєї  гостроти,  а  навпаки.  Поглиблення економічної  кризи  

затримує  формування  ринкових  відносин,  тіньова  економіка,  що  набуває 



загрозливого  характеру,  породжує  корупцію.  Слабкість  української  

державності  проявляється  у поточних протистояннях різних гілок влади, не 

сприяє становленню громадянського суспільства.  

Правляча еліта України остаточно виявила себе як сукупність 

стратегічних противників, яких інколи зв’язують деякі  тактичні завдання і 

які не здатні до повноцінного ефективного партнерства за межами таких 

завдань. Ані класової самосвідомості, ані почуття загальної відповідальності 

ця еліта не має, що обумовлено її ґенезою і жодним чином не може бути 

змінено. Саме тому  погляди аналітиків знову звернені до проблем 

реформування, від успішного вирішення яких залежить доля України, її 

державності, її народу. 

Сказане дозволяє з досить високим ступенем достовірності зробити 

висновок, що існує нагальна  потреба  всебічного  осмислення  і  теоретичної  

обробки  всього  емпіричного  і  концептуального матеріалу, накопиченого  

за роки реформування.  

Формування  сучасного  наукового  знання  про  конституційну  

реформу  може  і  повинно  бути зазначено постановкою широкого кола 

складних проблем. Гідне місце серед них повинні зайняти питання  теорії  та  

методології  конституційних  реформ,  їх  функціональної  орієнтації.  Не  

менш важливе  значення  серед  досліджуваних  проблем  мають  питання  

вдосконалення  юридичної природи  конституції,  еволюції  предмета  

конституційного  регулювання  та  їх  вплив  на  статус української держави, 

виокремлення її сутнісних ознак, становлення правової системи, оновлення 

всіх великих і малих процесів правотворення і правозастосування. 

Важливе значення  для  дослідження  поставлених  проблем  мають  

перш  за  все  праці  з  загальної  теорії  та історії держави і права, 

конституційного  права. У їх числі роботи таких вчених, як В. М. Кампо, А. 

Р.  Крусян,  О. Г.  Мучнік, М. П.  Орзіх,  В. М. Селіванов, Ю. С.  

Шемшученко,  О. І. Ющик  та ін.  У  роботах  цих авторів  обґрунтовується  

необхідність  проведення  конституційної  реформи, аналізуються межі і 

процедура конституційних перетворень, їх шляхи і перспективи тощо. 

Однак  при  всьому  різноманітті  праці  перелічених  авторів  не  

охоплюють  всіх  проблем досліджуваної  теми.  Багато  питань  належним  

чином  не  вивчені,  а  деякі  носять  тільки постановочний  характер.  До  

теперішнього  часу  з  даної  проблематики  відсутні  і  комплексні,  і 

тематичні монографічні дослідження теоретичного чи конституційно-

правового характеру. 

Питання  про  напрям  подальшого  розвитку  конституційного процесу 

в Україні є одним із найактуальніших у фаховому середовищі та 

українському політикумі і  значною  мірою  зумовлене  альтернативним  

баченням  як  самого  змісту  подальших конституційних змін, так і способу 

їх внесення головними учасниками конституційного процесу. 

Це  обумовлено  низкою  причин  як  об’єктивного,  так  і  

суб’єктивного  порядку.  



По-перше, у середовищі політичної еліти поширена практика 

―різночитання‖  Конституції, коли з кон’юнктурних міркувань  в  її  

положення  вкладається  різний  зміст,  вигідний  в  конкретних  умовах  тій  

чи  інший політичній  силі.  Таке  суб’єктивне  трактування  Основного  

Закону  не  тільки  не  дає  змоги використати  демократичний  потенціал  

чинної  конституції,  але  й  значною  мірою  нівелює  ряд  її основоположних  

принципів  як  таких,  що  можуть  видозмінюватись,  певним  чином 

трансформуватися відповідно до потреб конкретної політичної сили чи 

лідера. 

По-друге, низка важливих норм, які містяться в розділі ―Загальні 

засади‖ Конституції України, а також в інших розділах Основного закону, 

повністю або частково залишаються декларативними.  

По-третє,  існує  відставання  у  сфері  законотворчості:  до  цього  

часу  не  прийнято  ряд  законів, необхідність яких передбачена 

Конституцією України. 

По-четверте,  необхідність  конституційної  реформи  обумовлена  

нагальними  потребами оптимізації  функціонування  та  збалансування  

політичної  системи  України,  а  також  у  зв’язку  із наростанням  політичної  

кризи  в  державі  та  неможливістю  і  небажанням  основних  політичних 

гравців шляхом компромісів розв’язувати перманентні конфлікти. 

Отже,  існуючі  проблеми  нинішнього  становища  –  соціального,  

економічного,  політичного  – значною  мірою  випливають з того, як 

влаштована влада за Конституцією України. І з цієї точки зору нашу 

Конституцію, як і більшість інших, умовно можна поділити на дві частини. У 

першій записані  прекрасні  речі:  що  Україна  –  це  демократична,  правова,  

соціальна  держава,  носієм суверенітету і єдиним джерелом влади у якій є 

народ; державна влада здійснюється на засадах її поділу  на  законодавчу,  

виконавчу  та  судову;  в  Україні  визнається  і  гарантується  місцеве 

самоврядування; суспільне життя ґрунтується на засадах політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності тощо. У цій же умовній частині 

закріплені права людини і гарантії дотримання цих прав. Друга частина 

присвячена опису устрою  влади. Людей цікавлять, природно, їх права. І вони  

зазвичай  не  замислюються  про  найтіснішу  залежність  реальності  цих  

прав  від  владної конструкції.  А  у  нас  ця  конструкція  така,  що  влада  

сконцентрована  в  руках  одного  інституту  – президента.  Таким  чином,  в  

українській  Конституції  не  просто  позначені  різні  вектори,  а прописані 

різні типи державності. 

Якщо детально розібрати компетенцію президента, парламенту, уряду, 

то очевидно, що поділу влади  насправді  немає.  Відповідно,  і  судова  влада  

не  самостійна.  За  нашою  Конституцією  у президента дві ролі: з одного 

боку, арбітра, який перебуває над усіма гілками влади і забезпечує стійкість 

держави, з іншого  –  активного політичного гравця, який виступає на стороні 

створеної ним  же  команди.  Причина  багатьох  неподобств,  в  тому  числі  

пов’язаних  з  безкарністю  високих чиновників, криється в цій подвійності. 

У таких інституційних умовах президент не в змозі бути політично  



нейтральним,  тобто  захищати  засади  конституційного  ладу  –  ту  ж  

демократію  з  її плюралізмом і рівноправністю. 

Драматизм сучасного політичного розвитку України полягає в тому, 

щo чинна Конституція за формою є ситуативним документом. Звідси і така 

конструкція, яка, можливо, перший час себе і виправдовувала, оскільки сили 

радянського реваншу були ще цілком здатні знову дестабілізувати ситуацію.  

Але  у  стратегічному  сенсі  така  конструкція  виявилася  спрямованою  

проти демократичної та правової держави. Адже Конституція за великим 

рахунком – це клітка для влади.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 

Конституційя задає такі правила, які повинні обмежити поведінку тих, 

хто знаходиться при владі. Тому, що у владу приходять не праведники, а 

звичайні земні люди. Але влада –  це  величезна  спокуса.  Розраховувати,  

що  люди  самі  подолають  спокуси,  значить  не  розуміти природу  

публічного  життя.  Тому  правила  повинні  відповідним  чином  мотивувати  

поведінку політиків  і  чиновників.  Це  і  є  головне  завдання  будь-якої  

конституції.  Наша  Конституція  її  не вирішила і в нинішньому вигляді не 

вирішить. 

Саме тому у більшості владарюючих політичних сил склалося чітке 

усвідомлення неминучості коректив  конституційного  тексту:  чинний  

Основний  Закон  України  демонструє  безпрецедентно низький  рівень  

легітимності  і  обумовлює  необхідність  розробки  і  прийняття  нового  

тексту Конституції. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО 

РЕФОРМУВАННЯ 

 

Конституція  є  фундаментальною  правовою  субстанцією,  

покликаною  не  тільки  заснувати інститути  влади,  встановити  їх  

компетенцію  і  порядок  взаємовідносин,  а  й  гарантувати обмеженість 

правління, передбачити такі обмеження для державної влади, які 

породжують тісний зв’язок,  причетність  і  взаємну  відповідальність  

держави  і  особи  за  управління  суспільством  і найбільшою мірою є 

наслідком свободи кожного і сукупної волі всіх. Конституція визначає таке 

співвідношення  влад  і  такі  основи  їх  взаємовідносин,  які  мають  на  меті  

забезпечення перманентно-динамічного розвитку суспільства. 

Співвідношення сил має дискретний характер, у той  час  як  його  форми  і  

межі  передбачаються  Конституцією,  а  єдиним  способом  легітимації  є 

волевиявлення виборчого корпусу. 

Вища  воля  союзу  громадян  структурується  в  адекватному  їй  

вищому  законі  держави,  який одночасно зв’язує правовим впливом не 

тільки  державу, яка ним конституюється, а й суспільство, яке  її  

конституює.  У  цьому  і  виявляється  установчий  характер  народного  



суверенітету, юридичним  проявом  якого  є  конститутивна  воля  громадян,  

яка  забезпечує  внутрішній  правовий зв’язок соціуму і держави, оскільки 

остання ніколи не зможе стати частиною цього соціуму. 

Гострота  проблематики  конституційно-правового  розвитку  України  

значною  мірою  обумовлена перехідним  характером  економічних,  

політичних  та  правових  процесів,  що  відбуваються  в  нашому суспільстві  

і  державі  і,  як  наслідок,  труднощами  розгляду  структурних,  процедурних  

і  змістовних характеристик конституційної реформи. 

Проблеми розвитку теорії конституційної реформи мають і 

надзвичайно важливий політичний контекст.  Діалектичне  протиріччя  між  

необхідністю  охорони  Конституції  нашої  держави  і потребами  

подальшого  конституційного  розвитку  України  визначає  питання  про  

необхідність  і можливість  проведення  конституційної  реформи  як  одну  з  

найбільш  гострих  і  дискусійних політичних  проблем,  що  знаходять  

вираження  і  в  сучасній  конституційно-правовій  доктрині.  У процесі  

політичних  дискусій,  обговорення  актуальних  проблем  вдосконалення  

конституційних основ  життя  українського  суспільства  в  правовій  

літературі,  а  також  при  здійсненні правотворчості  визначені  і  

вдосконалюються  підходи  до  оцінки  умов  вдосконалення  чинної 

Конституції  України,  розглядається  її  вплив  на  суспільство  і  державу,  

перспективи конституційного розвитку України. 

Незважаючи  на  численні  недоліки  чинної  Конституції  України,  

заклик  до  негайного проведення конституційної реформи означав би зайву 

політизацію і спрощення існуючих проблем.  

Підхід до конституційної реформи як до складного, значною мірою 

об’єктивно зумовленого явища не  передбачає  будь-яких  обґрунтувань  

необхідності  негайного  її  проведення.  Як  початок,  так  і завершення  

конституційної  реформи  пов’язані  з  наявністю  передумов,  умов  і  засобів 

конституційного  реформування,  сукупності  об’єктивних  і  суб’єктивних  

факторів,  що  впливають на  вирішення  цих  питань.  Тому  необхідний  не  

політизований  заклик  до  негайного  внесення поправок  до  Конституції  

України  або  її  перегляду,  а  визначення  парадигми  конституційної 

реформи як планомірного, програмно забезпеченого політико-правового 

процесу, заснованого на взаємодії  різних  політичних  сил  і  державних  

органів.  Відмова  від  надмірної  політизації конституційної  реформи,  у  

свою  чергу,  передбачає  формування  ставлення  до  неї  не  як  до 

революційної  ―надзвичайщини‖,  а як до понятійно певного процесу, який 

має специфічні ознаки, процедурні особливості і соціально значущий 

політико-правовий зміст.  

Звичайно  ж,  не  слід  ігнорувати  або  применшувати  значення  

політичних  уявлень  про  зміст конституційної реформи. Враховуючи 

політико-правовий зміст конституційних норм, важливим є питання  їх  

політичного  наповнення.  У  політично  нестабільному  суспільстві  

закріплений в Основному Законі компроміс громадських   інтересів 

нестійкий. Зміна в розстановці політичних сил  може  призвести  до  



фіктивності  конституційних  положень,  а  значить,  до  труднощів  в 

науковому  розумінні  конституції,  оскільки  основним  предметом  вивчення  

в  даному  випадку виступить  формальний  правовий  документ,  який  не  

відбиває  дійсності.  Перед  наукою  постає дилема:  або  перетворитися  на  

―чисту‖  юридичну  науку,  або  стати  ―наукою-політикою‖.   

У першому  випадку  конституція  в  наукових  дослідженнях  буде  

таким  собі  правовим  ідеалом, теоретично  сконструйованою  моделлю.  В  

іншому  випадку  наука  повинна  буде  розглядати політичні відносини, 

відокремлюючи їх від правових, що загрожує її істотною політизацією. Отже, 

вибір  кращого  напрямку  розвитку  науки  конституційного  права  визначає  

співвідношення  в  ній юридичного  та  політичного  знання,  що  залежить  

насамперед  від  реальної  політичної  ситуації  в суспільстві, що впливає на 

коло регульованих конституційним правом відносин. З цього випливає певна  

закономірність.  У  суспільстві,  для  якого  характерні  значна  диференціація  

і  поляризація політичних  інтересів,  наука  істотно  політизується.  

Виходячи  з  цього,  необхідно  відзначити,  що дослідження  політичних  

передумов  конституційної  реформи  має  враховувати  і  політичну ситуацію  

в  суспільстві.  При  цьому  необхідність  і  глибина  дослідження  політичних  

аспектів конституційної  реформи  залежать  від  можливостей  

прогнозування  впливу  політичної  діяльності на реформування конституції. 

Політичний вплив на конституційну правотворчість і характеризує 

конституційну реформу саме як політико-правовий процес. Звичайно, значна 

політична складова може  знижувати  наукову  об’єктивність  питань  

реформування  конституції.  Це  передбачає проведення  варіантних  

досліджень  розвитку  політичної  ситуації  в  контексті  конституційних 

перетворень. 

Розвиток вчення про конституційну реформу як процес конституційних 

перетворень, на думку російського вченого-конституціоналіста В. Кирєєва, 

передбачає формування системних наукових уявлень  щодо  цілей  та  

цільових  пріоритетів  конституційної  реформи,  економічних,  соціально-

політичних, ідеологічних, організаційних і правових принципів, передумов та 

порядку здійснення, включаючи  вивчення  проблем  структурування  і  

змісту  основних  стадій  конституційного реформування,  а  також  аналіз  

теоретичного  розвитку  та  практичної  реалізації  моделі конституціоналізму 

як результату конституційної реформи. 

У конституційно-правовій  доктрині  як  основоположна  

виокремлюється  первинна  установча влада, тобто влада народу на 

заснування та зміну своєї держави і конституції. 

На відміну від  влади народу,  зазначає О. Г. Мучнік, держава 

визнається  владою встановленою, яка  не  має  права  без  особливих  

повноважень  з  боку  засновника  створювати  та  змінювати конституцію і 

заснований на ній державний лад. Іншими словами, робить висновок автор, 

державні органи,  що  створені  та  діють  на  підставі  конституції,  не  мають  

права  самі  себе  реформувати, наділяти  себе  повноваженнями  або  



обмежувати  їх,  змінювати  строки  своїх  повноважень  тощо всупереч волі 

народу. 

Легальне визначення поняття конституційної реформи в українському  

законодавстві відсутнє.  

У розділі ХІІІ  Конституції України використовується лише термін 

―зміни до Конституції‖. Діюча Конституція  України  із  трьох  способів  

конституційної  модернізації  визнає  лише  еволюційний  – внесення  змін  і  

доповнень.  Два  інших  способи  –  викладення  Конституції  у  новій  

редакції  і прийняття нової Конституції  –  залишились поза межами 

конституційного регулювання. Перегляд Конституції  України  означає  

прийняття  нового  конституційного  акта  у  разі  зміни  положень  її 

розділів,  які  встановлюють  основи  конституційного  ладу,  передбачає  

дослідження  порядку  та принципів  його  здійснення,  соціально-правового  

―буття‖,  аналіз  тих  цінностей,  які  набувають політико-правового 

вираження в результаті конституційного реформування. 

Майбутня  Конституція  України  має  бути  прийнята  у  спосіб,  який  

забезпечив  би  їй максимальний  рівень  легітимності.  Це  є  можливим  

лише  за  умови,  якщо  суб’єкт,  який розроблятиме текст Конституції, сам 

користуватиметься високим суспільним авторитетом.  

Історична  практика  розробки  конституцій  у  країнах  з  усталеними  

демократичними  традиціями свідчить, що розробка  тексту основного закону 

завжди є справою вузького кола осіб із середовища юридичної  еліти,  

найавторитетніших  фахівців  у  галузі  конституційного  права.  Разом  з  тим 

справжнім завданням у цьому процесі постає забезпечення незалежності 

суб’єктів, що розробляють конституційний текст, від безпосереднього впливу 

політичних сил, з тим, щоб основний закон став справді  втіленням  

загальнонародного  консенсусу  щодо  найважливіших  предметів  

конституційно-правового  регулювання,  а  не  правовим  актом,  що  на  

найвищому  юридичному  рівні  узаконює  певні корпоративні  інтереси.  У  

механізмі  забезпечення  згаданої  умови  не  існує  усталених  рецептів.  В  

умовах  сучасного  вітчизняного  конституційного  процесу розробка  

конституційного  тексту  має  відбуватися  Конституційною  асамблеєю  –  

органом народного  представництва,  який  повинен  бути  утвореним  з  

єдиною  безпосередньою  метою  –розробити  текст  Конституції  України  з  

його  подальшим  затвердженням  на  референдумі.  При  цьому  контроль  за  

правниками-розробниками  Конституції  мають  забезпечити  відомі  

громадські діячі  або  навіть  професійні  політики,  представлені  за  

демократично  визначеною  квотою  в Конституційній  асамблеї,  але  без  

права  вирішального  голосу.  Більше  того,  безпосередні розробники  тексту  

Конституції  повинні  будуть  взяти  зобов’язання  протягом,  наприклад,  

десяти років не балотуватись до виборних органів державної влади. Це 

необхідно для того, щоб вони не намагалися розробити конституційний текст 

під себе. 

Таким  чином,  безпосередню  розробку  Основного  Закону  мають  

здійснювати  правники-професіонали,  усі  ж  інші  члени  конституанти  



мають  обмежитися  роллю  контролерів  за розробниками  Конституції,  аби  

забезпечити  її  справді  народний  характер.  Додатковим  засобом 

легітимації  Основного  Закону  має  стати  його  ґрунтовне  суспільне  

обговорення  на  рівні  широких форумів  із  залученням  відомих  фахівців  у  

галузі  конституційного  права  та  політиків.  Успішне загальнонародне  

обговорення  Конституції  з  відповідними  корективами  його  положень 

Конституційною  асамблеєю  за  наслідками  згаданого  обговорення  стане  

передумовою  успішного схвалення конституційного тексту на референдумі. 

Для  успішного  проведення  конституційної  реформи  необхідно,  щоб  

усі конституційні  перетворення  відбувалися  за  чітким  правилом  

неухильного дотримання принципів сучасного українського 

конституціоналізму (зокрема, принципів верховенства права та верховенства 

закону,  верховенства  прав  людини  перед  іншими  колективними,  

корпоративними  правами, принципів  конституційного  демократизму  та  

конституційної  законності),  ґрунтуючись  на  єдиній константі  –  

демократично-правовій  сутності  українського  конституціоналізму.  

