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ТТЕЕММАА  №№  11..  ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЙЙННЕЕ  ППРРААВВОО  УУККРРААЇЇННИИ  ––  ППРРООВВІІДДННАА  ГГААЛЛУУЗЗЬЬ  

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААВВАА  УУККРРААЇЇННИИ,,  ССККЛЛААДДООВВАА  ЧЧААССТТИИННАА  

ЮЮРРИИДДИИЧЧННООЇЇ  ННААУУККИИ,,  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННАА  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННАА  

 

(2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття конституційного права як галузі права 

2. Конституційно-правові норми: загальна характеристика 

3. Конституційно-правові інститути 

4. Система конституційного права України 

5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика 

6. Джерела конституційного права України 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Андрущакевич Ю. Сутність конкретизації сучасного права / 

Ю. Андрущакевич // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 2. 

— С. 269-276. 

2. Арнаутова Л. М. Соціальний вимір правового регулювання 

інформаційної політики щодо європейської інтеграції / Л. М. Арнаутова // 

Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 4. — С. 117-124. 

3. Багрій О. Сутність принципу верховенства Конституції України / 

О. Багрій // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 9. — С. 83-87. 

4. Баймуратов М. Нормативно-правовой договор как источник 

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

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

5. Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії 

(історико-теоретичні нотатки) / Ю. Барабаш // Право України. — 2014. — № 7. 

— С. 137-145. 

http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravoukr_7_14/Barabash_7_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravoukr_7_14/Barabash_7_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravoukr_7_14/Barabash_7_14/
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6. Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України 

в умовах становлення європейського правового простору / І. Гетьман // Вісник 

Академії правових наук України. — 2012. — № 4. — С. 43-51. 

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

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

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

8. Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конституційних 

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

9. Джунь В. Інституційний інструментарій у соціології 

конституційного права / В. Джунь // Право України. — 2014. — № 6. — С. 171-

186. 

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

України. — 2010. — № 11. — С. 66-75. 

11. Задорожний Ю. А. Правова доктрина в країнах романо-германської 

та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз / 

Ю. А. Задорожний // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 10. 

— С. 17-24. 

12. Кампо В. Принципи офіційного тлумачення Конституції  та законів 

України: перспектива конституалізації / В. Кампо, І. Нікітіна // Право України. 

— 2012. — № 9. — С. 310-315. 

13. Колодій А. Теоретичні проблеми розвитку конституційного права 

України / А. Колодій // Право України. — 2014. — № 7. — С. 130-136. 

14. Корейба Ю. Конституція України як визначальне джерело 

інформаційного права / Ю. Корейба // Підприємництво, господарство і право. 

— 2013. — № 9. — С. 48-52. 

15. Манжул І. В. Визначення методів пізнання в науковій літературі / 

І. В. Манжул // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 11. — 

С. 11-17. 

http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_6_14/Dzhun_6_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_6_14/Dzhun_6_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_6_14/Dzhun_6_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravoukr_7_14/Kolodii_7_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravoukr_7_14/Kolodii_7_14/
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16. Москалюк О. В. Особливості застосування принципів права при 

подоланні змістових колізій / О. В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції 

України. — 2012. — № 2. — С. 37-42. 

17. Нелін О. До питання верховенства права і закону в Україні / 

О. Нелін // Юридична Україна. — 2012. — № 3. — С. 22-25. 

18. Нікольська О. Конкретизація норм Конституції України як 

необхідна передумова їх застосування / О. Нікольська // Юридична Україна. — 

2012. — № 11. — С. 29-35. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити студентам поняття, предмет та методи конституційного права, 

систему конституційного права та його структурні елементи. Ознайомити з 

джерелами конституційного права.  