Думається,  що  в цьому  випадку  буде  забезпечуватися  як  стабільність  

конституції,  так  і  конституційна спадкоємність в умовах еволюційного 

розвитку вітчизняного конституціоналізму. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

Безумовно,  нова  Конституція,  якою  б  вона  не  була,  не  є  панацеєю  

від  кризи  або  гарантією успішного розвитку, Але вона є, по-перше, 

фрагментом того образу майбутнього, який необхідний для розвитку країни, і 

по-друге, формулою компромісу для національно орієнтованих політичних 

еліт, які прагнуть до влади. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна зробити наступні висновки: 

1. У середовищі політичної еліти поширена практика ―різночитання‖  

Конституції, коли з кон’юнктурних міркувань  в  її  положення  вкладається  

різний  зміст,  вигідний  в  конкретних  умовах  тій  чи  інший політичній  

силі.  Таке  суб’єктивне  трактування  Основного  Закону  не  тільки  не  дає  

змоги використати  демократичний  потенціал  чинної  конституції,  але  й  

значною  мірою  нівелює  ряд  її основоположних  принципів  як  таких,  що  

можуть  видозмінюватись,  певним  чином трансформуватися відповідно до 

потреб конкретної політичної сили чи лідера. 

2. Низка важливих норм, які містяться в розділі ―Загальні засади‖ 

Конституції України, а також в інших розділах Основного закону, повністю 

або частково залишаються декларативними.  

3. Існує  відставання  у  сфері  законотворчості:  до  цього  часу  не  

прийнято  ряд  законів, необхідність яких передбачена Конституцією 

України. 



4. Необхідність  конституційної  реформи  обумовлена  нагальними  

потребами оптимізації  функціонування  та  збалансування  політичної  

системи  України,  а  також  у  зв’язку  із наростанням  політичної  кризи  в  

державі  та  неможливістю  і  небажанням  основних  політичних гравців 

шляхом компромісів розв’язувати перманентні конфлікти. 

5. Існуючі  проблеми  нинішнього  становища  –  соціального,  

економічного,  політичного  – значною  мірою  випливають з того, як 

влаштована влада за Конституцією України. І з цієї точки зору нашу 

Конституцію, як і більшість інших, умовно можна поділити на дві частини. У 

першій записані  прекрасні  речі:  що  Україна  –  це  демократична,  правова,  

соціальна  держава,  носієм суверенітету і єдиним джерелом влади у якій є 

народ; державна влада здійснюється на засадах її поділу  на  законодавчу,  

виконавчу  та  судову;  в  Україні  визнається  і  гарантується  місцеве 

самоврядування; суспільне життя ґрунтується на засадах політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності тощо. У цій же умовній частині 

закріплені права людини і гарантії дотримання цих прав. Друга частина 

присвячена опису устрою  влади. Людей цікавлять, природно, їх права. 

 

ТЕМА № 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ 

КОНСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Основні принципи державотворчого процесу в Україні 

2. Особливості дотримання принципу верховенства права у процесі 

реформування Основного Закону
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначити етапи, основні принципи, окреслити проблемні аспекти 

конституційного реформування в Україні, враховуючи історичний досвід 

реформування найважливіших суспільних відносин, що були здійснені в 

країнах розвиненої демократії, виявити тенденції та з’ясувати фактори, які 

позитивно і негативно впливають на реформування Основного Закону. 



 

ВСТУП 

 

Якісні зміни, що відбуваються в українській суспільно-політичній і 

правовій дійсності, загострили всі науково-пізнавальні процеси. І, перш за 

все, примусили по-новому подивитися на перебіг сучасних подій, об’єктивно 

оцінити їх причини, сутність і перспективи.  

Конституційна реформа стала знаменням нашого часу. Під її егідою 

здійснюється процесс реформування в держави, з її позицій оцінюються 

переваги й недоліки того, що відбувається. Будучи генетично пов’язаною з 

державою і правом, конституційна реформа формує свій авторитет, свою 

актуальність, спираючись на досвід у перетворенні держави і права, у 

забезпеченні їх переходу на новий історичний рівень.  

Конституційні процеси в сучасній Україні, а саме конституційна 

реформа, дозволяють представити гносеологічне і практичне значення 

конкретних конституційно-правових ідей і всього українського  

конституціоналізму в цілому для демократизації суспільно-політичного  

життя.  

Знання і розуміння останніх  –  необхідні передумови повноцінного 

розвитку державно-правової науки, таких її галузей, як історія і теорія 

держави і права, конституційне право тощо. 

 

І. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО  

ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Для  успішного  проведення  конституційної  реформи  необхідно,  щоб  

усі конституційні  перетворення  відбувалися  за  чітким  правилом  

неухильного дотримання принципів сучасного українського 

конституціоналізму (зокрема, принципів верховенства права та верховенства 

закону,  верховенства  прав  людини  перед  іншими  колективними,  

корпоративними  правами, принципів  конституційного  демократизму  та  

конституційної  законності),  ґрунтуючись  на  єдиній константі  –  

демократично-правовій  сутності  українського  конституціоналізму.  

Думається,  що  в цьому  випадку  буде  забезпечуватися  як  стабільність  

конституції,  так  і  конституційна спадкоємність в умовах еволюційного 

розвитку вітчизняного конституціоналізму. 

Так, за відсутності верховенства  права  немає  і  самого  суспільства, 

принаймні  по-справжньому  цивілізованого суспільства,  не  говорячи  вже  

про  реалізацію  в життя  принципів  демократії.  Основним  досягненням 

яких є визнання рівноправності приват-ної та інших форм власності, 

встановлення і поступове  розширення  режиму  гласності,  утворення  

неформальних  організацій  і  об’єднань, утворення  і  поступове  

структурування  системи політичних  партій,  політичних  фракцій,  

проведення референдумів щодо встановлення суверен-ної  незалежної  

України  і  щодо  здійснення конституційної  реформи,  проведення  виборів  



на альтернативній  основі  і  перехід  до  виборів  на змішаній  мажоритарно-

пропорційній  основі, поступове  структурування  суспільства  і  парламенту,  

розширення  мережі  і  підвищення активності засобів масової інформації, 

розвиток системи  консультативних  і  узгоджувальних органів, широке 

використання громадянами наданих  їм  політичних  прав  і  свобод,  

поступове розширення  законодавчої  база,  заходи  щодо економічного  

реформування  суспільства.  І  все це  повинно  здійснюватися,  втілюючи  в  

життя основоположний  конституційний  принцип  верховенства права. 

Наукове  дослідження  принципу   верховенства права є актуальним на 

сучасному етапі розвитку  Української  держави,  бо  саме  сьогодні людина,  

її  життя  та  здоров′я,  честь  і  гідність, недоторканість  і  безпека  

проголошені  Конституцією  України  найвищою  соціальною  цінністю,  

реалізація  та  захист  основних  прав,  свобод, гарантій та інтересів людини і 

громадянина є  пріоритетним  завданням  держави,  а  саме ефективна 

реалізація даного завдання є можливою  через  повне  виконання  

конституційного  принципу верховенства права. 

Тема «верховенства права» досліджувалася та є досліджуваною  

сьогодні  багатьма  науковцями  та практиками До  проблем  розвитку  і 

тлумачення даного  питання переважно зверталися М.  І.   Козюбра,  А.  М.  

Колодій,  С.  П.  Головатий, П. М. Рабінович, В. Ф. Погорілко, В. М. 

Селіванов, О.  В. Скрипнюк. 

Проте,  відтоді,  як  принцип  верховенства права було імплементовано 

у вітчизняну систе-му  права  (Конституційний  Договір  1995  р.)  та 

унормовано  як  один  із  засадничих  приписів українського  

основоположного  акта  (Конституція  України  1996  р.),  і  дотепер  в  

Україні  не було  здійснено  комплексного,  системного, спеціального 

дослідження  сутності  того  явища, яке в західному  світі постало як Rule of 

Law, а в українському середовищі відоме як  верховенство права.  

В  Україні  на  конституційному  рівні  визначається  і  діє  принцип  

верховенства   права. Громадяни  можуть  звернутися  до  суду  для  за-хисту  

конституційних  прав  і  свобод  людини  і громадянина безпосередньо на 

підставі Конституції   України,  що  їм  і  гарантується.  

Саме це дослівно звучить у 8 статті, де верховенство  права  виступає  

основоположним конституційним  принципом.  Але  виникає  запитання:  

наскільки  реалізується  цей  принцип  в Україні, суверенній, незалежній, 

демократичній, соціальній  та  правовій  державі,  згідно  1  статті 

Конституції України? 

Відповіді  на  це  запитання  будуть  неоднозначними,  адже  саме  

принцип  верховенства права є важливим принципом в системі 

державотворення, згідно якого громадяни здійснюють свої  права  за  

принципом  «дозволено  все,  що прямо  не  заборонено  законом»,  а  

державні  органи та їх посадові особи  –  за принципом  «дозволено те, що 

прямо визначено законом». 

Забезпечення  в  Україні  верховенства  права стає останнім часом 

однією з  най глобальніших проблем  вітчизняної  юриспруденції  –  як  з 



практичної, так і з теоретичної сторони, що неодноразово доводить його 

важливість в системі державотворення  та  право  творення.   Згаданий 

принцип належить до найкращих прогресивних здобутків  політико-правової  

історії  людства  і покликаний  забезпечити  гуманістичний  розви-ток 

суспільства. Верховенство права  –  це панування  права  в  суспільстві,де  

безпосередньо йдеться про визначальну роль права у стосунках між  усіма  

учасниками  суспільного  життя,  у життєдіяльності  та  функціонуванні  як  

держав-них  так  і  недержавних  органів  та  організацій, соціальних 

спільнот, груп об′єднань, зрештою  – усіх людей.  

Верховенство  права,  інтерпретоване  як пріоритетність  у  суспільстві  

насамперед  прав людини,  проявляється  головним  чином  у  таких рисах  

державного  і  суспільного  життя:  закріплення в конституційному та інших 

законах держави  основних  прав  людини  та  громадянина (закони  які  їм  

суперечать  є  не  правовими); панування  в  суспільному  та  державному  

житті таких законів,  котрі виражають волю більшості або  всього  населення  

країни,  втілюючи  при цьому загальнолюдські цінності та ідеали; 

врегулювання відносин між особою і державою на  основі  загально-

дозволеного  принципу: «особі  дозволено  все,  що  прямо  не  заборонено 

законом»; взаємна  відповідальність  особи  і  держави. 

 

Принцип  верховенства  права  знайшов закріплення  не  тільки  в  

Конституції  України, але  також  у  багатьох  законодавчих  та  навіть 

підзаконних  актах.  Поняття  «верховенства  права»  увійшло  до  

нормативно-правових  актів України з Конвенції про захист прав людини та 

основоположних  свобод  1950  року,  яка  в результаті її ратифікації 

Україною є складовою частиною національного законодавства, а також з  

ряду  міжнародних  договорів,  учасником  яких є Україна (ст. 3 Статуту Ради 

Європи). 

Що  стосується  конституційного  змісту  верховенства  права,  то  

воно,  на  думку  авторів, розкривається через закріплення принципу 

верховенства  Конституції.  По  суті  цей  принцип  є сполучною  ланкою  

між  механізмами  правової держави  і  верховенства  права,  які  представля-

ють дві різні правові традиції: відповідно  –  романо-германську  та  

англосаксонську,  які інтегровані  в  українську  правову  систему. 

Якщо говорити про закони України, то в них закріплення  принципу  

верховенства  права  може мати прямий чи опосередкований характер.  

Тому  можна  говорити  про  те,  що  в українському  законодавстві  

закріплення  принципу  верховенства  права  ще  не  завершено.  Це значить,  

що  діяльність  адміністративних  та  судових  органів  не  отримала  певних  

правових орієнтирів;  в  деяких  з  наведених  прикладів  законодавства, 

вочевидь, йдеться більше про верховенство закону, аніж про верховенство 

права, що  далеко  не  одне  й  те  ж.  На  жаль,  законодавець  не  враховує  

того,  що  законодавство регулює перш за все відносини за участі громадян,  

які  зацікавлені  у  верховенстві  права.  А  не взаємовідносини  між  

органами  влади,  які цілком  логічно  підпорядковувати  верховенству права. 



 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
 

В  Україні,  одній  із найбільших  держав Європи,  з часу  здобуття  нею  

незалежності, а саме   впродовж двадцяти   років,  не створено ефективної  

судової  системи  для  захисту  прав та законних  інтересів  юридичних  і 

фізичних осіб.  Подавши  заяву  на вступ  до Ради  Європи і ратифікувавши 

Європейську Конвенцію з прав людини, Україна взяла на себе обов’язок 

визна-вати  верховенство  права,  забезпечити  права і свободи  людини  та 

демократичні  устої в державі  і привести  внутрішнє  національне  

законодавство  у відповідність  до європейського.  

Але  цього  не сталося,  оскільки  органи законодавчої,  виконавчої  і 

судової  гілок  влади не  намагалися  у  своїй  діяльності  імплементувати  

європейське  законодавство  у  національне.  Але  говорити  про  те,  що  

система національного  законодавства  не  є  прозорою  та ефективною,  а  

правосвідомість  громадян  не уможливлює сприйняття закону як такого. Ці 

обставини зумовлені, зокрема, тим, що  в Україні  після  проголошення  

незалежності не було  запроваджено  люстрацію  представникам  

комуністичного  режиму.  Натомість за роки  незалежності  Україна 

спромоглася лише  на створення  неповороткого, неефективного і дуже 

обтяжливого для суспільства  державного  апарату,  який,  своєю  чергою, 

потребує  величезних  матеріальних  затрат на його утримання. 

 

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ 

ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ 

ОСНОВНОГО ЗАКОНУ 

 

Процес побудови правової держави в Украї-ні не неминуче пов’язаний 

із ефективністю реалізації  конституційного  принципу  в  діяльності всіх  

органів  виконавчої  та  судової  гілки  влади.  

Тому правові засоби обмеження держави та питання  забезпечення  

відповідності  українського законодавства  чинній  Конституції  України  не 

можуть не хвилювати широкі кола вітчизняних науковців  та  юристів-

практиків.  Помітні  соціальнополітичні  зміни  періоду  української  

незалежності вплинули на розвиток юридичної думки, на розробку нових, 

концептуальних підходів до  розуміння  конституційного  права,  природи та  

значення  Конституції  України,  ролі  контрольних  механізмів  щодо  її  

реалізації,  місця  держави у стосунках з людиною, значення принципу  

обмеженого  правління,  а  також  принципу верховенства  права  та  правової  

держави.Завдяки  цим  спробам,  ми  не  залишаємося осторонь  від  країн  

Центральної  та  Східної  Європи,  які  також  обрали  шлях  демократичного 

розвитку для забезпечення пріоритету загально-людських цінностей у 

діяльності державних ор-ганів та їх посадових осіб. Принцип верховенства  

права  та  правової  держави,  «в  якій юридичними засобами реально 

забезпечено максимальне  здійснення,  охорону  і  захист  основних прав 



людини», практично втілились у тексті чинної Конституції України. Тому 

основним завданням залишається її реалізація при діяльності органів 

державної влади. Це символізує новий якісний підхід до проблеми 

використання права у процесі побудови держави, в якій права й свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст та спрямованість її діяльності 

(частина друга статті 3  Конституції  України).  Зв’язаність  діяльності 

держави  цими  правами  традиційно  становить основу принципу 

верховенства права, закріпле-ного у статті 8 Конституції України. При 

побудові в Україні правової держави принцип верхо-венства  права  

покладений  також  в  основу діяльності  місцевих  державних  адміністрацій 

(стаття 3 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації»  від 9 квітня 

1999 року). Принцип верховенства  права  визнаний  принципом  дер-жавної 

політики у галузі прав людини згідно із «Засадами державної політики 

України в галузі прав  людини»,  що  затверджені  Постановою Верховної 

Ради України від 17 червня 1999 року. 

Побудова правової держави, неможлива без повної  цілковитої  

реалізації  принципу  «верховенства права», що  означає, що у правовій 

державі  має  панувати  закон,  а  не  інтереси  осіб,  у руках яких у певний 

момент перебуває  влада, а в рамках відповідальності незалежно від займаної 

посади. Неухильне дотримання принципів верховенства  права  та  

верховенства  закону  покликане забезпечити права і свободи людини у всіх 

сферах життя, а зі сторони підвладних  –  повагу до законів та органів влади 

та їх посадових осіб. За такого  розуміння  сила  держави,  на  якій  вона 

ґрунтується,  законна  лише  в  тому  випадку,  якщо  вона  застосовується  у  

строгій  відповідності із  правом,  якщо  вона  цілковито  слугує  йому.  

При  цьому  закон,  зобов’язуючи  окремого  громадянина  до  

дотримання  загальноприйнятих правил  поведінки,  водночас  чітко  

окреслює межі  прерогатив  держави  стосовно  індивідуальної  

свободи.Отже,  принцип  верховенства закону  вимагає,  щоб  діяльність  усіх  

органів державної  влади  здійснювалась  на  правовій основі та відповідала 

умовам легітимності. 

Щодо  законотворчого   процесу  і  практики правозастосування,  то  

вони  показують,  що реалізація  принципу  верховенства  права  на сьогодні  

стикається  з  багатьма  проблемами.  

Часто  застосовуються  закони,  які  жодним  чином  не  вписуються  в  

концепцію  природного права,  відірвані  від  природних  прав  і  свобод 

людини,  порушуючи  їх.  Громадяни  часто  не можуть  реалізувати  свої  

права  лише  через відсутність  позитивного  закріплення  відповідних прав у 

законах та підзаконних актах або ж  через  відсутність  механізмів  реалізації  

тих прав,  які  задекларовані  у  законах.  Безпосередньо  виникає  ефективна  

реалізація  принципу поділу влади в системі функціонування органів 

державної влади. 

Принцип  поділу  влади  на  законодавчу,  виконавчу і судову гілки 

порушується, а сама роль судів  в  системі  стримувань  і  противаг  залишає 

бажати кращого  –  фінансова, політична та інша залежність судів і суддів від 



інших гілок влади не  дозволяє  судовій  гілці  забезпечувати  баланс 

повноважень.  Президент  і  уряд,  особливо останнім  часом,  перебирають  

на  себе  функції  і повноваження,  не  передбачені  Конституцією.  

Щодо  діяльності  парламентського  омбудсмана, то вона 

заполітизована, омбудсман прагне  не  стільки  здійснювати  свої  прямі  

функції (захист  прав  людини),  скільки  забезпечувати політичну підтримку 

під час розглядів щорічних звітів про його діяльність.  Відповідно, значення 

цього інституту в контексті захисту прав люди-ни на практиці не є високим. 

Зазначені проблеми  лише  дають  загальне  уявлення  про  основні труднощі, 

пов’язані із становленням України як правової держави та дотримання 

принципу верховенства права. 

Щодо  влади,  то  у  найширшому  значенні влада  –  завжди  вольові  

відносини:  індивіда  до самого себе (влада над собою), між індивідами, 

групами, класами в суспільстві, між громадянином  і  державою,  між  

посадовою  особою  і підлеглим,  між  державами.  Влада  припускає 

верховенство,  монопольне  право  суб’єкта приймати  рішення  

(«авторитетні  рішення»), обов’язкові  і  значущі  для  об’єкта,  і 

спроможність забезпечувати виконання прийня-тих  зобов’язань,  тобто  

контролювати  об’єкт.  

Суспільство  об’єктивно  потребує  влади.  Вона протистоїть  анархії,  

перешкоджає  руйнівним діям,  небезпечним  для  всього  соціального 

організму. Авторитет, право, насильство  –  засоби, за допомогою яких влада 

має спроможність і можливість  здійснювати  свою  волю,  певним чином 

впливати на діяльність і поведінку людей. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

Принцип  поділу  влади  на  законодавчу,  виконавчу і судову гілки 

порушується, а сама роль судів  в  системі  стримувань  і  противаг  залишає 

бажати кращого  –  фінансова, політична та інша залежність судів і суддів від 

інших гілок влади не  дозволяє  судовій  гілці  забезпечувати  баланс 

повноважень.  Президент  і  уряд,  особливо останнім  часом,  перебирають  

на  себе  функції  і повноваження,  не  передбачені  Конституцією. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Головним  обов’язком  держави,  згідно  зі статтею 3 Конституції 

України, є утвердження і забезпечення  прав  і  свобод  людини. 

Принцип верховенства  права  означає,  що  у  правовій державі має 

панувати закон, а не інтереси осіб, у руках яких у певний момент перебуває 

влада; функції  держави  полягають  у  регулюванні відносин  між  усіма  

суб’єктами  права  на  основі закону.   

Неухильне  дотримання  принципів  верховенства  права  та  

верховенства  закону  покликане забезпечити права і свободи людини у всіх 

сферах життя, а зі сторони підвладних  –  повагу до законів та органів влади. 