 

ВСТУП 

В Україні, як і в більшості країн світу (нині їх нараховується близько 

200), поряд з іншими галузями права (цивільним, кримінальним, міжнародним, 

фінансовим, сімейним та ін.), існує конституційне право. Свою назву воно 

отримало від особливого юридичного документа – конституції, що в багатьох 

країнах називається ще "Основний Закон". Однак конституційне право не 

зводиться лише до конституції, воно охоплює багато інших правових актів – 

законів, постанов парламенту й уряду, указів Президента, рішень 

Конституційного Суду тощо. Разом вони утворюють чинне конституційне 

право - внутрішньо узгоджену систему юридичних норм (особливих правил, які 

забезпечуються державним примусом). Вони регулюють певний вид суспільних 

відносин. На відміну від інших галузей права, що торкаються тільки певних 

аспектів або деяких, хоч і принципових, питань суспільного життя, 

конституційне право регулює, передусім, найбільш важливі, принципові 

суспільні відносини – відносини, що мають особливе значення для суспільства, 



6 
 

держави, колективу, особи. Вони поширюються на всі сфери суспільного життя 

– економіку, політику, ідеологію, соціальні відносини. 

 

І. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА 

У науковій літературі є різні погляди на те, як називати цю галузь права – 

конституційним чи державним правом. Ця дискусія виникла на початку XVIII 

ст. між захисниками державного права як вираження необмеженої, монархічної 

влади держави і прибічниками конституційного права як демократичного 

обмеження державного свавілля з допомогою конституції. На сьогодні у 

багатьох країнах послуговуються терміном «державне право», проте перевага 

віддається іменуванню цієї основоположної галузі права як «конституційне 

право». На вибір терміна значною мірою впливають традиції слововживання. 

Так, англосаксонська правова система традиційно використовувала термін 

«конституційне право», тоді як для германської характерним є термін 

«державне право». 

В умовах, коли Україна йде від етатистської держави, яка базується на 

пріоритеті держави над особою, до демократичної, правової, соціальної 

держави, від соціалізму до конституційного правління, більш прийнятним 

видається найменування «конституційне право», яке базується на тому, що всі 

суб'єкти державно-правових відносин діють у межах конституції і держава не 

повинна панувати над людиною. При цьому береться до уваги, що Конституція 

України є визначальним, основним джерелом цієї галузі права. Вважаємо, що 

провідну галузь права в правовій системі України слід іменувати 

конституційним правом. Це відповідає як світовій тенденції, так і сучасному 

етапу розвитку нашої держави і суспільства, прагненню побудувати в Україні 

демократичну, правову державу. 

Конституційне право розглядається в трьох аспектах: як галузь права в 

системі національного права, як наука і як навчальна дисципліна. 

Конституційне право як галузь права в будь-якій державі є складовою 

частиною національної правової системи і виконує в ній досить важливі 
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завдання. Ця галузь права, як і інші, є сукупністю правових норм, що 

встановлюються і охороняються державою. Але конституційне право 

відрізняється від інших галузей права насамперед специфікою тієї сфери 

суспільних відносин, на регулювання яких спрямовані норми цієї галузі. Таким 

чином, ця галузь права як і інші, з одного боку, являє собою сукупність 

правових норм, що мають внутрішню єдність, загальні ознаки, а з другого – 

відрізняється від норм інших галузей права. Конституційне право України –

провідна галузь національної правової системи. 