 

 

ТЕМА № 5. РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В 

УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Загальна характеристика виборчої системи в Україні 

2. Реформування виборчої системи України 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити напрямки, визначити етапи, окреслити проблемні аспекти 

конституційного реформування форм безпосередньої демократії в Україні,  

виявити тенденції та з’ясувати фактори, які позитивно і негативно впливають 

на реалізацію безпосередньої демократії в Україні. 

 

 

ВСТУП 

 

На думку багатьох вітчизняних та європейських дослідників, 

поєднання напівпрезидентської республіки із пропорційною системою з 

„закритими‖ списками (можливість голосувати винятково за партію, а не за 

окремих кандидатів) в Україні призводить до:  

1) постійних політичних криз (які стають неминучими при виборі такої 

моделі);  

2) демонтажу системи юстиції;  

3) політичної апатії населення.  

Загалом застосування „закритого‖ списку має наступні системні вади: 

1) депрофесіоналізація кадрового складу парламенту та партійних 

організацій, що є наслідком монополії партійного керівництва щодо 

визначення персонального складу списку; 

2) падіння довіри населення до партій та представницьких органів 

унаслідок потрапляння до їх складу „грошових мішків‖; 

3) відсутність прямого і зворотного зв’язку між громадянами та їхніми 

представниками. 

Використання на виборах єдиного загальнонаціонального виборчого 

округу не дозволяє враховувати та забезпечувати інтереси громадян, 

скореговані регіональною специфікою. Відсутність принципу 



представництва територій руйнує представницьку функцію центральної 

влади, адже виборці в Україні ідентифікують себе передусім із регіоном 

власного проживання. 

Існує ще один недолік пропорційної виборчої системи із „закритими‖ 

списками та 5% прохідним бар’єром, який полягає в тому, що завдяки 

великій кількості парламентський гравців президенту за результатами 

конституційної реформи виявляється досить важко отримати постійне 

підтримання в парламенті. Отже, перед новим президентом постає дилема: 

або він погоджується на компромісну коаліцію  (із компромісним прем’єр-

міністром та міністрами уряду), або створюється антипрезидентська коаліція. 

Відповідно, необхідно завдяки виборчій системі створити таку конфігурацію 

парламентських гравців, що не заважала б президенту виконувати свою 

передвиборчу програму. Досягти цього є можливим завдяки (наприклад, як 

це було зроблено в Росії) підвищенню прохідного бар’єру, що є особливо 

актуальним відносно до блоків партій – це буде стимулювати партійне 

будівництво. 

Як варіант реформування виборчої системи можна запропонувати 

пропорційну систему з „відкритими‖ регіональними списками. 

Упровадження вказаної системи посилить пропорційну компоненту 

формування парламенту, покращить структуру розподілу влади, підвищить 

соціальну репрезентативність політичної системи. Регіональні списки 

територіально зблизять виборців та їхніх представників. Одночасно вони не 

сконцентрують останніх виключно на територіальних інтересах за рахунок 

загальнонаціональних (як це було характерно для депутатів-

мажоритарників). Зміцнення зв’язку між партіями та виборцями створить 

підґрунтя для виходу з політичної кризи та стабілізації партійно-

електоральної системи України. 

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБОРЧОЇ  

СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 

У сучасному світі виборча система являється явищем складним та 

динамічним. Головне її призначення – забезпечити представництво 

волевиявлення народу та, у подальшому, сформувати життєздатні й 

ефективні органи влади. 

 Дана тема є актуальною тому, що в нашій державі часто піднімається 

питання досконалості існуючого формату виборчої системи до 

представницьких органів влади, про доцільність його змін, які змогли б у 

подальшому забезпечити чесні та прозорі вибори, а також, що саме головне, 

підвищити роль Парламенту в суспільно-політичному житті нашої держави. 

 Становлення та реформування виборчих систем в Україні, що 

відбувається як перманентний політико-правовий процес, привертає до себе 

особливу увагу як фахівців – науковців, політиків, експертів, так і виборців 

загалом. Виборча система має суттєвий вплив на різні сфери життя 

суспільства. Від неї залежить формування стабільної партійної системи, 



парламенту, уряду, місцевих органів державної влади. Вона суттєво і на 

організацію виборчого процесу, поведінку політичних партій, членів 

представницьких органів та кандидатів на виборні посади. 

 В Україні реформування виборчої системи уже традиційно базується 

на методі «спроб та помилок», а не на наукових та практичних висновках. 

Виборчі системи, що функціонували на виборах українського Парламенту, не 

використовувалася більше двох виборчих циклів поспіль. Змішана виборча 

система та пропорційна система закритих партійних списків зазнали суттєвої 

критики за період їх застосування. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемі 

становлення та реформування виборчої системи України присвячено низку 

досліджень вітчизняних вчених та практиків. Питанням аналізу виборчої 

системи присвячено наукові праці вітчизняних науковців: О. Мазура, Б. 

Ярковського, А. Романюка, Ю. Шведи, С. Рябова, О. Пухкала, М. Росенко, В. 

Чумака. Однак, визначення конкретних шляхів розвитку виборчої системи 

України досі залишається дискусійним питанням. Удосконалення виборчої 

системи вимагає розробки та застосування механізмів, здатних усунути 

існуючі проблеми в її функціонуванні. 

 Досвід проведення усіх попередніх парламентських виборів в Україні 

продемонстрував, що «крайні» варіанти виборчої системи (мажоритарна – 

пропорційна із закритими списками) є неприйнятними через такі основні 

причини, як: 

 – застосування адміністративного ресурсу та «скуповування 

електорату», що є притаманним для мажоритарної виборчої системи; 

 – втрачений зв’язок виборців із парламентськими партіями (непрозоре 

формування виборчих списків); 

 – продовження практики «вождистського» голосування за 

пропорційної виборчої системи. 

 Виборчі кампанії показали, що партійна система України стає все 

більш обмеженою в умовах багатопартійності з жорстким протистоянням у 

коаліційній боротьбі. Тобто введення до недавна діючої пропорційної 

виборчої системи не стабілізувало роботу Парламенту та не визначило 

подальшої структуризації політичних уподобань виборців: абсолютна 

більшість існуючих у державі партій продовжує і далі не проходити до 

Парламенту. З уведенням пропорційної виборчої системи пов’язували надії 

щодо покращення політичної структуризації Парламенту, створення у 

Парламенті стійкої більшості, забезпечення політичної стабільності тощо. 

Але очікування не виправдали себе. 

 Згідно закону вибори до Верховної Ради України відбудуться за 

змішаною виборчою системою. Необхідно зауважити, що дану модель 

виборчої системи вже й раніше використовували в нашій державі. Нею була 

замінена мажоритарна виборча система. Однак вибори до Парламенту 

України за змішаною виборчою системою проходили не довгий період – до 

зміни виборчого законодавства у 2004 році, відповідно до якої була введена в 

дію пропорційна виборча система. 



 За всю історію незалежності нашої держави в минулому році вже 

вчетверте було змінено виборче законодавство, і як показує практика, воно 

змінюється кожні 6-7 років. Але незалежно від того, які саме зміни робляться 

в українському виборчому законодавстві, аргументація цих змін залишається 

незмінною, а саме «удосконалити виборчий процес, зробити його 

прозорішим та ефективнішим, щоб у Парламенті України були якомога 

найкраще представлені інтереси всього суспільства». І зазвичай такі зміни 

ініціюються представниками тих політичних сил, які перебувають при владі. 

При цьому можна прослідкувати певну закономірність: коли рейтинги такої 

політичної сили ставляться під сумнів на шляху до перемоги на виборах за 

існуючою виборчою системою, ця сила стає ініціатором внесення змін до 

діючого виборчого законодавства. 

 В Україні на виборах до Парламенту вже були апробовані всі класичні 

моделі виборчих систем. Але одну із них, а саме змішану систему вирішили 

запровадити черговий раз. При цьому вади будь-якої із раніше діючих систем 

так і залишились невирішеними, і незалежно від введених змін лишаються 

практично тими ж. А тому вже навіть завдяки цій обставині можна ставити 

під сумнів факт про те, що наявні проблеми пов’язані саме із виборчим 

законодавством. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
 

 Згідно із останніми змінами, вибори до Верховної Ради України цього 

року відбудуться за змішаною виборчою системою, тобто половину мандатів 

– 250 народних депутатів – буде обрано за пропорційною системою й буде 

розподілено між партіями пропорційно до кількості отриманих голосів. А 

іншу половину мандатів, тобто ще 250 депутатів буде обрано за 

мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. Законом 

встановлюється 5% виборчий бар’єр.  

  

ІІ. РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Проект нового Закону України «Про вибори народних депутатів» був 

критично оцінений як міжнародними експертами з виборчого права – 

представниками Венеціанської комісії та Міжнародної фундації виборчих 

систем (IFES), так і багатьма вітчизняними експертами, які звернули увагу на 

вади нової моделі виборчої системи. 

 Даний законопроект навряд чи може вважатися суттєвим кроком до 

вдосконалення вітчизняного виборчого законодавства. Він закріплює цілу 

низку нових дискусійних положень. Загалом, сама ідея повернення до 

змішаної виборчої системи є доволі сумнівною. З досвіду виборів 1998 і 2002 

років яскраво видно те, що дана виборча система сприяє провладним партіям, 

у першу чергу, – за рахунок використання адміністративних ресурсів та 

підкупів виборців в одномандатних округах. 



 На сьогодні існує та ефективно функціонує маса різних моделей 

виборчих систем, які дозволяють виборцям знати своїх депутатів в обличчя. 

При чому це є можливим не лише при застосуванні змішаних чи 

мажоритарних систем з голосуванням в одномандатних округах. Як приклад, 

у Польщі використовують мажоритарну виборчу систему з голосуванням у 

багатомандатних виборчих округах, коли в одному окрузі обирають п’ять 

депутатів, тобто перших п’ять кандидатів, які отримали найбільшу кількість 

голосів виборців. Саме вони і потрапляють до Сейму. Також поширеними в 

Європі є і різноманітні моделі пропорційної виборчої системи з відкритими 

списками, коли виборці мають право голосувати за якогось конкретного 

кандидата від партії. Після проведення виборів розподіл мандатів 

відбувається з урахуванням преференцій виборців. При цьому, для 

збалансування інтересів партій та уподобань виборців використовують 

різноманітні модифікації. Як приклад, кандидат від партії у Чехії, який 

набрав на виборах 10 % голосів виборців, потрапляє у парламент незалежно 

від власного номера у списку партії, від якої йде на вибори. 

 Вагомим недоліком нової вітчизняної змішаної системи є те, що на 

виборах будуть використовуватись закриті списки кандидатів у депутати від 

партій. А це веде до того, що виборці будуть знати лише партійного лідера 

або у кращому варіанті лише першу п’ятірку кандидатів із партійного списку. 

При цьому спостерігається ще один вагомий недолік нового виборчого 

законодавства – в Законі України «Про вибори народних депутатів України» 

не має норми, яка існувала раніше у виборчих законах, а саме про те, що на 

виборчих дільницях мають вивішуватися інформаційні плакати з 

фотографіями кандидатів, їх передвиборними програмами та іншою 

інформацією. Тепер це все будуть публікувати лише на сайті Центральної 

Виборчої Комісії. А тому виборці, які не мають доступу до Інтернету, і в 

першу чергу це саме сільські виборці, а таких є досить багато, не завжди 

матимуть можливість зайти на сайт Центральної Виборчої Комісії і 

ознайомитись із цією всією інформацією. Звичайно, у Законі зазначено, що 

інформація про партії та їх кандидатів надаватиметься громадянам 

виборчими комісіями, однак як саме це відбуватиметься, залишається 

незрозумілим. І ще одне, згідно нового Закону кандидати від одномандатних 

округів можуть і не мати перевиборних програм. Відповідно, виборцям може 

бути незрозумілим також і те, чим саме вони планують займатися у 

Верховній Раді України. 

 Ідея мажоритарної складової хороша, адже вона близька до ідеї прямої 

демократії. Але в такому вигляді, у якому її планують застосовувати, тобто у 

варіанті системи відносної більшості, за якої переможець в одномандатному 

виборчому окрузі «забирає все», ще одним недоліком мажоритарної 

складової змішаної системи є неврахування голосів значної кількості 

виборців. Адже для перемоги в мажоритарному окрузі кандидату необхідно 

набрати більше голосів виборців ніж будь-який конкурент. При цьому 

недолік полягає у наступному. Наприклад, якщо в певному окрузі 

балотується 21 кандидат, і 20 з них наберуть по 4,5 %, а лише один – 10 %, то 



він буде вважатися переможцем, а решта голосів виборців (90 %) буде 

втраченою. 

 Для прикладу, якщо згадати минулу вітчизняну практику застосування 

такої системи, то за результатами громадської мережі «ОПОРА», яка 

проводила моніторинг виборчого процесу, у 1998 році втрачені голоси 

виборців були на рівні 58 % (приблизно 15 мільйонів голосів), а в 2002 році – 

на рівні 51 % (приблизно 13 мільйонів голосів). 

 Ще однією вадою є те, що механізм відкликання депутата-

мажоритарника не є дієвим, у принципі так само як і імперативний мандат. 

Тому сумнівним є те, що виборці матимуть змогу контролювати тих 

депутатів, за яких вони голосували. А це, у свою чергу породжує ще один 

недолік – так звану незалежність депутатів, обраних в одномандатних 

мажоритарних округах, які після обрання можуть долучитися до будь-якої 

політичної сили. Такі політичні технології використовують у першу чергу 

владні партії для того, щоб мати можливість розширення власного 

представництва в парламенті, і таким чином, як наслідок, вирішити проблему 

низьких рейтингів. Це робиться за рахунок так званих депутатів-

перебіжчиків, наявність яких нівелює як головний принцип мажоритарної 

складової, так і представницької демократії загалом. 

 Якщо говорити про балотування самовисуванців, то перш за все 

необхідно відзначити те, що згідно нового закону самовисуванцем може бути 

будь-який громадянин, який зможе внести заставу в розмірі 12 мінімальних 

зарплат (близько дванадцяти тисяч гривень), а також подасть до окружної 

комісії визначений перелік необхідних документів. А такі вимоги дозволять 

на наступних виборах до Парламенту балотуватись фактично багатьом 

представникам так званого «середнього класу». При цьому може з’явитись 

інша суттєва проблема – в округах зможе балотуватися значна кількість 

кандидатів-самовисуванців, а це зможе дезорієнтувати електорат і в 

подальшому ускладнити підрахунок голосів виборців. 

 Якщо говорити про вади нового закону стосовно формування комісій 

та представництва кандидатів-самовисуванців у комісіях, необхідно звернути 

увагу на наступне. Кандидати-самовисуванці зможуть бути представленими 

лише в дільничних комісіях, та й то не всі, тому що серед них 

проводитиметься жеребкування, за результатами якого буде визначено хто 

саме буде входити до складу цих комісій. Та й саме формування складу 

комісій загалом є далеким від досконалості, адже яскраво прослідковуються 

наступні недоліки: 

 – парламентські партії, які не будуть висувати кандидатів, а відповідно 

не будуть мати ніякого відношення до виборчого процесу, усе рівно 

матимуть можливість бути представленими у складі комісій, адже фракції 

відповідно до закону мають гарантоване представництво в комісіях; 

 – формування комісій за поданнями фракцій буде сприяти Партії 

регіонів та Комуністичній партії, що створили свої партійні фракції, тому 

будуть мати гарантоване представництво в комісіях. Але, разом із цим, таке 

формування не буде сприяти існуючій опозиції; 



 – така система буде представляти в комісіях лише парламентські 

партії, але жодним чином не гарантує представництво позапарламентським 

партіям. 

 У кращому варіанті комісії мали б формуватися не за поданням 

фракцій, а саме за поданням партій. Також доцільним було б обмеження 

представництва парламентських партій, як варіант – до 50 %, а інші 50 % – 

доцільно було б надати позапарламентським партіям і самовисуванцям. 

 Також у законі присутні і інші недоліки, які варті пильної уваги, адже 

від їх застосування і буде залежати подальша робота новообраного 

Парламенту. 

 Серед них – джерімандеризм, тобто певна технологія нарізання 

округів, коли їх розподілять у такий спосіб, щоб забезпечити по можливості 

найкращий результат для певного кандидата. 

 Питання виборчих округів є також суттєвим проблемним місцем 

нового виборчого законодавства. Станом на кінець січня цього року в 

Україні було зареєстровано 36 763 367 виборців у 225 округах, відповідно 

середня кількість виборців в окрузі складає 163 393 людей, а максимально 

припустиме відхилення становить 12 % (19 607). При цьому максимальна 

кількість виборців в одному окрузі складає 183 000 чоловік, а мінімальна – 

143 786, тобто різниця між ними може становити близько 40 000. На практиці 

це може спричинити розрив у 15-20 мандатів при грі із розмірами виборчих 

округів, як приклад, у Західній та Східній Україні. Також необхідно згадати і 

те, що наразі округи формуються відповідно до адміністративного принципу, 

тому можливим є їх створення з територій, що не межують між собою, 

наприклад, таке місто як Славутич належить до Київської області, але 

розташоване у Чернігівській. І на практиці це може створити суттєві 

труднощі для кандидатів-самовисуванців на користь політичних партій. 

 Крім того, згідно із Законом зріс прохідний бар’єр до 5 %. На думку 

Венеціанської комісії, зміна прохідного бар’єру не є достатньо 

обґрунтуваною. Його підвищення від трьох до п’яти відсотків може 

поставити під сумнів потрапляння до Верховної Ради України більшості 

опозиційних сил, а також це може примножити кількість утрачених голосів, 

які будуть віддані за партії, що не пройшли. Ті місця у Верховній Раді 

України, які вони могли б зайняти, будуть розподілені між тими, хто подолав 

встановлений бар’єр. 

 Таке підвищення прохідного бар’єру можна вважати прямим шляхом 

до узурпації влади та подальшого спотворення результатів волевиявлення 

громадян. Високий прохідний бар’єр може вважатися доречним лише для тих 

країн, де є стабільна політична система, наприклад, в США чи 

Великобританії. А для нашої держави, підвищувати прохідний бар’єр просто 

неприпустимо. Тому що у такому випадку до Парламенту пройде не більше 

3-4 партій. І відповідно до цього, Верховна Рада України буде представлена 

лише великими партіями, а малі партії навіть якщо і наберуть значну 

кількість голосів виборців, не матимуть змоги пройти до Парламенту. Тобто, 

значна кількість голосів українців не буде врахована. 



 Також із виборчого бюллетеня була вилучена графа «не підтримую 

жодного кандидата» («проти всіх»). Якщо взяти до уваги думку 

громадськості стосовно даного нововведення, то близько 80% опитаних 

вважають, що дану графу необхідно було залишити, адже це дозволить 

виборцям висловити свою окрему позицію. 

 Ще декілька суттєвих недоліків до існуючого формату виборчої 

системи нещодавно було внесено Рішеннями Конституційного Суду України. 

 Відповідно до Рішень Конституційного Суду України від четвертого 

та п’ятого квітня цього року, громадяни України, які на момент чергових 

парламентських виборів будуть перебувати за кордоном, зможуть обирати 

тільки «партійну» частину Верховної Ради України. Адже віддати голос за 

кандидата за мажоритарною системою на закордонній дільниці виборці не 

матимуть можливості. А у Києві, згідно з даним рішенням, суттєво 

зменшиться кількість виборчих округів та виборців, які закріплені за 

столицею. Відповідно до вердикту Конституційного Суду України, норма 

нового закону, згідно з якою закордонні виборчі дільниці були включені до 

складу одномандатних округів на території Києва, була визнана 

неконституційною та втратила чинність. Таке рішення було прийняте Судом 

за поданням народних депутатів України від Партії Регіонів. 

 Свій вердикт судді аргументували тим, що раніше існуюча норма 

порушувала права виборців, які перебувають за кордоном, оскільки їх 

закріплювали за одномандатними округами Києва, і відповідно до цього вони 

мали голосувати за столичних «мажоритарників». 

 Відтепер, згідно з рішенням Конституційного Суду України, 

закордонні дільниці не будуть закріплені за жодним із одномандатних 

округів. Вони будуть включені до загальнодержавного багатомандатного 

округу і виборці на дільницях матимуть можливість голосувати за 

партійними списками. 

 У свою чергу, таке рішення Конституційного Суду України уже 

встигло викликати масу критичних зауважень стосовно порушення 

конституційних прав виборців. Як приклад, про таке порушення було 

заявлено заступником голови Центральної виборчої комісії Жанною Усенко-

Чорною. Вона зазначила, що заборона закордонним виборцям голосувати за 

мажоритарними округами є обмеженням їх виборчих прав. «Виборче право 

гарантоване громадянам Конституцією України, і воно не може бути 

скасоване чи обмежене. Але наразі склалася така ситуація, що це право 

обмежили», – заявила Усенко-Чорна, коментуючи вердикт Конституційного 

Суду України. 

 А опозиція схиляється до тієї думки, що таке рішення суддів було 

спробою «підіграти» нинішній владі. «Влада запустила процес фальсифікації 

виборів», – сказав, коментуючи вердикт суддів, лідер партії «Фронт змін» 

Арсеній Яценюк. На його думку, прийнявши таке Рішення, Конституційний 

Суд України скасовує закордонні дільниці, які були прикріплені до Києва, та 

утворює замість них три додаткові округи в тих регіонах, які перебувають під 

контролем Партії Регіонів. «Влада розуміє, що громада столиці її не 



підтримає, тому має надію на отримання додаткових мандатів саме в тих 

регіонах, де матиме можливість сфальсифікувати вибори. Виборчий процес 

фактично вже розпочався, і шулери з Партії Регіонів вкотрий раз вирішили 

змінити правила проведення виборів під себе», – цитує слова Яценюка прес-

служба «Фронту змін». На його думку, своїм рішенням про новий розподіл 

округів Конституційний Суд України вносить зміни до Закону, який був 

прийнятий у результаті складного компромісу влади і опозиції. 

 Експерти також висловили свої критичні зауваження до рішення 

Конституційного Суду України. Ольга Айвазовська, голова правління 

громадянської мережі «Опора», назвала його «дискримінацією виборців». 

Експерт переконана, що таке рішення є політично вмотивованим. Вона 

зазначає, що в Конституції України відсутні винятки стосовно виборчих прав 

тих громадян України, які перебувають за кордоном. Вони знаходяться в 

рівних умовах, їм надається те ж саме право голосу і з тією самою його 

вагою, що й громадянам, які проживають на території України. Виникає 

питання – на основі чого виборцям за кордоном дозволяється голосувати 

лише за партійними списками? У зв’язку з чим їх, на відміну від решти 

громадян України, обмежили у праві заповнювати два бюлетені, а відповідно 

обирати як «партійну» так і «мажоритарну» частини Парламенту? Відповідно 

до цього, таке рішення суддів фактично дискримінує виборців за ознакою 

місця їх проживання. Тому, на думку пані Айвазовської, воно є швидше 

політично вмотивованим, а ніж законодавчо обґрунтованим. 

 Також вона зазначила і те, що якщо вслід за даним рішенням виникне 

нова хвиля змін вже існуючих норм виборчого права, які були прийняті в 

результаті компромісу влади та опозиції, то є висока ймовірність того, що 

такі зміни приведуть до недемократичного формату законодавства. 

 Тому вищезазначені зміни виборчого законодавства можуть поставити 

під сумнів хороші наміри тих, хто їх ініціював. Політичними експертами 

звертається значна увага на те, що Закон «Про вибори народних депутатів 

України» є свідомо орієнтованим і адаптованим до наявних потреб існуючої 

влади, а декларовані ними прагнення покращити виборчий процес та 

представництво у Парламенті України розцінюється як хороший спосіб 

прикрити справжні наміри. 

 Якщо говорити про доцільність введення змішаної моделі виборчої 

системи в Україні, то перш за все необхідно згадати негативний вітчизняний 

досвід застосування такої системи. Дана система може призводити до 

багатьох зловживань. Таким чином, кращим варіантом для українського 

суспільства є не перехід до змішаної виборчої системи, а зміна донедавна 

існуючої системи на пропорційну систему з відкритими регіональними 

списками. 

 Очевидним є те, що пропорційна модель не є ідеальною, але в 

сучасних українських реаліях вона є найбільш прийнятною для нашого 

суспільства, щоправда її попередній формат потрібно корегувати. 

Використання пропорційної системи з відкритими списками, утворення 

багатомандатних виборчих округів буде сприяти не лише більш адекватному 



політичному представництву інтересів суспільства, але й встановленню 

тісного зв’язку між виборцями та їх представниками. 

  

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
 

Отже, вітчизняний досвід періодичних змін виборчого законодавства є 

наглядним підтвердженням факту про те, що досконалої виборчої системи у 

природі не існує і існувати не може. Вибір моделі виборчої системи, яка буде 

максимально ефективною у певній державі, повинен залежати від тієї 

ситуації, яка склалась у цій державі, від типу її партійної системи, від форми 

правління та особливостей функціонування політичної системи загалом. 

Однак вирішальний вплив на процес вибору тієї чи іншої виборчої системи 

матиме рівень політичної культури владної еліти, від рішеннь якої і буде 

залежати якість представництва всього суспільства у владному органі. 

  

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 
 

Виборча система України повинна забезпечити політичну 

структуризацію суспільства та в системі влади; стимулювати розвиток 

вітчизняних партій; забезпечити функціонування стійкої парламентської 

більшості. А тому кроки на шляху до її розв’язання повинні бути здійснені за 

принципом публічності, за максимально виважених умов і прорахованих 

наслідків. 
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В УКРАЇНІ 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити напрямки, визначити етапи, окреслити проблемні аспекти 

парламентської реформи в Україні, враховуючи досвід реформування 

законодавчої влади в країнах розвиненої демократії, виявити тенденції та 

з’ясувати фактори, які позитивно і негативно впливають на організацію та 

здійснення законодавчої влади в Україні. 

 

 

ВСТУП 

 

Плани перетворення Верховної Ради України на двопалатний 

парламент з’явилися ще на початку дев’яностих. Час від часу дана 

пропозиція виникала переважно в текстах проектів нової Конституції і не 

набула широкого розголосу аж до 1996 року, коли Президент Л.Кучма видав 

указ про винесення свого проекту Конституції на референдум. Одним із 



загрозливих для тодішнього складу Верховної Ради та її Голови О.Мороза 

було положення президентського проекту про двопалатність парламенту. 

Тоді референдум так і не відбувся, оскільки Верховна Рада проявила більшу 

оперативність – прийняла власний варіант Конституції без референдуму. 

Проте ідея двопалатності українського парламенту не зникла, а лише 

відійшла на периферію суспільної уваги, поки її знову не актуалізував 

Президент Л.Кучма під час референдуму 2000 року. Зазначимо, що на той час 

Головою Верховної Ради України вже був не особистий політичний 

супротивник Президента – Олександр Мороз, а навпаки, лояльний до нього 

Іван Плющ. Щоправда, політичної лояльності більшості парламенту тоді не 

вистачило, аби імплементувати результати Всеукраїнського референдуму в 

Конституцію та законодавство України. 

Втретє питання двопалатності Президент Л.Кучма підняв у березні 

2003 року, винісши на всенародне обговорення свої чергові пропозиції щодо 

конституційної реформи за головування у Верховній Раді екс-голови 

адміністрації Президента Володимира Литвина. 

Тож якщо у 1996 році ми й мали справу з використанням ідеї 

двопалатності у особистому протиборстві двох чільних державних діячів, 

далі маємо справу із принциповим підходом глави держави до даного 

питання, що проявляється у систематичних спробах нав’язати суспільству й 

політичному класу України двопалатну парламентську систему без огляду на 

те, чи контролює на даний час Президент вищий законодавчий орган 

держави, чи ні. 

 

І. СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК ЄДИНОГО 

ЗАКОНОДАВЧОГО ОРГАНУ В УКРАЇНІ 

 

Невизначеність  вектора  зовнішньої  політики  та внутрішньодержавні 

конфлікти  між гілками влади  поновили питання конституційної реформи  як  

дієвого  засобу  для  розв’язання  головних  проблем  української 

державності. Проте  до часу  поки точаться  позафахові дискусії оптимальна 

побудова законодавчої влади  в Україні не може бути визначена.  

Актуальним є реформування парламенту шляхом створення двох 

палат. Це обумовлюється такими основними  чинниками:  1)  необхідністю  

кардинального  реформування  владних структур  з  метою  покращення  

якості  рішень  законодавця;  2)  необхідністю конституційних змін  як 

противаги  політичному свавіллю та бізнес-лобізму; 3) потребою  

регіонального  представництва в парламентських  структурах з метою 

подолання розколу суспільства.  

Своє  ставлення  до  двопалатного парламенту  в  Україні  у  свій  час  

висловили  багато  вітчизняних  вчених,  зокрема: В.М.Шаповал, 

А.В.Корнєєв, Л.П.Юзьков, С.П.Головатий та деякі інші. Проте питання зміни  

структури  парламенту  не  були  виділені  в  окремі  дослідження.  Сьогодні  

свою оцінку запровадження двопалатного парламенту висловили 

здебільшого політичні та державні  діячі,  а  саме: П.О.Порошенко, 



А.П.Яценюк, В.А.Ющенко,  Ю.В.Тимошенко,  М.Оніщук,  В.Маляренко,  а 

оновлена дискусія на цю тему в наукових колах лише набирає обертів.  

Виділення  невирішених  раніше  частин  загальної  проблеми.  У  

дослідженнях науковців  лише  побіжно  розглядалися  проблеми  

обґрунтування  необхідності формування двопалатного парламенту в 

Україні.  Тож варто спинитися докладніше на визначенні  та  аналізі  шляхів  

розвитку  цього  процесу  та  встановленні  доцільності такої реформи.   

Першими  прообразами сучасних двопалатних парламентів були 

Народні збори і Рада чотирьохсот  в  Афінах, Народні збори і Сенат у Римі. 

Водночас повноцінний двопалатний парламент і його поширення  у  світі  

пов’язується  з  Англією,  у  якій  його  запровадження  було результатом 

пошуку соціальних  компромісів з метою  рівноправного представлення в 

законодавчому  органі  інтересів  різних  соціальних  верств.  У  світовій  

доктрині застосування  двопалатного  парламенту  отримало  назву  

"бікамералізм"  (від  англ. "bicameral" – двопалатний). За світовою 

практикою, двопалатні парламенти працюють за  принципами:  стратегічної  

спрямованості  (верхня  палата)  та  контрольованої збалансованості  (нижня  

палата).  Класична  модель  двопалатності  передбачає існування  верхньої  

палати  від  територіального  або  регіонального  представництва  і нижньої  

палати,  що  обирається  за  пропорційним,  мажоритарним  або  змішаним 

принципом  представництва.  Здебільшого двопалатність пов’язують з 

федеративними державами  як  системою  представництва  суб’єктів  

федерації  на  найвищому державному рівні  (США, Росія).  Але  

необхідність додаткових важелів рівноваги  під час  прийняття  

парламентських  рішень,  запобігання  монополізації  у  прийнятті 

політичних  рішень,  представництва  регіонів  або  окремих  територій  

держави підтверджують  доцільність  застосування  двопалатних  

парламентів  і  в  унітарних державах (Польша, Великобританія, Греція).  У  

певному  сенсі існування  других палат парламентів зумовлене також 

історичними традиціями та сприйняттями другої палати як палати престижу 

або резервної палати.  Водночас на сьогодні не прийняли принцип 

бікамералізму у переважній більшості лише молоді незалежні країни Азії і 

Африки  

Докладніше  розглянемо  побудову,  склад  і  організацію  роботи  

двопалатних парламентів.  Нижню  палату  в  двопалатному  парламенті  

називають  по-різному: Палата представників (Австралійський Союз, США, 

Японія), Палата депутатів (Італія, Мексика),  Національна  рада  (Австрія),  

Державна  Дума  (Російська  Федерація).  

Найпоширеніші  назви  верхньої  палати  парламенту  –  Сенат  

(Бразилія,  Аргентина, Іспанія,  Італія,  Польща,  Румунія,  Франція  та  ін.);  

Палата  сенаторів  (Мексика);  Рада штатів  (Індія);  Палата  лордів  (Велика  

Британія);  Рада  Федерації  (Російська Федерація).  Віковий  ценз.  До  

нижньої  палати  італійського  парламенту  громадяни обираються  з  25  

років,  до  верхньої  –  після  досягнення  40  років;  до  Палати представників 



США  –  після досягнення  25 років;  до Національних зборів Франції  – після 

досягнення 23 років.  

Кількісний  склад  обох  палат  парламентів  у  різних  державах  доволі  

різниться. Найменш чисельними є парламенти або нижні палати Ісландії, 

Кіпру, Люксембургу і Мальти  (від  60  до  80  депутатів).  До  складу  

парламентів  Латвії,  Естонії,  Молдови, Австрії,  Данії,  Норвегії,  Швейцарії,  

Болгарії  та  Португалії  входять  від  130  до  260 депутатів.  До 

найчисельніших за складом нижніх палат парламентів відносять нижні 

палати парламентів США (435), Росії (450),  Польщі (460), Японії (512), 

Франції (577), Італії (630), Великобританії (650) та ФРН (662 депутати).   

У  різних  країнах  особливі  парламентські  інститути  мають  свої  

особливості. Термін повноважень.  Палата представників США обирається на 

2 роки. Сенат  –  на 6, Палата  депутатів  Мексики  –  на  3,  а  Палата  

сенаторів  –  на  6,  Національні  збори Франції  –  на  5,  Сенат  –  на  9  років,  

в  Японії  Палата  представників  –  на  4,  а  Палата радників  –  на  6  років  

тощо.  Організація  роботи  двопалатних  парламентів  та  їх відносини  з  

іншими  органами  державної  влади.  У  взаємовідносинах  між  палатами 

британського  парламенту  домінує  нижня  палата.  Ухвалений  Палатою  

Громад законопроект  може  бути  відхилений  Палатою  Лордів.  Але  через  

рік  він  може  бути повторно  ухвалений  нижньою  палатою  за  звичайною  

законодавчою  процедурою  і стає  законом  без  будь-якої  санкції  верхньої  

палати.  Саме  палата  громад  здійснює реальний  парламентський  контроль  

за  урядом .  Глава  Держави  –  Королева формально  має  великі  

повноваження,  але  на  практиці  вони  майже  ніколи  не реалізовуються.  

Розділ  II  Конституції  Італії  ("Укладення  законів")  вказує  на  те,  що 

"законодавча  функція  здійснюється  спільно  обома  палатами"  (ст.  70  

Конституції Італії).  "Мала  Конституція"  Польщі,  Конституція  Португалії  

обмежуються констатацією  факту  прийняття  законів  парламентом.  "Сейм  

приймає  закони більшістю голосів за присутності не менш,  як половини 

загальної кількості депутатів, якщо  конституційний  закон  не  передбачає  

інше",  Асамблея  Республіки  Португалія може  приймати  закони  з  усіх  

питань,  за  винятком  організації  та  порядку  діяльності уряду (ст. 164 

Конституції Португалії).  

Прийняття  звичайних  законів  відбувається  згідно  з  процедурою,  

встановленою конституцією  та  регламентами  палат.  Початковою  стадією  

законодавчого  процесу  є внесення законопроекту до парламенту (до однієї з 

його палат, або лише до нижньої палати).  У  двопалатних  парламентах  

законопроекти  вносяться  до  нижньої  палати,  а якщо  палати  рівноправні  

(Італія,  Мексика,  Швейцарія  та  ін.)  –  до  будь-якої.   

Законопроекти  приймаються  на  сесіях  парламенту  двома  читаннями  

(у  Болгарії  на різних  засіданнях  Народних  зборів),  трьома  читаннями  (в  

Австрії,  Італії,  Польщі, США та ін.). Голова палати, до якої направлений 

законопроект, розглядає і вирішує питання про його подальшу долю. У разі 

позитивного рішення він дає розпорядження про  включення  його  до  

порядку  денного.  Іноді  ця  процедура  називається  "першим читанням". 



Далі законопроект без дебатів передається в постійний комітет  (комісію) або  

починаються  дебати  щодо  його  загальних  принципів,  вносяться  поправки  

і доповнення. Такі процедурні дії називаються іноді "другим читаннями". 

Комісія після розгляду  повертає  законопроект  до  парламенту,  де  знову  

починаються  дебати  щодо його  прийняття.  Під  час  "третього  читання"  

законопроект  приймається  остаточно.  

Законопроект  має  бути  прийнятий  палатами  за  ідентичною  

редакцією,  при  цьому використовується  метод  "човна"  ("човника")  –  

передача  тексту  законопроекту  від однієї  палати  до  другої  до  того  часу,  

поки  він  не  набуде  однакової  редакції.  Для усунення розбіжності тексту 

законопроекту іноді створюється комісія з представників  обох палат. Проект 

закону про бюджет складається і вноситься на розгляд до нижньої палати 

парламенту з нерівноправними палатами тільки урядом.  

Достроковий  розпуск.  За  конституціями  США,  Мексиканських  

Сполучених Штатів, КНР, Республіки Куба, не існує інституту дострокового 

розпуску парламенту. У деяких  країнах, наприклад,  у Франції,  Японії тощо, 

не підлягають розпуску лише верхні  палати  парламентів,  що  забезпечує  

законодавчій  владі  її  безперервність.  

Водночас Конституція Австрії надає Національній раді права приймати 

рішення про свій  розпуск  (ст.  29,  п.  2  Конституції  Австрії),  а  Палата  

депутатів  Греції розпускається  у  випадку  необрання  Президента  у  

третьому  турі  (ст.  32  п.  4 Конституції Греції).  Істотне право має Голова 

Сенату Франції,  який має можливість тимчасово виконувати обов’язки  

Президента Республіки.  Конституції різних країн  детально  регламентують  

право  глави  держави  приймати  рішення  про  розпуск парламенту  в  

цілому  чи  його  нижньої  палати.  Президент  Італії  може  розпустити 

Парламент,  заслухавши  думку  голів  палат  (ст.  88  Конституції  Італії),  але  

ні  пізніше шести  останніх  місяців  своїх  повноважень,  Президент  Болгарії  

–  не  пізніше  трьох; Президент  Франції  не  може  розпустити  Національні  

збори  під  час  здійснення  ними надзвичайних  повноважень  та  протягом  

року  після  обрання  Національних  зборів  у ході дострокових виборів. Не 

можуть достроково бути розпущені парламенти Іспанії, Польщі,  Португалії  

та  інших  країн  під  час  надзвичайного  стану.  Президент Республіки 

Польща може розпустити Сейм після заслуховування Маршала Сейму та 

Маршала  Сенату.  Президент  Німеччини  може  розпустити  Бундестаг  у  

випадку необрання  федерального  канцлера.  Право  розпуску  нижньої  

палати  належить  також президентам  Франції,  Індії,  Австрії.  Палата  

представників  Японії  розпускається імператором  за  пропозицією  та  

схваленням  Кабінету,  а  англійська  Палата  громад  –королевою за 

пропозицією Кабінету. 

Вибори Сенату мали би проводитись по 27 виборчих округах, від 

кожного з яких за мажоритарною  системою  обирались  би  два  депутати.  

Палата  ж  представників  мала була  б  формуватися  з  200 депутатів,  

обраних  за  партійними  списками.  Але  ідеї двопалатності в політичному 

середовищу традиційно мали набагато більше опонентів ніж прихильників.  



 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
 

Ідея двопалатного парламенту  обговорюється в Україні  з  1992 р. Так, 

при-хильники  двопалатного  парламенту  вважали,  що  введення  

двопалатної  структури парламенту  зможе  "а)  найповніше  забезпечити  

врахування  й  узгодженість  на  пар-ламентському рівні загальнодержавних і 

самоврядних регіональних інтересів; б) до-могтися  необхідної  

професіоналізації  під  час  розробки,  обговорення  й  ухвалення законів,  

забезпечити  в  цьому  процесі  дію  необхідних  механізмів  стримування  і 

противаг;  в)  створити  надійно  працюючу  систему  реалізації  

парламентського контролю,  виконання  установчих  та  інших  функцій  

Парламенту".  І  з  цим складно  не  погодитись.  Ще  за  часів  президентства  

Леоніда  Кравчука  було  створено сім  варіантів  проектів  конституції  з  

двопалатним  парламентом,  один  з  яких  було винесено  на  всенародне  

обговорення.  Спроби  створення  двопалатного  парламенту виявлялися  

також  і  у  низці  законопроектів.  Згідно  з  одним  із  них  майбутній 

парламент  мав  бути  двопалатним  і  складатися  із  Сенату  і  Палати  

представників. 

 

ІІ. РЕФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ 

 

Робоча група Конституційної асамблеї завершила проект нової 

Конституції країни, який було передано до розгляду Конституційної 

асамблеї. Одним з пунктів було закріплено створення двопалатного 

парламенту Національних зборів або Верховної  Ради,  які  б  складалися  з  

Палати  депутатів  та  Сенату.  Слід  нагадати,  що така  двопалатність  тоді  

лобіювалася  представниками  місцевих  управлінських  і політичних еліт. Це 

було пов’язано з намаганням закріпити в майбутній Конституції інститут  

місцевого  самоврядування  та  зробити  майбутній  парламент  двопалатним, 

сподіваючись,  що  одна  з  палат  буде  представляти  там  регіональну  еліту.  

Втім 28 травня 1996 р., коли розпочався розгляд проекту Конституції у 

першому читанні, Верховна  Рада  прийняла  рішення  про  однопалатний  

парламент.  Дискусії  знов оновилися  під  час  чергової  політичної  кризи  

2000 р.,  яка  настала  через  протиріччя між гілками влади та розподіл їхніх 

повноважень.   

В  Україні  16 квітня  2000  р.  було  проведено  референдум,  на  якому  

про необхідність формування двопалатного парламенту в країні тоді 

висловилося близько 82%.  Не  менш  суворим  випробуванням  для  

вітчизняного  парламентаризму  стала  й конституційно-правова реформа 

2004-2008 рр., зміст якої передбачав перехід України до  парламентсько-

президентської  форми  правління,  підвищення  ролі  й  авторитету 

національного парламенту в державі та політично структурованому 

громадянському суспільстві  країни.  На  жаль,  перманентна  політико-



правова  криза  останніх  років  не сприяла задоволенню високих запитів 

сучасного суспільства й здійсненню належного законодавчого  забезпечення  

новітніх  державотворчих  процесів  в  Україні.  З  2008  р. суперечності  між  

Президентом  України  В.А.Ющенком  і  Прем’єр-міністром Ю.В.Тимошенко  

посилюються,  а  наприкінці  весни  2009  р.  взагалі  з’являється ймовірність 

переформатування правлячої парламентської коаліції та створення нової 

коаліції  у  складі  двох  найбільших  фракцій  парламенту  з  метою  

подолання  світової фінансової  кризи  та  реалізації  конституційної  

можливості  внесення  змін  до Конституції  України,  у  тому  числі  в  

розрізі  закріплення  в  Конституції  обрання Президента  в  парламенті.  

Тому  Президент  України  прийняв  рішення  розпочати дискусію  щодо  

змін  до  Основного  Закону  та  виклав  своє  бачення  конституційних 

реформ  у проекті Конституції,  який вніс на розгляд  до  Верховної Ради 

України.   

Так ідеї  двопалатного  парламенту  отримали  нове  дихання.  На  

підтримку  змін  до Конституції стали провідні фахівці з різних галузей,  

діючі та колишні державні діячі.  

Серед  них  колишній  Голова  Верховного  Суду  України  Василь  

Маляренко,  міністр юстиції  України  Микола  Оніщук  та  ін.  Водночас  

таке  обговорення  було  ворожо сприйнято Ю.В.Тимошенко, яка відразу 

висловила думку, що двопалатний парламент в унітарній державі – це шлях 

до федералізації.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
 

Отже,  історія  свідчить,  що  в  Україні  не  була  проведена  

повноцінна  дискусія щодо  реформування  парламенту.  У  сучасних  умовах  

України  дієвою могла б стати модель двопалатності, за якої нижня палата 

парламенту приймає закони, а верхня палата їх схвалює,  що в цілому мало 

надати  ефективності  процесу державотворення. Це обумовлено тим, що, по-

перше, наявність нижньої палати не дає змоги  зашкодити суспільному 

інтересу  під час  прийняття  нових  правил і норм, а, по-друге, верхня палата 

спрямовує їх на досягнення стратегічних цілей без погіршення існуючого 

стану суспільства. На думку Василя Маляренка:  "…щодо побоювання, що  в  

верхню  палату  можуть  прийти  олігархи…  парламент  має  змогу  

запровадитипевний майновий ценз і не пустити їх туди. Якщо парламент не 

хоче бачити у верхній палаті екс-президентів та інших, то цілком можливо 

обумовити це в законі". 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 
 

Таким чином: 

1.  Існування  других  палат  парламентів  у  багатьох  країнах  

зумовлене  давніми історичними  традиціями.  Водночас  світовий  досвід  



доводить  доцільність застосування  двопалатних  парламентів  як  у  

федеративних,  так  і  в  унітарних державах.  

2.  Утворення двопалатного  парламенту має своєю передумовою 

суттєву ревізію усієї Конституції України. Слід  врахувати  низку  факторів, 

таких як виборча система, розподіл  функцій  між  органами  влади,  

повноваження  органів  місцевого самоврядування та ін. Потребує 

обговорення і те, з яких регіональних представників і яким чином 

формуватимуть верхню палату  та яким буде обсяг її повноважень. Одним з  

позитивних  аргументів  на  користь  двопалатності  є  можливість  

представництва регіонів  та  сприяння  з  боку  центрального  уряду  стосовно  

розв’язання  регіональних проблем.  Запровадження  бікамералізму  потребує  

одночасно  адміністративної реформи та реформ місцевого самоврядування.  

Це передбачає  ретельне  опрацювання законодавства та консенсус на рівні 

різних політичних сил і всіх гілок влади. 

 

 

ТЕМА № 7. РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
1. Основні проблеми здійснення виконавчої влади в Україні 

2. Реформування порядку організації діяльності центральних 

органів виконавчої влади 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити напрямки, визначити етапи, окреслити проблемні аспекти 

конституційного реформування виконавчої влади в Україні, виявити 

тенденції та з’ясувати фактори, які позитивно і негативно впливають на 

реформування організації діяльності органів виконавчої влади в Україні. 

 

 

ВСТУП 

 

Проведення адміністративної реформи, метою якої є побудова 

ефективної моделі врядування на загальнодержавному і регіональному 

рівнях, стала на сьогодні одним із короткострокових пріоритетів держави. Її 

реалізація, серед іншого, матиме наслідком оптимізацію системи органів 

виконавчої влади.  

До основних проблем, що зумовлюють необхідність реформування 

системи органів виконавчої влади, слід віднести наступні.  

По-перше, йдеться про невідповідність державних функцій потребам 

суспільства. В якийсь момент у житті людини виявляється забагато держави. 

Це може полягати у перевищенні обсягу державного контролю в якійсь сфері 

діяльності над доцільністю такого контролю. Чи ускладненню якоїсь 

адміністративної процедури, в тому й числі шляхом надання за плату 

довідок, які ніколи не знадобляться.  

По-друге, низка проблем стосується недостатньо системного розподілу 

функцій поміж органами виконавчої влади та законодавчо закладеного 

внутрішнього конфлікту інтересів у діяльності кожного органу. На практиці 

це може означати діяльність багатьох органів в одній сфері суспільних 

відносин, кожен з яких надає дозволи і штрафує за невиконання правил, які 

сам встановлює. Сюди ж слід віднести відсутність чіткого зв’язку між 

функціями центральних органів виконавчої влади, їхніми найменуваннями і 

місцем у системі центральних органів виконавчої влади та притаманну будь-

якій бюрократичній системі схильність до самовідтворення.  



Кількість, проте, не спромоглася перерости в якість, тож політична 

спроможність міністерств та досконалість державної політики, що 

формується центральними органами виконавчої влади, бажає кращого. 

Цьому також сприяла невизначеність стосовно розподілу посад на політичні 

та адміністративні, що, як правило, призводить до політизації державної 

служби, підвищення рівня корупції та плинності кадрів. 

 

І. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ  

ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Як не парадоксально, але в Україні перешкодою у проведенні 

масштабних реформ стали великий "асортимент" та надмірна 

багатофункціональність органів виконавчої влади. Саме тому проведення 

адміністративної реформи, метою якої є побудова ефективної моделі 

врядування на загальнодержавному і регіональному рівнях, стала на сьогодні 

одним із короткострокових пріоритетів держави. Її реалізація, серед іншого, 

матиме наслідком оптимізацію системи органів виконавчої влади.  

До основних проблем, що зумовлюють необхідність реформування 

системи органів виконавчої влади, слід віднести наступні.  

По-перше, йдеться про невідповідність державних функцій потребам 

суспільства. В якийсь момент у житті людини виявляється забагато держави. 

Це може полягати у перевищенні обсягу державного контролю в якійсь сфері 

діяльності над доцільністю такого контролю. Чи ускладненню якоїсь 

адміністративної процедури, в тому й числі шляхом надання за плату 

довідок, які ніколи не знадобляться.  

По-друге, низка проблем стосується недостатньо системного розподілу 

функцій поміж органами виконавчої влади та законодавчо закладеного 

внутрішнього конфлікту інтересів у діяльності кожного органу. На практиці 

це може означати діяльність багатьох органів в одній сфері суспільних 

відносин, кожен з яких надає дозволи і штрафує за невиконання правил, які 

сам встановлює. Сюди ж слід віднести відсутність чіткого зв’язку між 

функціями центральних органів виконавчої влади, їхніми найменуваннями і 

місцем у системі центральних органів виконавчої влади та притаманну будь-

якій бюрократичній системі схильність до самовідтворення.  

Кількість, проте, не спромоглася перерости в якість, тож політична 

спроможність міністерств та досконалість державної політики, що 

формується центральними органами виконавчої влади, бажає кращого. 

Цьому також сприяла невизначеність стосовно розподілу посад на політичні 

та адміністративні, що, як правило, призводить до політизації державної 

служби, підвищення рівня корупції та плинності кадрів.  

Фактично, реформа системи органів виконавчої влади розпочалася 8 

грудня 2004 року - із прийняття Конституційним Судом України Рішення 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

"Про внесення змін до Конституції України" від N2222-ІV (справа про 

додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30 вересня 



2010 р. N20. Як відомо, цим законом було передбачено зміну конституційної 

моделі організації системи виконавчої влади. На той час доцільність та 

можливість невідкладного проведення адміністративної реформи вже не 

викликала сумнівів, а відповідні плани грунтувалися на кількох можливих 

варіантах розвитку подій.  

Проте лише повернення Президенту України конституційних 

повноважень щодо утворення, реорганізації та ліквідації за поданням 

Прем’єр-міністра України міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади дозволило окреслити необхідні орієнтири та дало поштовх 

до початку проведення в Україні масштабної реформи.  

Безперечно, що перші радикальні зміни торкнулися організації 

діяльності Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади. 

Уже 7 жовтня 2010 року Верховною Радою України було прийнято нову, 

таку, що відповідає чинній Конституції України, редакцію Закону України 

"Про Кабінет Міністрів України". Відповідний законопроект був внесений 

Президентом України на розгляд парламенту невідкладно після повернення 

до Конституції 1996 року.  

Наступним кроком, що отримав оформлення у вигляді нормативно-

правового акта, стало видання Президентом України Указу від 9 грудня 2010 

р. N1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", 

яким замість 112 центральних органів виконавчої влади було утворено 72 (16 

міністерств та 56 інших центральних органів виконавчої влади).  

Скорочення кількості органів державної влади стало лише видимою 

частиною тривалої роботи. "За кадром" велася робота зі складання реєстру 

державних функцій, їх співставлення, внесення пропозицій щодо усунення 

надмірних функцій чи таких, що дублюються тощо. Якщо користуватися 

поширеним у загальному вжитку терміном "апарат держави", то можна 

сказати, що його розібрали до гвинтика, а потім знову зібрали.  

Безперечним успіхом є те, що під час модернізації апарат не втратив 

здатності працювати за призначенням - до завершення реформування 

системи центральних органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України 

забезпечує належне виконання функцій центральних органів виконавчої 

влади, що ліквідуються чи реорганізуються  

Для реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади та підготовки узгоджених пропозицій щодо визначення 

повноважень центральних органів виконавчої влади Президентом України 

утворено Робочу групу з опрацювання питань, пов’язаних з оптимізацією 

системи центральних органів виконавчої влади На вказану Робочу групу, 

зокрема, покладено завдання щодо здійснення аналізу проектів положень про 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та підготовки 

висновків стосовно оптимізації повноважень міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, усунення дублювання їх завдань і функцій 

(Розпорядження Президента України від 23 грудня 2010 р. N1203).  

З метою забезпечення впровадження єдиного підходу в цій справі, 

Президентом України затверджені типові положення про міністерство 



України та про центральний орган виконавчої влади України, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

відповідного члена Кабінету Міністрів України (Указ Президента України від 

24 грудня 2010 р. N1199 "Деякі питання організації роботи міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади").  

На сьогодні робота над положеннями про міністерства та центральні 

органи виконавчої влади знаходиться на завершальному етапі. У цей же час 

вивчаються питання скорочення функцій і мережі територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, оскільки 

існуючий порядок, який дає відповідним керівникам право на утворення 

зазначених органів, виконується аж надто ретельно.  

Затвердження зазначених положень окреслить розподіл компетенції 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також зафіксує 

способи організації їхньої діяльності. Водночас на розгляд парламенту мають 

бути внесені необхідні для цього законопроекти.  

Один із таких проектів вже підготовлено та внесено на розгляд 

Верховної Ради України Президентом України (реєстр. N8056 від 2 лютого 

2011 р.). Він спрямований на оптимізацію роботи Уряду шляхом внесення 

змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України".  

Як і передбачалось Указом Президента України "Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади", пропонується ліквідувати 

інститут урядових органів в системі міністерств (в Уряді зараз розглядається 

також відповідний проект постанови, підготовлений в межах його теперішніх 

повноважень) - їхні функції будуть піддані перегляду та скорочені або 

передані до компетенції міністерств чи інших центральних органів 

виконавчої влади. Вкупі із запропонованими проектом Закону 

запровадженням практики поєднання посад віце-прем’єр-міністрів та 

міністрів, а також відмови від можливості призначати міністрів, що не 

очолюють міністерства, це розглядається як додаткові способи 

концентрувати функції держави за галузевим принципом, коли чітко 

зрозуміло хто за що відповідає і для чого потрібна та чи інша посада.  

Кардинально вплине така концентрація і на діяльність урядових 

комітетів. У разі прийняття законопроекту вони просто перестануть існувати. 

Доводиться визнати, що позитивний вплив на процес прийняття урядових 

актів та затрачені на організацію діяльності урядових комітетів ресурси не 

корелюються. Практика свідчить, що засідання Кабінету Міністрів України є 

ефективним і цілком самодостатнім інструментом для прийняття необхідного 

рішення належної якості.  

Саме організація засідань Уряду в подальшому залишиться основним 

завданням Секретаріату Кабінету Міністрів України, оскільки політична 

складова у його діяльності має значно зменшитися. Слід зауважити, що 

апарат вищого органу виконавчої влади постійно набирав вагу як 

самостійний центр формування політики, дещо плутаючи власні визначені 

законом функції щодо організаційного, експертно-аналітичного, правового, 

інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету 



Міністрів України і повноваження щодо спрямування та координації 

діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які 

належать Уряду безпосередньо. В цілому, проблема полягає у вже 

традиційному помилковому підході щодо організації діяльності 

Секретаріату, коли його підрозділи складають структуру, що намагається 

скопіювати систему центральних органів виконавчої влади. Тому зміна 

статусу посадової особи, яка очолює Секретаріат Кабінет Міністрів України 

(замість Міністра Кабінету Міністрів України проектом Закону пропонується 

запровадити посаду Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України з 

віднесенням його посади до державної служби), чітка фіксація кількості її 

заступників (не більше трьох), а також ліквідація передбачених чинною 

редакцією Закону України "Про Кабінет Міністрів України" структурних 

підрозділів на тлі триваючих заходів щодо скорочення штатної чисельності 

працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України не менше, ніж на 50% 

теж позитивним чином позначиться на діяльності всієї вертикалі виконавчої 

влади.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
 

Пропонується дещо структурувати зв’язки між Кабінетом Міністрів 

України, Прем’єр-міністром України, міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади. З цією метою проектом 

встановлюється, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

не лише підзвітні, а й підконтрольні Кабінету Міністрів України, 

передбачається необхідність спрямування та координації діяльності 

центральних органів виконавчої влади відповідними міністрами, а також 

фіксується управлінський інструмент, яким розпоряджатиметься Прем’єр-

міністр України - надання доручень іншим членам Кабінету Міністрів 

України.  

 

ІІ. РЕФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

Проте ще більша увага всіх, хто зацікавлений у проведенні 

адміністративної реформи, зараз прикута до проекту Закону України "Про 

центральні органи виконавчої влади".  

Його прийняття, без перебільшення, буде серйозним кроком уперед, 

навіть якщо виходити за межі завдань реформи системи центральних органів 

виконавчої влади. За впливом на розвиток вітчизняного законодавства факт 

його прийняття можна буде порівняти із прийняттям свого часу Закону 

України "Про Кабінет Міністрів України". Адже мова йде про ліквідацію 

дуже серйозної законодавчої прогалини, яка дозволить побудувати зрозумілу 

й ефективну систему органів виконавчої влади.  

Як відомо, тривала безсистемність підходів щодо утворення 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади призвела до 



ситуації, коли принципова різниця між їхніми завданнями була втрачена. 

Єдиною відчутною і всім зрозумілою відмінністю між цими двома видами 

органів було те, що міністри є членами Уряду, а керівники інших 

центральних органів виконавчої влади до його складу не входять.  

Розв’язати цю проблему пропонується наступним чином.  

Згідно з положеннями законопроекту міністерства формують та 

реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, у той час як інші 

центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції лише з 

реалізації державної політики.  

Це означатиме, що саме міністерства і ніхто інший забезпечуватимуть 

необхідне нормативно-правове регулювання через видання власних актів, 

визначатимуть пріоритетні напрями розвитку, постійно інформуватимуть та 

надаватимуть роз’яснення щодо здійснення державної політики, 

узагальнюватимуть практику застосування законодавства, розроблятимуть 

пропозиції щодо його вдосконалення, насамперед, шляхом підготовки 

проектів законів, актів Президента України чи Кабінету Міністрів України.  

Звісно, що компетенція міністерств, за необхідності, включатиме 

здійснення й інших завдань, визначених законами України та покладених на 

них Президентом України, в тому числі й тих, що стосуватимуться реалізації 

державної політики. У цьому випадку ніхто всерйоз не може ставити за мету 

можливість якісно продукувати політику, не маючи безпосередніх важелів 

для її реалізації. Проте, після прийняття відповідного закону, пріоритетні 

завдання міністерств будуть чітко окреслені.  

Безпосередня відповідальність за виконання покладених на 

міністерства завдань покладатиметься на відповідних міністрів, оскільки це 

органи, що діяли і діятимуть на засадах єдиноначальності. Разом з тим, 

відповідно до проекту Закону передбачається, що міністри матимуть 

заступників, які зможуть їх підміняти за потреби. Щоправда, кількість 

заступників міністра буде суворо регламентована - один перший заступник та 

ще один заступник міністра, посада якого вводитиметься у структурі 

міністерства за рішенням Президента України для забезпечення здійснення 

міністерством окремих завдань. Такий підхід дасть можливість змінити 

практику поступового збільшення кількості посад заступників міністрів, які 

доволі недешево обходяться платникам податків.  

Зі значною економією ресурсів пов’язані також новели законопроекту, 

за якими утворення територіальних органів міністерства як юридичних осіб 

публічного права здійснюватиметься безпосередньо Кабінетом Міністрів 

України в межах граничної чисельності державних службовців та 

працівників міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства. 

Більше того, проектом Закону передбачається, що територіальні органи 

міністерства можуть утворюватися, ліквідовуватися, реорганізовуватися 

міністром як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають 

статусу юридичної особи, за погодженням із Кабінетом Міністрів України.  

Повертаючись до правового регулювання статусу заступників 

міністрів, окремо слід відзначити ті положення законопроекту, якими 



регулюється правовий статус заступника міністра-керівника апарату. 

Завданнями цієї посадової особи має стати забезпечення діяльності апарату 

міністерства, стабільності і наступності в його роботі, організація поточної 

роботи, пов’язаної зі здійсненням повноважень міністерства.  

Таким чином, передбачається вирішити декілька проблем. Насамперед, 

йдеться про розмежування політичних та адміністративних посад у системі 

міністерства та впровадження такої необхідної стабільності у його роботі, 

оскільки заступник міністра-керівник апарату, на відміну від інших 

заступників міністра, що є політиками, буде державним службовцем і не 

підлягатиме звільненню внаслідок припинення повноважень міністра. Якщо 

точніше, самим головним державним службовцем у апараті міністерства, 

який призначатиме на посади та звільнятиме з посад державних службовців, 

прийматиме на роботу і звільнятиме з роботи працівників, затверджуватиме 

за погодженням з відповідним міністром структуру апарату міністерства, 

представлятиме міністерство у цивільно-правових відносинах тощо.  

Іншим позитивним моментом від запровадження інституту керівника 

апарату міністерства є значне розвантаження міністра від здійснення 

адміністративних функцій, що дасть можливість зосередитись на формуванні 

політики.  

Зрозуміло, що на сьогодні існує потреба у збереженні деяких власне 

управлінських функцій за міністром, як і в покладанні на заступника 

міністра-керівника апарату окремих повноважень міністра (у разі звільнення 

останнього з посади). Проте запропонований законопроектом розподіл 

повноважень всередині міністерства є надзвичайно важливим кроком, 

спрямованим на підвищення ефективності його діяльності та створення 

гарантій для державних службовців, що залучені до виконання завдань, 

покладених на це міністерство. 

Слід зазначити, що, за всієї глобальності завдань, що встановлені 

законопроектом перед міністерствами, їх самостійне виконання не 

забезпечить існуючих потреб суспільства.  

Так, завданнями центральних органів виконавчої влади має стати 

надання адміністративних послуг, здійснення державного нагляду 

(контролю), управління об’єктами державної власності, внесення пропозицій 

щодо формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують 

та координують їхню діяльність, здійснення інших завдань, визначених 

законами України та покладених на них Президентом України.  

Разом з тим, законопроект передбачає цілу систему ефективних 

інструментів для спрямування та координації діяльності центральних органів 

виконавчої влади відповідними міністрами: йому надається право здійснення 

контролю за реалізацією політики центральним органом виконавчої влади, 

погодження та подання розроблених центральним органом виконавчої влади 

проектів нормативно-правових актів, визначення пріоритетних напрямів його 

роботи, участь у процедурі призначення його керівника та заступників 

керівника (їх, між іншим, не може бути більше двох), погодження структури 

апарату та системи територіальних органів тощо.  



Запропонована законопроектом модель управління не передбачає 

можливості втручання міністра у здійснення діяльності центральним органом 

виконавчої влади. До тих пір, поки центральний орган виконавчої влади діє 

на підставі закону. В іншому разі міністр уповноважений порушувати перед 

Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центрального 

органу виконавчої влади, може доручити керівнику центрального органу 

виконавчої влади скасувати акти його територіальних органів (а в разі 

відмови скасувати їх самостійно), порушує перед Президентом України 

питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника 

центрального органу виконавчої влади та його заступників тощо.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
 

Серед новел реформування слід відзначити ті, які спрямовані на 

констатацію очевидного - Антимонопольний комітет України, Фонд 

державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Тут, щоправда, передбачено, що його положення поширюватимуться на 

Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України, а також інші 

утворені Президентом України центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, крім випадків, коли Конституцією та законами 

України, актами Президента України визначені інші особливості організації 

та порядку їх діяльності.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Таким чином, можливо зробити наступний висновок.  

Реформування державного управління відповідно до зазначеного 

законопроекту, у разі його прийняття, дасть змогу перетворити систему 

центральних органів виконавчої влади на керований механізм з чітким 

розподілом повноважень та відповідальності, оптимізований за змістом та 

переліком державних функцій, кількістю державних службовців і 

зорієнтований на задоволення потреб суспільства, підвищити ефективність та 

суттєво зменшити використання коштів державного бюджету на утримання 

державного апарату. Тобто дасть саме ті необхідні інструменти, кожен з яких 

буде застосовуватися за призначенням, не зламається від тривалого 

застосування, не буде норовити стукнути по пальцях під час особливо тонкої 

роботи. А з такими інструментами будь-які реформи будуть належної якості. 

 

 

ТЕМА № 8. ОСНОВНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 



1. Реформування порядку організації діяльності органів судової 

влади 

2. Особливості реформування гарантій незалежності суддів 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Шевчук С.В. Судова правотворчість та принцип поділу влади // 

Вісник Академії правових наук України. — 2008. — № 2 (53). — с. 24 — 35. 

2.  Шевчук С.В. Творча роль судді у процесі тлумачення 

конституції // Вісник Конституційного суду України. — 2008. — № 4. — с. 

100–109. 

3. Зейкан Я. Проблеми судово-правової реформи // Дзеркало тижня. 

– 2007. – №25(654). – С .4. 

4. Костенко О. Актуальні проблеми реформування судової системи 

України // Юридичний журнал – 2007. – №6(60). – С. 77-79. 

5. Притика Д. Проблеми вдосконалення судової системи // Голос 

України. – 2007. – №63. – С. З. 

6. Шицький І. Про окремі проблеми судової реформи // Судоустрій і 

судочинство в Україні. – 2007. – №2. – С. 3-11. 

7. Ладниченко В. Гуманістичні цінності в організації судової влади 

// Юридична Україна. – 2007. – №2. – С.4-9. 

8. Рішення Конституційного Суду України № 9-зп від 25.12.97. 

9. Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/2002 від 

07.05.2002. 

10. Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2002 від 

09.07.2002. 

11. Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2012 від 

25.01.2012. 

12. Рішенні Конституційного Суду України № 8-рп/2010 від 

11.03.2010. 

13. Рішенні Конституційного Суду України № 19-рп/2004 від 

01.12.2004. 

14. Рішенні Конституційного Суду України № 4-рп/2013 від 

12.06.2013. 

 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити напрямки, визначити етапи, окреслити проблемні аспекти 

реформування правосуддя в Україні, враховуючи історичний досвід 

реформування судових систем, що були здійснені в країнах розвиненої 

демократії, виявити тенденції та з’ясувати фактори, які позитивно і негативно 

впливають на реформування організації та здійснення судової влади в 

Україні. 



 

 

ВСТУП 

 

Необхідність докорінних змін у сфері правосуддя назріла давно. 

Здійснення судами своєї місії захисника прав та свобод громадян за 

адміністративно-командної системи відбувалося лише частково. Україна 

успадкувала від неї судову систему, побудовану на авторитарних засадах, за 

яких людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

були заручниками державно-владних інтересів.  

Історія підтвердила відомий принцип, за яким рівень демократії 

визначається місцем і роллю суду в системі органів державної влади.  

Початок процесу створення в Україні якісно нової судової системи 

було покладено прийняттям Верховною Радою України в липні 1990 р. 

Декларації про державний суверенітет України і проголошенням нею 

принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.  

Одними з перших практичних кроків на шляху утвердження 

незалежної судової влади стали ліквідація державного і відомчого арбітражу 

та утворення арбітражних судів, що вивело розгляд спорів у сфері економіки 

з-під контролю виконавчої влади.  

Конституція піднесла статус суду на принципово новий рівень, 

остаточно закріпила принцип незалежності судової влади, гарантує захист 

прав і свобод людини і громадянина судом та поширює юрисдикцію судів на 

всі правовідносини, що виникають у державі. Ці настанови мають знайти 

конкретне втілення в нових законах.  

Крім того, є зобов'язання, які взяла на себе Україна при вступі до Ради 

Європи. Вони передбачають побудову нової судової системи, яка відповідала 

б нормам і стандартам Європейського Союзу. 

 

І. РЕФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 

31  травня  2010  року  Президент  подав  до  парламенту  проект  

закону  „Про  судоустрій  та статус  суддів‖ 

Уже  3  червня  без  жодного  громадського  та  парламентського  

обговорення законопроект був прийнятий у першому читанні. 6 липня була 

оприлюднена редакція закону до  другого  читання,  що  практично  не  

містила  суттєвих  змін  у  порівнянні  з  попередньою редакцією. І вже 7 

липня парламент прийняв закон у цілому. Правозахисні та інші громадські 

організації,  а  також  громадські  активісти  (загалом  132  особи)  звернулися  

до  Президента  з проханням застосувати вето до закону, проте Президент 

підписав закон, і він набув чинності 27 липня 2010 року. 

Попри  достатньо  різну  оцінку  цієї  реформи,  більшість  все  таки  

схиляється,  що  реформа мала  свої  позитивні  сторони,  але  значною  

мірою  погіршила  ситуацію,  оскільки розбалансувала  судову  систему  та  



зробила  суддів  більш  залежними  від  політиків.  Також низку нововведень 

можна вважати порушенням права на справедливий суд. 

Серед  позитивів  відзначають  є  чітке  визначення  законом  

процедури  добору  суддів  та їхнього  соціального  й  матеріального  

забезпечення,  завершення  створення  спеціалізованих судів: 

адміністративних, цивільних і кримінальних та  господарських судів, а також 

ліквідацію військових  судів.  Проте  достатньо  дивною  залишається  

функція  Верховного  суду,  який позбавлений  майже  всіх  своїх  

повноважень.  У  такій  ситуації  фактично  не  передбачено ефективної  

системи  узгодження  судової  практики.  А  Верховний  суд  позбавлений  

можливості впливати на судову практику спеціалізованих судів. 

Загалом можна навести такі основні недоліки судової реформи:  

1.  Значне  розширення  функцій  Вищої  ради  юстиції  щодо  

призначення  та  звільнення суддів,  а  також  проведення  дисциплінарного  

провадження  щодо  суддів.  Крім  того,  закон передбачає,  що  голів  і  

заступників  голів  усіх  судів,  за  винятком  Верховного  суду,  на  посади 

призначає і звільняє з них Вища рада юстиції за поданням відповідної ради 

суддів. При цьому Вища  рада  юстиції  залишається  політичним  органом,  

що  в  основному  формується  іншими органами влади. Крім того, ч. 1 ст. 

131 Конституції визначає вичерпно повноваження ВРЮ, а цих повноважень 

там немає.  

2. Залишаються повноваження Президента створювати та ліквідовувати 

суди за поданням Міністра юстиції та голови вищого спеціалізованого суду 

(стаття 19 закону), що суперечить п. 1  статті  6  Європейської  Конвенції  про  

захист  прав  людини,  котра  вимагає,  щоби  суд  був установлений  

законом.  Це  означає,  що  «судочинство  в  демократичному  суспільстві  

мусить залежати не від розсуду виконавчої влади, а має регламентуватися 

законом, джерелом якого є парламент». 

3. Статтею 86 Закону «Про судоустрій і статус суддів» збережено 

інквізиційну процедуру притягнення  суддів  до  дисциплінарної  

відповідальності,  за  якої  член  Вищої  кваліфікаційної комісії  суддів  або  

Вищої  ради  юстиції  одночасно  здійснює  перевірку  щодо  судді,  готує 

висновок  за  результатами  перевірки  і  бере  участь  в  ухваленні  рішення  у  

дисциплінарній справі. Іншими словами, член дисциплінарного органу 

фактично є й слідчим, і обвинувачем, і суддею  відносно  судді.  Це  порушує  

принцип  змагальності  та  безсторонності.  Відповідно  до європейських  

стандартів,  дисциплінарна  процедура  має  бути  аналогічною  до  

визначеної  п.  1 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини та в повному 

обсязі гарантувати право на захист 

4.  Склад  з’їзду  суддів  України  та  Ради  суддів  України  передбачає  

рівне  представництво кожної  судової  юрисдикції.  Внаслідок  цього  судді  

загальних  судів  виявляються представленими недостатньо. Такий  спосіб 

формування найвищого  представницького органу суддів  приводить  до  

того,  що  понад  6  тисяч  суддів  загальних  судів  представлені  меншою 

кількістю  суддів,  ніж  менше  2,5  тисяч  суддів  господарських  і  



адміністративних  судів  разом узятих.  З’їзд  суддів  повноважний  обирати  

суддів  до  складу  Вищої  кваліфікаційної  комісії суддів  і  Вищої  ради  

юстиції.  Обидва  ці  органи  мають  широку  компетенцію  щодо  вирішення 

питань  добору,  кар’єри  та  відповідальності  суддів,  а  тому  мають  

попадати  під  вимоги  до «незалежного  органу  з  істотним  

представництвом  суддів,  обраного  демократичним  шляхом іншими 

суддями» 

5. Статтею 80 Закону «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що 

обрання судді до суду  вищого  рівня  чи  іншої  спеціалізації  відбувається  в  

порядку  обрання  судді  безстроково. Однак  такий  порядок  не  передбачає  

конкурсу  та  не  визначає  критеріїв,  за  якими  суддів добиратимуть  до  

судів  вищого  рівня,  –  є  лише  положення  про  те,  що  кандидати  подають 

заяву  і  проходять  співбесіду  у  Вищій  кваліфікаційній  комісії  суддів,  а  

також  вимога  щодо наявності  певного  стажу  суддівської  роботи.  Проте,  

відповідно  до  п.  4.1  Європейської  хартії про  статут  для  суддів,  п.  29  

Висновку  №1  (2001)  Консультативної ради  європейських  суддів про  

стандарти  незалежності  судових  органів  та  незмінюваність  суддів,  стаж  

роботи  не повинен  бути  керівним  принципом  для  підвищення  судді  на  

посаді,  професійний  досвід  і кількість  відпрацьованих  років  мають  

розглядатися  лише  як  додаткова  основа  для незалежності судді.  

6.  Статтями  66  та  69  Закону  «Про  судоустрій  і  статус  суддів»  

передбачено  обов’язок кандидатів  на  посаду  судді  пройти  шестимісячну  

спеціальну  підготовку  спочатку  в спеціалізованому  юридичному  вищому  

навчальному  закладі  IV  рівня  акредитації,  а  потім  –  у Національній  

школі  суддів.  Підготовка  майбутніх  суддів  у  спеціалізованому  

юридичному вищому  навчальному  закладі  IV  рівня  акредитації П.  3  

Принципу  VI  Рекомендації  №  (94)  12  «Незалежність,  дієвість  та  роль  

суддів,  п.  60  b  Висновку  №1  (2001) Консультативної ради європейських 

суддів про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів, 

п. 69  Висновку  №  3  (2002)  Консультативної  ради  європейських  суддів  

про  принципи  й  правила,  що  регулюють професійну поведінку суддів, 

зокрема, етичні норми, несумісну з посадою поведінку та неупередженість, 

П. 45 Висновку №1 (2001) Консультативної ради європейських суддів про 

стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів.  

7.  Скорочено  строки  позовної  давності,  процесуальні  строки  для  

оскарження  рішень,  а також  ліквідована  можливість  апеляційного  

оскарження  в  справах  про  певні  види адміністративних  правопорушень,  

що  потенційно  обмежує  право  на  доступ  до  суду  чи  право на 

оскарження рішення. Також суттєво скорочені строки розгляду справ, що 

вплине на якість розгляду складних справ в умовах великої перевантаженості 

суддів.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
 



Підготовка суддів ВНЗ  що  діють  в  системі  Міністерства  освіти  і  

науки,  суперечить  рекомендації  п.  66 Висновку  №10  (2007)  

Консультативної  ради  європейських  суддів  «Рада  судівництва  на службі  

суспільства».  Адже  спеціальну  підготовку  суддів,  відповідно  до  

європейських стандартів, не можуть здійснювати заклади освіти, залежні від 

міністерства освіти, зокрема, у питанні акредитації. Цим повинна займатися 

автономна установа під контролем суддів. 

 

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ГАРАНТІЙ  

НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ 

 

Негативною тенденцією реформування судової гілки влади стало 

зменшення  матеріального  та  соціального  забезпечення  суддів.  Зокрема,  

скасовано право  судді на відставку за станом здоров’я; зменшено розмір 

вихідної допомоги судді, який виходить  у  відставку;  звужується  перелік  

посад,  час  роботи  на  яких  зараховується  до суддівського  стажу;  

вводиться  положення  щодо  забезпечення  суддів,  які  потребують 

поліпшення  житлових  умов,  лише  службовим  житлом;  установлюється  

право  на  безоплатне медичне  обслуговування  у  державних  закладах  

охорони  здоров’я  тільки  для  суддів  у відставці  та  членів  їхніх  сімей;  

змінюється  порядок  соціального  страхування  суддів  та скасовується  

низка  інших  матеріальних  і  соціальних  благ.  Закон  під  виглядом  

обіцянки ввести високу зарплату із січня 2015 року, урізає теперішні 

відрахування для суддів. 

Одним з перших наслідків реформи стало масове подання суддями з 

великим стажем заяв про відставку. До кінця 2010 року їх було понад 700, що 

становить близько 10 % усіх суддів.  

В подальшому влада проводила кадрові ротації в судах, аби встановити 

повний контроль над судовою системою. Реалізовувався механізм добору 

«потрібних» суддів і зведення рахунків з нелояльними  суддями.  

Переведення  суддів  відбувалося  навіть  без  конкурсу  або  без врахування 

результатів оцінювання кандидатів під час первинного добору. Очевидною 

стала тенденція використання суддів для ухвалення політично вмотивованих 

рішень. Багато суддів принципово  подали  у  відставку  внаслідок  такого  

тиску,  і  кількість  вакантних  суддівських посад тільки зростала. 

Ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу в квітні 

2012 року (КПК, набув 19  листопада  2012  року)  попри  критичні  

зауваження  до  нього  стало  значним  кроком  у реформуванні  системи  

кримінального  судочинства  в  країні.  До  неї  внесені  значні прогресивні 

зміни 

1. Посилено  судовий  контроль  за  досудовим  розслідуванням.  

Майже  всі  дії,  які  можуть становити  суттєве  втручання  у  права  і  

свободи  людини,  мають  здійснюватися  за  попереднім судовим  дозволом.  

КПК  створив  фігуру  слідчого  судді,  що  відповідає  за  здійснення  

судового контролю  на  досудових  стадіях.  Здійснення  дій,  які  вимагають  



судового  дозволу,  без  такого дозволу, має наслідком виключення доказів, 

отриманих таким шляхом. 

2. Заборонене використання позасудових свідчень. Ця новела посилює 

роль суду як судді факту,  ставить  сторони  у  більш  рівне  становище  та  

сприяє  змагальності  сторін,  поновлює принцип  безпосередності  

дослідження  доказів.  Крім  того,  це  дає  можливість  скоротити тривалість  

досудового  розслідування  за  рахунок  зменшення  бюрократії,  а  також  

мотивує сторони до скорішого передання справи на вирішення суду. 

3. Проводиться  доктрина  змагальної  експертизи.  За  новим  КПК  

кожна  зі  сторін  може скористатися  допомогою  експерта  і  в  суді  можуть  

з’явитися  конкуруючи  експертні  висновки.  

Але для ефективної дії такого інституту необхідно передбачити 

відповідні бюджетні кошти на оплату  роботи  експерта  у  справах,  у  яких  

захист  здійснюється  через  систему  безоплатної правової допомоги. 

4. Детально виписані процедури  вирішення  судом різноманітних 

питань,  що постають під час досудового розслідування: проведення обшуку, 

запобіжні заходи тощо. 

5. Виключено  повноваження  органів  кримінального  переслідування  

надавати  дозвіл  для участі  адвоката  у  справі.  Лише  обвинувачений  може  

приймати  рішення  про  залучення адвоката (крім випадків надання 

безоплатної правової допомоги). 

6. Передбачено  призначення  адвокатів  за  рахунок  держави  лише  

через  Центри  надання безоплатної  правової  допомоги.  Це  є  важливим  

запобіжником  практики  використання «кишенькових адвокатів». 

7.  Проведення  доктрини  «плодів  отруєного  дерева»,  коли  

визнаються  недопустимими  не лише  ті  докази,  які  безпосередньо  

отримані  внаслідок  порушення,  а  також  і  докази,  які отримані за 

допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази. 

Одним  з  безсумнівних  позитивних  наслідків  дії  КПК  стало  значне  

зменшення  кількості кримінальних  затримань,  зменшення  вдвічі  за  рік  

кількості  в’язнів  в  СІЗО  і  загальне зменшення  кількості  засуджених.  До  

позитивних  зрушень  в  системі  кримінальної  юстиції також  слід  віднести  

введення  в  дію  з  1  січня  2013  року  системи  безоплатної  правової 

допомоги та введення в дію Закону про адвокатуру. 

В  2013  році  влада  задекларувала,  що  наступним  кроком  судової  

реформи  мало  стати внесення змін до Конституції. Водночас 

поглиблювалась політична залежність судової влади. 

4  липня  2013  р.  Президент  вніс  до  Верховної  Ради  проект  закону  

про  внесення  змін  до Конституції  України  щодо  посилення  гарантій  

незалежності  суддів9.  10  жовтня  2013  р.  

Верховна  Рада  попередньо  схвалила  цей  законопроект  244  

голосами.  Для  остаточного прийняття необхідне голосування на наступній 

черговій сесії (починаючи, з лютого 2014 р.) з підтримкою щонайменше 300 

голосів народних депутатів.  



Проект,  зокрема,  передбачає  усунення  Верховної  Ради  від  

формування  суддівського корпусу.  Усі  рішення  щодо  призначення,  

переведення  і  звільнення  суддів  прийматиме Президент  за  поданням  

Вищої  ради  юстиції,  а  щодо  переведення  –  Вищої  кваліфікаційної комісії  

суддів.  Суддів  призначатимуть  одразу  безстроково  (сьогодні  –  спочатку  

Президент призначає  суддю  на  5  років,  потім  його  обирає  Верховна  

Рада  безстроково).  Більшість  у складі  Вищої  ради  юстиції  і  Вищої  

кваліфікаційної  комісії  суддів  становитимуть  судді,  обрані з’їздом суддів. 

Проектом запропоновано також легалізувати повноваження Вищої ради 

юстиції призначати голів судів і їх заступників за поданням відповідних рад 

суддів.На  думку  багатьох  експертів,  прийняття  цього  закону  

неспроможне  усунути  залежність суддів  від  політичної  влади,  а  навпаки  

ще  більше  посилить  вплив  на  судову  систему  Президента.  Адже  

Президент  братиме  участь  не  лише  у  призначенні  суддів,  а  й  у  

вирішенні усіх  питань  подальшої  кар’єри  суддів.  А  Вища  рада  юстиції  і  

Вища  кваліфікаційна  комісія суддів залишаться тим інструментом, через 

який Президент та його адміністрація здійснюють вплив  на  судову  систему.  

Хоч  більшість  у  складі  цих  органів  становитимуть  судді,  обрані 

суддями,  як  того  вимагають  європейські  стандарти,  однак  з’їзд  суддів,  

який  це  буде  робити, сьогодні цілком залежний від Президента. 

Попросту  кажучи,  якщо  цей  закон  буде  ухвалений,  він  остаточно  

закріпить  повну залежність  суддів  від  мафії.  На  щастя,  навряд  чи  за  

нього  проголосує  більше  300  депутатів парламенту в умовах теперішньої 

політичної кризи. 

Згідно із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сплати судового збору» від 19 вересня 2013 року, удвічі зросли 

ставки судового збору майже в усіх категоріях справ. Мало того, 

законодавець запровадив стягнення судового збору навіть у разі покарання 

особи судом за вчинення адміністративного правопорушення. 

Порушився  справедливий  баланс  між  ставкою  судового  збору  за  

подання  позову  в адміністративних справах і цивільних справах.  

Якщо  раніше  судовий  збір  за  подання  адміністративного  позову  

проти  органу  влади  був меншим,  то  після  внесення  змін  у  разі  

заявлення  майнових  вимог  до  органу  влади  потрібно сплачувати удвічі 

більше (0,2 відсотки мінімальної заробітної плати, але не менше 1,5 р озміру 

мінімальної  заробітної  плати  та  не  більше  4  розмірів  мінімальної  

заробітної  плати),  ніж  у випадку подання позову до приватної особи за 

правилами цивільного судочинства (1 відсоток ціни  позову,  але  не  менше  

0,2  розміру  мінімальної  заробітної  плати  та  не  більше  3  розмірів 

мінімальної заробітної плати).  

Тож  після  внесення  змін  мінімальний  судовий  збір  у  2013  р.  за  

подання  таких  позовів  в адміністративному судочинстві становив аж 1 

720,5 грн., а в цивільному процесі – лише 229,4 грн. І це при тому, що органи 

влади при поданні позовів майнового характеру до приватних осіб зазвичай 

звільнені від сплати судового збору. 



Щоправда,  законодавець  передбачив,  що  при  поданні  майнового  

позову  в адміністративній справі необхідно сплатити лише десяту частину 

судового збору, а решту суд стягує  за  результатами  розгляду  справи  

відповідно  від  розміру  задоволених  вимог.  Однак ризик  втратити  таку  

велику  суму  стримує  багатьох  позивачів  від  заявлення  майнових  вимог 

до  органів  влади.  Цей  ризик  пов'язаний  також  з  тим,  що  

адміністративні  суди  неохоче приймають рішення про відшкодування 

шкоди адміністративними органами. 

Таким  чином,  зміни  в  законодавстві  про  судовий  збір  значно  

обмежили  доступ  до правосуддя, особливо, у справах за позовами 

приватних осіб до органів влади. 

Формально  рішення  про  призначення  суддів  на  посаду,  

переведення  до  іншого  суду  і звільнення  з  посади  приймають  Президент  

і  Верховна  Рада,  але  роблять  вони  це  лише  за поданням  Вищої  ради  

юстиції  і  Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів.  Обидва  ці  органи,  які  є 

ключовими у формуванні суддівського корпусу та притягненні суддів до 

відповідальності, так чи інакше підконтрольні Президенту та 

пропрезидентській більшості у парламенті. Не дивно, що  у  багатьох  

питаннях  (переведення  суддів  і  призначення  їх  на  адміністративні  

посади)  вони  діють синхронно, хоч формально приймають рішення 

незалежно один від одного.  

Добір  суддів  на  посади  в  суди  вищого  рівня,  а  також  на  посади  

голів  судів  та  їхніх  заступників здійснюється  кулуарно.  Закон  не  лише  

не  встановлює  об’єктивних  критеріїв  для  добору,  але  й  не передбачає  

конкурсу.  Показово,  що  найбільше  суддів  переводять  з  Донецької  та  

Луганської областей,  після  цього  багатьох  з  них  призначають  на  керівні  

посади  в  судах.  У  зв’язку  з такою  «політикою»  саме  у  цих  областях  

утворилося  найбільше  вакантних  посад  суддів.  

Незначний  прогрес  помічено  лише  в  процедурі  першого  

призначення  на  посаду  судді:  конкурс  дав можливість  потрапити  до  

суддівських  посад,  незважаючи  на  певні  маніпуляції,  кандидатам  без 

попередніх  домовленостей  і  протекції.  Але  цей  прогрес  майже  повністю  

нівельований  механізмами кар’єрного зростання і відповідальності суддів, 

які становлять найбільшу загрозу незалежності судді. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
Протягом 2013-2014 років влада продовжила використовувати 

механізми  дисциплінарної відповідальності для тиску на суддів. Адже 

підстави для  відповідальності  виписані  у  законі  у  такий  спосіб,  що  до 

відповідальності можна притягти будь-якого суддю. Тож за ухвалення 

«самостійних» рішень суддя може легко  позбутися  посади,  наприклад,  за  

порушення  строків  розгляду  справ,  що  на  практиці,  в  умовах великого  

перевантаження  справами,  стало  основною  підставою  для  дисциплінарної  

відповідальності суддів 

 



ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Країні вкрай потрібна справжня, а не псевдо-судова реформа, яка 

забезпечить доступне, прозоре  та  справедливе  правосуддя,  справжні  

гарантії  незалежності  суддів,  істотно удосконалить  стан  виконання  

судових  рішень,  створить  умови  для  поліпшення  умов професійної  

діяльності  суддів.  Починати  її  необхідно  з  удосконалення  

конституційних  засад для зміцнення судової влади як справді справедливої 

та незалежної в умовах створення нової Конституції України.  

 

 

ТЕМА № 9. РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
  

1. Загальна характеристика місцевого самоврядування в Україні 

2. Основні напрямки реформування місцевого самоврядування 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити напрямки, визначити етапи, окреслити проблемні аспекти 

реформування місцевого самоврядування в Україні, враховуючи досвід 

реформування найважливіших суспільних відносин, що були здійснені в 

країнах розвиненої демократії, виявити тенденції та з’ясувати фактори, які 

позитивно і негативно впливають на реформування організації і здійснення 

місцевого сумоврядування в Україні. 

 

ВСТУП 

 

Україна є учасником Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Однак, конституційні та законодавчі засади місцевого врядування в країні все 

ще не відповідають стандартам Ради Європи. Саме тому, відповідно до 

Плану дій Ради Європи для України, стратегічний акцент повинен бути 

зроблений на наданні допомоги Україні з метою забезпечення ефективного 

впровадження Хартії. Хартія також є основою для розробки масштабної 

реформи децентралізації та її ефективної реалізації.  



Децентралізацію в Україні можна розглядати як частину більш 

масштабної реформи державного управління, яка вимагає перерозподілу 

завдань, повноважень і ресурсів на національному, регіональному та 

місцевому рівнях. Зокрема, це включає передачу ширших повноважень, 

функцій і ресурсів від держави органам  місцевого самоврядування 

відповідно до принципів Хартії.  

Різні нормативно-правові акти у сфері місцевого самоврядування, які 

були прийняті в різний період з моменту проголошення незалежності, 

спираються на різні ідеології, в результаті чого є внутрішньо не  

узгодженими. Ряд законодавчих положень з питань місцевого 

самоврядування суперечать законодавству про територіальні органи 

державної виконавчої влади, що призводить до конфліктів між 

повноваженнями органів місцевого самоврядування та центральних органів 

виконавчої влади. Для того, щоб розв’язати ці суперечності, існує потреба у 

комплексній стратегії децентралізації та реформі місцевого самоврядування, 

яка буде передбачати узгодження всіх відповідних законодавчих актів, 

зокрема конституційні поправки. 

 Відповідно до Конституції України, прийнятої в 1996 році «В  Україні  

визнається  і  гарантується   місцеве самоврядування» (стаття 7). У той же 

час, Конституція містить ряд обмежень щодо самоврядування. Зокрема, 

обласні та районні ради (а також міста Київ та Севастополь) не є 

відповідальними за виконавські функції, їх здійснюють відповідні державні 

адміністрації (стаття 118). Пропозиції щодо поправки до відповідних 

положень Конституції (статті 85, 92, 118, 119, 121, 132, 133, 136, 140, 141, 

142, 143, 144) були подані на розгляд Верховної Ради України у грудні 2004 

року, однак не були затверджені з процедурних причин. Реалізовуючи 

реформу місцевого самоврядування, важливо було б повернутися до розгляду 

цих пропозицій. 

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Конституція України визначила місцеве самоврядування, як право 

громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України. З метою реалізації положень Конституції та 

Європейської хартії про місцеве самоврядування, до якої приєдналась 

Україна, які визначають основні принципи організації системи місцевого 

самоврядування і переходу від централізованих методів керівництва до 

методів правового, організаційно-методичного і фінансового впливу на 

формування системи місцевого самоврядування, в цій програмі визначені 

основні напрямки муніципальної реформи, що можуть реалізуватися шляхом 

проведення політики державної підтримки місцевого самоврядування.  

Так реформування місцевого самоврядування, з часів прийняття 

профільного Закону, пройшло тривалий шлях, зокрема:  



1997 рік – утворено Державну комісію з проведення в Україні 

адміністративної реформи (Указ Президента України від 07.07.1997 №620); 

1998 рік – затверджено Концепцію адміністративної реформи в Україні 

та заходи щодо її впровадження (Указ Президента України від 22.07.1998 № 

810); 

2000 рік – утворено Комісію з питань адміністративно-територіального 

устрою (Указ Президента України від 08.08.2000  №966); 

2001 рік – затверджено чергові заходи щодо організації проведення в 

Україні адміністративної реформи; 

- схвалено Концепцію щодо внесення змін до Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 №69); 

- затверджено Концепцію державної регіональної політики (Указ 

Президента України від 25.05. 2001  № 341); 

- прийнято Верховною Радою України Закон України «Про державно-

правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, 

селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області» від 

05.04.2001 N 2352-III (Закон втратить чинність  з дня  відкриття першої сесії   

новообраної Ірпінської міської ради згідно із Законом України від 21.12.2005 

№ 3253-IV). 

2002 рік – утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки проекту 

Концепції удосконалення системи адміністративно-територіального устрою 

України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №478); 

затверджено Концепцію програми законодавчого забезпечення 

розвитку місцевого самоврядування (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25.07.2002). 

Реалізація реформи державного управління потребувала внесення змін 

до Конституції України. 

2003 рік – до Верховної Ради України було внесено декілька 

відповідних законопроектів, зокрема законопроект № 3207-1, який у грудні 

2005 року доопрацьовано як проект Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України» (щодо місцевого самоврядування, рестр. № 3207-1), 

повторно схвалено Верховною Радою та направлено до Конституційного 

Суду; 

2005 рік – здійснено спробу розмежувати повноваження між органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; запровадити 

трирівневу систему адміністративно-територіального устрою; створити 

виконавчі органи на всіх рівнях місцевого самоврядування. З цією метою 

розроблено проекти законів України: 

- «Про територіальний устрій України», «Про місцеве самоврядування 

громади, району, області», «Про внесення змін до Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації»; 

2006 рік – утворено Національну раду з питань державного управління 

та місцевого самоврядування, на засіданні якої було ухвалено рішення про 



розроблення проекту Концепції реформування публічної адміністрації в 

Україні (Указ Президента України від 03.05. 2006 № 340); 

- схвалено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 

2015 року (постанова Кабінету Міністрів від 21 липня 2006 р. № 1001), до 

якої до сьогодні розробляється щорічний план заходів з її реалізації; 

2007 – рік утворено Міністерство регіонального розвитку та 

будівництва України постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 

№ 750, якою на Міністерство покладено завдання з координації в межах його 

повноважень діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з 

розроблення та виконання планів заходів щодо реалізації Стратегії. 

Було здійснено ряд суттєвих заходів, спрямованих на підготовку 

відповідної нормативно-правової бази у цій сфері, створення належного 

інституційного забезпечення, проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи, надання методичної допомоги місцевим органам влади тощо; 

2008 – затверджено план заходів на 2009 рік щодо реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, пунктом 4 якого 

передбачено розроблення Мінрегіонбудом проектів законів України ―Про 

адміністративно-територіальний устрій України‖, ―Про місцеве 

самоврядування‖ (нова редакція) та ―Про місцеві державні адміністрації‖ 

(нова редакція) (розпорядження Кабінету Міністрів від 3 вересня 2008 р.№ 

1163); 

- розроблено проекти Концепції реформи адміністративно-

територіального устрою України та Концепції реформи місцевого 

самоврядування, положення яких було об’єднано у Концепцію реформи 

місцевого самоврядування (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

29.07.2009 № 900); 

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 № 

1456 затверджено план заходів щодо реалізації Концепції реформи місцевого 

самоврядування. 

Водночас на рівні регіонів і районів утворено регіональні та районні 

робочі групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення територіальної 

організації влади. 

Розроблено Методичні рекомендації щодо збору інформації та 

попереднього аналізу можливості формування базових адміністративно-

територіальних одиниць – громад. 

З урахуванням вимог зазначених Методичних рекомендацій робочими 

групами із залученням науковців здійснено роботу з підготовки конкретних 

пропозицій щодо формування громад на базі існуючих сільських, селищних, 

міських рад. 

Започатковано проведення в усіх регіонах навчально-методичних 

семінарів з питань удосконалення адміністративно-територіального устрою 

та місцевого самоврядування. 

Модель територіальної організації влади пропонувалося запровадити 

на базі трирівневої системи адміністративно-територіального устрою: 



громада – район – регіон, міста зі спеціальним статусом (Київ та 

Севастополь). 

До проекту порядку денного четвертої сесії Верховної Ради  включено 

законопроект ―Про внесення змін до Конституції України‖ (щодо 

забезпечення реалізації прав територіальної громади.) 

Слід зазначити, що необхідність реформування територіальної 

організації влади було проголошено політичними партіями країни у своїх 

програмах. 

Серед основних причин нереалізації зазначених державних рішень 

були брак політичної волі керівництва держави та неузгодженість позицій 

щодо проведення реформування, незацікавленість у проведенні реформи 

представників місцевого самоврядування та відсутність достатньої підтримки 

у населення. 

Відповідно до Плану заходів щодо реалізації Концепції реформи 

місцевого самоврядування, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 02.12.09 № 1456-р, протягом 2009 року розроблено базові версії 

законопроектів: 

«Про адміністративно-територіальний устрій України», «Про місто зі 

спеціальним статусом Севастополь», «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (нова редакція),  «Про місцеві державні адміністрації» (нова 

редакція), «Про внесення змін до Конституції України щодо утворення 

виконавчих органів районних та обласних рад і зміни функцій місцевих 

державних адміністрацій». 

Законопроекти опрацьовані експертами Ради Європи, перебували на 

стадії публічного обговорення; 

2010 рік – відповідно до пункту 1.3 протокольного рішення № 78 

засідання Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 в іншій від попередньої 

редакції законопроекти «Про державну підтримку об’єднання сільських 

територіальних громад», «Пpo основи державної регіональної політики», 

«Про внесення змін до Закону України «Про місцеві держанні адміністрації», 

«Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про адміністративно-територіальний устрій України»  було знято 

з розгляду та доручено розробити проект концептуальних засад 

реформування адміністративно-територіального устрою, територіальної 

організації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні; 

2011 рік – Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження 

Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Мінрегіону доручено 

розроблення проекту Закону України «Про об’єднання територіальних 

громад» (про запровадження механізму об’єднання територіальних громад) 

та з метою оптимізації системи місцевих органів виконавчої влади – проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до додатків 1 – 4 

до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 «Про 



затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»;  

2012 – проект Закону України «Про об’єднання територіальних 

громад» подано на розгляд Верховної Ради України. Проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до додатків 1 – 4 до 

постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 «Про 

затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» подано на 

розгляд Кабінету Міністрів України; 

- утворено робочу групу з питань удосконалення територіальної 

організації влади та місцевого самоврядування; 

- розробляються: план заходів з реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні; проекти 

законів України щодо врегулювання питань встановлення  та зміни меж 

адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і 

віднесення їх до певних категорій, а також проект нової редакції Закону 

України «Про органи самоорганізації населення» (доручення Прем’єр-

міністра України від 30.01.2012 № 3554/1/1-12 до доручення Президента 

України від 25.01.2012 №1-1/144). 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
 

Законодавча невизначеність територіальної основи місцевого 

самоврядування, диспропорції системи адміністративно-територіального 

устрою (розривність цілісної території адміністративно-територіальної 

одиниці, перебування територіальних громад сіл, селищ, міст у складі інших 

територіальних громад та на територіях інших адміністративно-

територіальних одиниць, перебування окремих районів у юрисдикції міст) 

призводять до компетенційних спорів між органами місцевого 

самоврядування, а також між органами місцевого самоврядування та 

органами виконавчої влади. 

Існуюча система територіальної організації влади занадто громіздка, 

вимагає значних коштів для свого утримання, надмірно централізована, 

припускає дублювання функцій, притаманних органам місцевого 

самоврядування. Вона не адаптована до сучасних методів надання 

адміністративних послуг, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій. 

З метою вирішення зазначених проблем Мінрегіоном розроблена 

Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні (далі – Концепція), яка на даний час проходить громадські 

слухання. Відповідно до цієї Концепції Метою реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади є підвищення якості 

життя людей у містах, селищах та селах шляхом забезпечення спроможності 

органів місцевого самоврядування створювати економічні та соціальні умови 

розвитку територіальних громад та їх об’єднань, а також забезпечення 

місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами 



центральних органів виконавчої влади територіальної доступності жителів 

цих територіальних громад до адміністративних, соціальних та інших послуг. 

 

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Попри всі зусилля реформувати місцеве самоврядування, воно на 

даний час потребує докорінних реформ, які викликані низкою причин. 

Існуюча в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не 

відповідає очікуванням та потребам суспільства. Функціонування місцевого 

самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення 

та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для 

всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання 

мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на 

основі сталого розвитку дієздатної громади. 

Фактично, закріплене в Конституції України право «територіальної 

громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду 

жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України» у більшості 

територіальних громад залишилось не реалізованим. 

Через велику подрібненість територіальних громад, відсутність 

власних можливостей розвитку, старіння населення, значний відтік 

економічно активної його частини у великі міста чи за межі України 

поліпшити якість надання членам територіальних громад, насамперед 

сільських та селищних, гарантованих державою якісних соціальних та 

адміністративних послуг, відповідальність за які несуть органи місцевого 

самоврядування, на нинішній територіальній та законодавчій основі немає 

можливості. 

При зменшенні чисельності сільського населення з 1991 року донині на 

2,5 млн. осіб та зменшенні кількості сільських населених пунктів на 348 

одиниць збільшилась кількість сільських рад на 1067 одиниць. 

Із 12 тисяч існуючих територіальних громад більш ніж половина - з 

чисельністю жителів менше 3 тис. чоловік. З них 4809 територіальних громад 

мають менше однієї тисячі жителів. 1129 територіальних громад – з 

чисельністю жителів менше 500 чоловік. У більшості з них не утворено 

виконавчих органів місцевих рад, як це передбачено чинним законодавством. 

У таких територіальних громадах немає бюджетних установ, комунальних 

підприємств тощо. Місцева рада такої територіальної громади фактично не 

може реалізовувати надані їй законом повноваження. 

Дотаційність 5419 місцевих бюджетів становить понад 70%, 483 

територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Необхідність постійної фінансової підтримки малочисельних 

територіальних громад з використанням системи дотацій вирівнювання, яка 



реалізується через районні бюджети, стримує розвиток малих міст та великих 

селищ – потенційних точок економічного зростання. 

Об’єктивні процеси розвитку України визначатимуть подальше 

прискорення темпів урбанізації, що спричинить зростання чисельності 

міського населення, розширення меж міст, ускладнить вирішення проблем 

забезпечення жителів відповідною інфраструктурою, соціальними 

послугами. 

Усе це потребує, з одного боку, розширення повноважень 

представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування міст, з 

іншого – впровадження ефективних механізмів контролю за економним та 

ефективним використанням місцевих ресурсів членами їхніх територіальних 

громад. 

Суттєвого вдосконалення потребує і система територіальної організації 

влади, реформування якої має бути спрямоване на підвищення ефективності 

управління суспільним розвитком у просторовому вимірі. 

За змістом Конституції України система територіальних громад та 

утворюваних ними органів місцевого самоврядування нерозривно пов’язана 

із системою відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що є 

просторовою основою для організації та діяльності не тільки органів 

місцевого самоврядування, а й місцевих органів державної влади. 

Наразі статистика свідчить, що від 1991 року спостерігається тенденція 

збільшення кількості адміністративно – територіальних одиниць з 

одночасним зменшенням кількості їхніх жителів. За період з 1991 по 2011 

роки чисельність сільського населення зменшилась на 2,5 млн. осіб та 

скоротилась кількість сільських населених пунктів на 348 одиниць. Але 

кількість сільських рад збільшилась на 1067 одиниць. 

Однією з багатьох причин, що зумовили проблеми у системі місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального устрою, є відсутність 

єдиного підходу до визначення територіальної основи сільських, селищних і 

міських територіальних громад. Це призвело до розміщення в межах одних 

адміністративно-територіальних одиниць інших: міст, сіл, селищ у складі 

інших міст, селищ. Це створює проблему розмежування повноважень органів 

місцевого самоврядування, юрисдикція яких поширюється в одночас на ту 

саму територію (довідково: в адміністративних межах 60 міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 

діють: 35 міських, 119 селищних та 46 сільських рад). 

Невирішеною залишається проблема цільності території 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня. У багатьох 

випадках ця територія має дисперсний вигляд і не має єдиного замкнутого 

контуру (існування так званих анклавів). 

Усе це призводить до компетенційних спорів між органами місцевого 

самоврядування, органами влади Автономної Республіки Крим та органами 

державної влади, зокрема щодо права власності на землю, майно, податків 

тощо. 



Всупереч нормам Конституції України існує ряд адміністративно-

територіальних одиниць, зокрема таких як: сільська рада, селищна рада, 

міська рада та селище міського типу. Існують невиправдані диспропорції і на 

рівні районного поділу, що суттєво впливає на ефективність управління 

територіями. 

Наступною проблемою у сфері адміністративно-територіального 

устрою є невизначеність процедури та застарілість критеріїв для формування 

районів, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ та міст. 

Чисельність населення в межах груп адміністративно-територіальних 

одиниць коливається: серед районів – від 6,2 тис. жителів у Поліському 

районі Київської області до 183 тис. жителів у Харківському районі 

Харківської області; серед міст районного значення – від 1 тис. жителів м. 

Угнів Львівської області до 36,6 тис. у м. Вишневому Київської області; 

серед селищ міського типу – від 43 жителів смт Войкове Донецької області 

до 21,5 тис. жителів у смт Піскове Харківської області. 

В існуючій системі адміністративно-територіального устрою 93 міста 

мають населення менше 10 тис. жителів, разом з тим 47 селищ міського типу 

мають населення понад 10 тис. жителів. 

Це породжує існування диспропорцій у рівнях бюджетної 

забезпеченості жителів цих адміністративно-територіальних одиниць, різної 

доступності до адміністративних, соціальних та інших видів послуг тощо. 

Крім того, привертає увагу ще одна проблема – відсутність у багатьох 

випадках визначених у натурі меж адміністративно-територіальних одиниць 

або встановлення значної частини меж таких одиниць без урахування 

місцевих природних, історичних та інших чинників, перспектив розвитку 

регіонів та населених пунктів. 

Досягнення мети реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади передбачає: 

створення правових умов добровільного об’єднання територіальних 

громад, в яких утворюються дієздатні органи місцевого самоврядування, 

спроможні виконувати законодавчо визначені повні та виключні власні, а 

також делеговані державою повноваження; 

недопущення дублювання повноважень, функцій та завдань органів 

місцевого самоврядування різних рівнів; 

максимальне залучення жителів територіальних громад до прийняття 

управлінських рішень, сприяння подальшому розвиткові сучасних форм 

безпосередньої демократії на місцях; 

забезпечення відкритості та підзвітності населенню територіальних 

громад діяльності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб; 

розроблення механізмів контролю за якістю надання населенню 

адміністративних, соціальних та інших законодавчо визначених послуг; 

оптимізацію розподілу повноважень між місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

створення достатніх матеріальних, фінансових та організаційних умов 

для забезпечення виконання завдань органами місцевого самоврядування; 



реформування органів публічної влади на місцевому та регіональному 

рівнях за принципом ефективного забезпечення населення якісними 

адміністративними і соціальними послугами та створення зручних умов для 

їх одержання. 

Реалізувати Концепцію передбачається декількома етапами. 

- розроблення проектів актів законодавства з питань визначення 

механізму добровільного об’єднання територіальних громад, державної 

підтримки такого об’єднання, статусу об’єднаних територіальних громад, 

врегулювання питань встановлення та зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних 

категорій; 

- визначення повних та виключних власних повноважень, прав та 

відповідальності органів місцевого самоврядування за надання послуг 

жителям відповідних територіальних громад; 

- упорядкування, в тому числі уніфікація послуг, що надаються в межах 

територіальних громад їх жителям; 

- розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування 

різних рівнів, місцевими органами виконавчої влади, територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади; 

- комплексність підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

посадових осіб органів місцевого самоврядування з використанням кращих 

національних та європейських практик і стандартів. 

Другий етап - формування соціально-політичної бази реформи та її 

проведення, який передбачає: 

 - проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

- формування об’єднаних територіальних громад та державну 

підтримку створення їхньої інфраструктурної бази; 

- формування комунальної власності об’єднаних територіальних 

громад на законодавчому рівні; 

- прийняття законів про місцеве самоврядування (нова редакція), про 

місцеві державні адміністрації (нова редакція), внесення змін до бюджетного 

та податкового законодавства з метою розширення можливостей формування 

власної бази місцевих бюджетів розвитку; інших законодавчих актів у сфері 

земельних, господарських, цивільних відносин, охорони навколишнього 

середовища та інших важливих питань життєдіяльності громад; 

- формування нової системи територіальної організації влади (як 

державної влади на місцевому рівні, так і місцевого самоврядування); 

- визначення повноважень органів місцевого самоврядування районів 

та областей; 

- створення конституційної основи утворення виконавчих органів 

обласних та районних рад і розмежування повноважень між ними та 

відповідними місцевими державними адміністраціями; 

- проведення місцевих виборів з урахуванням оновленої системи 

органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. 



Розв’язання проблеми базується на положеннях Конституції України, 

Європейської хартії місцевого самоврядування і здійснюється на засадах 

законності та верховенства права, державної підтримки місцевого 

самоврядування, партнерства держави та місцевого самоврядування, 

повсюдності місцевого самоврядування, правовій, організаційній та 

матеріальній автономності місцевого самоврядування; підзвітності та 

підконтрольності органів і посадових осіб місцевого самоврядування   

територіальній громаді та у межах делегованих повноважень органам 

виконавчої влади; субсидіарності. 

Таким чином, першочергово реформування місцевого самоврядування 

здійснюється на рівні територіальних громад на основі чинної Конституції 

України, далі реформа здійснюється на рівні районів та областей, де має 

відбутись перерозподіл повноважень між місцевими державними 

адміністраціями та місцевими радами на користь останніх, що потребує 

внесення змін до Конституції України. 

Основні вимоги до реформування системи місцевого самоврядування: 

- основою нової системи місцевого самоврядування мають стати 

об’єднані територіальні громади, які утворюються за законодавчо 

визначеною процедурою з власними органами самоврядування, в тому числі 

виконавчими органами рад. Жителі, об'єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що не є самостійною адміністративно-

територіальною одиницею, формують органи самоорганізації населення, які 

входять до системи органів місцевого самоврядування відповідної 

територіальної громади, що є самостійною адміністративно-територіальною 

одиницею; 

- відсутність на території адміністративно-територіальної одиниці 

інших адміністративно-територіальних одиниць такого ж рівня; визначення 

чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці такого ж рівня; 

повсюдність юрисдикції органів місцевого самоврядування на територіях 

відповідних адміністративно - територіальних одиниць; 

- утворення обласними і районними радами, як органами регіонального 

врядування, власних виконавчих органів; 

- визначення повних та виключних повноважень органів місцевого 

самоврядування базового, районного та обласного рівнів з обов’язковим 

застосуванням принципу субсидіарності; 

- формування повноважень місцевих органів виконавчої влади 

здійснюється після визначення повноважень на кожному рівні місцевого 

самоврядування; 

- повноваження до органів місцевого самоврядування передаються 

державою, якщо на відповідному рівні створено представницькі органи 

місцевого самоврядування та підпорядковані їм виконавчі органи; 

- у процесі передачі повноважень державою до органів місцевого 

самоврядування враховується їхня спроможність реалізувати ці 

повноваження; забезпечується достатній рівень фінансового забезпечення 

повноважень органів місцевого самоврядування; 



- законодавче визначення вимог до якості послуг (адміністративних та 

соціальних), що надаються на кожному рівні місцевого самоврядування; 

встановлення індикаторів та критеріїв оцінки якості надання цих послуг; 

- забезпечується ефективна та процедурно визначена система контролю 

з боку місцевих органів виконавчої влади за виконанням органами місцевого 

самоврядування Конституції та законів України; 

- створюється законодавчо визначена чітка система контролю за 

діяльністю органів місцевого самоврядування з боку жителів територіальних 

громад та їх об’єднань. 

Основні вимоги до реформування системи територіальної організації 

влади: 

- на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя та на рівні районів діятимуть місцеві державні адміністрації, які 

наділяються повноваженнями контролю за законністю актів органів 

місцевого самоврядування на відповідній території, координують діяльність 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади; 

- територіальні органи центральних органів виконавчої влади 

здійснюють контрольні функції щодо забезпечення виконання законодавства 

України на відповідній території, надають адміністративні послуги 

населенню та юридичним особам у найбільш прийнятній формі та спосіб; 

- формування та структура територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади має забезпечувати зручні умови для громадян та 

юридичних осіб щодо одержання послуг, які надаються цими органами. 

Очікуваними результатами реформи є: 

формування територіальних громад, здатних і спроможних самостійно   

або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення; 

створення умов для економічного та соціального розвитку 

територіальних громад та їх об’єднань; 

чіткий розподіл повноважень між рівнями органів місцевого 

самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади; 

організаційна та матеріальна автономія територіальних громад та 

органів місцевого самоврядування, наближення якості їхньої діяльності до 

принципів Європейської хартії місцевого самоврядування; 

наближення надання адміністративних та соціальних послуг до жителів 

територіальних громад та їхніх об’єднань, підвищення якості цих послуг; 

формування системи контролю з боку держави та населення за 

наданням адміністративних послуг; 

покращення на цій основі якості життя людини в українських містах, 

селищах та селах. 

Підсумовуючи наведене, варто зазначити, що місцеве самоврядування 

за часів незалежності України пройшло чималий шлях становлення та 

розвитку. 



Місцеве самоврядування знайшло своє закріплення в Конституції 

України, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, 

прийнято профільний Закон, прийнято Закону України «Про асоціації органів 

місцевого самоврядування», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

Проте не дивлячись на пройдений шлях, на даний час місцеве 

самоврядування фактично не спроможне в повному обсязі виконувати ті 

функції, які покладені на нього  Конституцією України та виправдовувати 

очікування суспільства. 

Серед проблем, що стримують процес реформування системи 

місцевого самоврядування, слід виокремити економічну неспроможність 

переважної більшості територіальних громад, органів місцевого 

самоврядування здійснювати власні та делеговані повноваження, відсутність 

чіткого розподілу повноважень між рівнями, органами та посадовими 

особами місцевого самоврядування, невпорядкованість механізму 

делегування місцевими радами повноважень місцевим державним 

адміністраціям. 

Потрібно надати вичерпний перелік самоврядних (власних) 

повноважень, за виконання яких відповідна рада несе відповідальність лише 

перед громадою і законом. Органам місцевого самоврядування мають бути 

надані максимальні повноваження в питаннях управління територіями. 

Ефективність місцевого самоврядування на 90 відсотків залежить від 

його матеріальної та економічної основи, а тому делеговані повноваження 

мають передаватися одночасно з відповідними фінансовими та 

матеріальними ресурсами. Необхідно визначити чіткий механізм формування 

місцевих бюджетів, який би забезпечував єдину, зрозумілу, прозору формулу 

їх обрахування з обов’язковим 100 – відсотковим фінансуванням витрат на 

делеговані повноваження. 

Водночас потрібно розробити механізми стимулювання зацікавленості 

органів місцевого самоврядування у нарощуванні доходного потенціалу 

місцевих бюджетів. 

Реформування місцевого самоврядування потребує вдосконалення та 

оптимізації структур виконавчих апаратів рад, особливо найнижчої ланки – 

сільських. Необхідно переглянути принципи формування структури органів 

місцевого самоврядування та оплати праці їхніх працівників шляхом надання 

місцевому самоврядуванню права на самостійне визначення переліку посад 

та встановлення посадових окладів. 

На часі впровадження дієвої кадрової політики, системи підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації посадових осіб, службовців органів 

місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
 

Вирішення проблем місцевого самоврядування є можливим тільки за 

умов поєднання інституційних змін з реформою адміністративно-



територіального устрою України. Ця реформа повинна упорядкувати наявну 

систему адміністративно-територіальних одиниць, раціоналізувати їхні межі, 

забезпечити формування самодостатніх територіальних громад. Це дозволить 

максимально наблизити адміністративні та соціальні послуги до їх 

безпосереднього споживача. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Враховуючи викладене, реформа місцевого самоврядування має йти, за 

наступними напрямами: 

Перший напрям – територіальна реформа 

Для вирішення цієї проблеми необхідно: 

- оновити систему адміністративно-територіального устрою шляхом 

вирішення на законодавчому рівні питання про механізм об’єднання 

територіальних громад; 

- закріпити на законодавчому рівні поліваріантність шляхів 

удосконалення системи адміністративно-територіального устрою. 

Територіальні громади самостійно мають обирати один із варіантів – 

об’єднання (злиття) кількох громад в одну або міжмуніципальне 

співробітництво через утворення союзу громад, в якому утворюється один 

представницький орган та його виконавчі органи; 

- здійснити реальні кроки до уніфікації територіального устрою, 

вирішити проблему складних адміністративно-територіальних утворень -

«матрьошок»; 

- забезпечити правове регулювання організаційних форм 

міжмуніципальної співпраці. 

Другий напрям – інституційна реформа  

Для вирішення цієї проблеми необхідно: 

- спростити систему місцевих органів виконавчої влади, забезпечивши 

спеціалізацію управлінської діяльності та скоротивши надлишкові структури, 

запровадити розмежування органів, що здійснюватимуть виконавчі та 

контрольно-наглядові функції, передбачити трансформацію обласних 

державних адміністрацій в контрольно-наглядові органи, що 

реалізовуватимуть відповідні повноваження щодо органів місцевого 

самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади, ліквідувати районні державні адміністрації; 

- з метою пошуку оптимальної структури апарату місцевих органів 

виконавчої влади здійснювати постійний аналіз існуючих схем системно-

структурної організації, яка повинна при своїй відносній стабільності 

водночас бути гнучкою, рухливою, раціональною і забезпечувати ефективне 

виконання функцій та компетенції центрального органу виконавчої влади; 

- надати можливість обласним і районним радам, як органам 

регіонального самоврядування, утворювати власні виконавчі органи; 

- посилити роль асоціацій місцевого самоврядування під час прийняття 

нормативно-правових актів загальнодержавного характеру, які стосуються 



сфери місцевого самоврядування, шляхом забезпечення їхньої обов’язкової 

участі у процесі підготовки таких актів. 

Третій напрям – розмежування повноважень між органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, делегування повноважень  

Для вирішення цієї проблеми необхідно: 

- розмежувати повноваження між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування з дотриманням принципу 

субсидіарності; 

- виключити випадки дублювання та конкуренції компетенції місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, оптимізувати 

організаційно-правові механізми делегування повноважень та здійснення 

контролю за їх виконанням. З цією метою на законодавчому рівні визначити 

критерії та чітко розмежувати компетенції зазначених органів виходячи з 

необхідності максимального наближення управлінських послуг до їх 

безпосередніх споживачів, але з урахуванням дотримання повноти їх надання 

та забезпечення належної якості за допомогою концентрації матеріально-

фінансових ресурсів на відповідному територіальному рівні управління, 

встановити ефективні механізми розв’язання компетенційних спорів; 

- провести чітке розмежування компетенції між органами місцевого та 

регіонального самоврядування; 

- розробити і прийняти закон про делегування повноважень органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування; 

- удосконалити контроль за реалізацією органами регіонального і 

місцевого самоврядування делегованих повноважень. 

Четвертий напрям – посилення матеріально-фінансової самостійності  

Для вирішення цієї проблеми необхідно: 

- створити належну матеріально-фінансову базу місцевого 

самоврядування шляхом визначення сталих джерел матеріальних і 

фінансових ресурсів, достатніх для реалізації їхніх повноважень; 

- закріпити на конституційному рівні норму, згідно з якою 

представницьким органам місцевого самоврядування має гарантуватися 

частка у публічних доходах відповідно до виконуваних ними завдань. Зміна 

функцій та компетенції органів місцевого самоврядування різних рівнів має 

відбуватися одночасно із відповідними змінами у розподілі публічних 

доходів. 

П’ятий напрям – реформа муніципальної служби  

Для вирішення цієї проблеми необхідно: 

- удосконалити законодавство про службу в органах місцевого 

самоврядування шляхом закріплення дієвих механізмів реалізації принципів: 

професіоналізму; політичної нейтральності під час виконання службових 

функцій; рівного доступу до публічної служби для усіх громадян; 

конкурсного відбору, виходячи з на професійних якостей, організованого на 

регіональному рівні спеціальними постійно діючими комісіями; 



- забезпечити комплексність підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, що повинні 

базуватися на кращих національних та європейських практиках і стандартах. 

Одночасно не слід забувати, що реформування місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади в Україні не повинно 

зводитися лише до оптимізації системи місцевого управління, а насамперед 

має бути орієнтоване на покращення забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина на місцевому рівні. 
 