Предмет і метод правового регулювання – найбільш суттєві підстави 

поділу системи права на галузі права. Кожна галузь права, в тому числі 

конституційне право України, об'єднує такі правові норми, які врегульовують 

особливий, якісно визначений вид суспільних відносин, що потребують 

нормативної регламентації. Предмет правового регулювання – головна підстава 

для розподілу юридичних норм за галузями права. Конституційне право має 

свій предмет правового регулювання, пов'язаний з регламентацією політико-

правових відносин по реалізації державно-владних функцій, забезпеченню прав 

і свобод людини і громадянина. Специфіка предмета цієї галузі права 

проявляється в тому, що її норми регламентують відносини, які складаються в 

усіх сферах життєдіяльності суспільства: політичній, економічній, соціальній, 

духовній. Законодавство регулює базові відносини у цих сферах і його норми 

закріплюють насамперед основні принципи, що визначають устрій держави і 

суспільства. У них проявляються якісні характеристики держави: суверенітет, 

форма державного устрою, належність влади народові, політична, економічна, 

ідеологічна багатоманітність, суб'єкти державної влади, загальні основи 

функціонування політичної системи України, символи держави. Так, у першому 

розділі Конституції України «Загальні засади» містяться норми, що регулюють 

основоположні суспільні відносини, які визначають устрій держави і 

суспільства. З конституційного права починається формування всієї системи 

національного права, всіх його галузей. Світова практика свідчить, що жодна 

галузь національного права будь-якої країни не може розвиватись, якщо вона не 
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має підґрунтя в конституційних принципах або нормах конституційного 

законодавства чи, тим більше, якщо суперечить їм. 

Крім того, предметом конституційно-правового регулювання є відносини, 

які визначають належність до громадянства, принципи, що характеризують 

становище людини в суспільстві і державі, її основні права, свободи і обов'язки. 

Ці відносини найбільш концентровано регулюються в другому розділі 

Конституції України «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина». 

Вони є основоположними для всіх соціальних зв'язків, які формують 

суспільство, визначають основи статусу людини в її суспільних зв'язках. 

Предметом конституційного регулювання є форми безпосередньої демократії, 

насамперед вибори, референдуми, система органів державної влади, основи їх 

функціонування, діяльність органів місцевого самоврядування, правовий статус 

органів законодавчої, виконавчої і судової влади, Конституційного Суду 

України, прокуратури України, Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, порядок їх створення, компетенція, основні форми діяльності. До 

предмета регулювання конституційного права належать: територіальний устрій 

України, правовий статус Автономної Республіки Крим, символіка держави, 

основи правового статусу місцевого самоврядування. 

Конституційне право – провідна галузь права України, що являє собою 

сукупність правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, 

що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної 

соціальної системи, основи конституційного ладу України, статус людини і 

громадянина, територіальний устрій держави, форми безпосередньої 

демократи, систему органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Допоміжним, але досить вагомим критерієм, за яким конституційне право 

України вирізняється серед інших галузей, є метод правового регулювання. 

Йдеться про сукупність способів і засобів правового впливу на суспільні 

відносини. Головний метод конституційно-правового регулювання — владно-

імперативний, який базується на владі й підкоренні. Поряд з ним 

застосовується і диспозитивний метод закріплення суспільних відносин у 
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межах конституційне-правового поля. Наприклад, виборче законодавство 

встановлює, що вибори є вільними. Відповідно ніхто не може примусити 

громадянина йти на вибори. Тобто держава і громадянин у цих 

правовідносинах є рівноправними суб'єктами. І це досить важливо. 

Диспозитивний метод регулювання конституційно-правових відносин 

підкреслює демократичний потенціал конституційного права України. Право на 

участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, у виборах депутатів, 

право обирати і бути обраним до органів державної влади і місцевого 

самоврядування громадяни реалізують вільно, тобто держава в особі 

відповідних органів і громадянин у виборчих конституційних правовідносинах 

виступають рівними суб'єктами правовідносин. 

У законодавстві деяких країн світу встановлено обов'язковість 

громадянина прийти на виборчу дільницю і проголосувати (Мексика, 

Туреччина, Аргентина та ін.), і якщо він не проголосував, то до нього 

застосовуються санкції (штраф, короткотермінове ув'язнення). Таким чином, у 

цих країнах у виборчому законодавстві на відміну від українського закладена 

імперативна модель виборчих правовідносин. 

У конституційному праві України багато уповноважуючих норм, і 

диспозитивний метод правового регулювання в системі методів правової 

регламентації суспільних відносин посідає важливе місце. Але в цілому для 

конституційно-правової регламентації суспільних відносин характерний 

владно-імперативний метод, оскільки норми конституційного права України 

регламентують великий блок відносин, які базуються на владі та підкоренні, 

реалізації державними органами своїх повноважень. 

У конституційному законодавстві чимало забороняючих норм. 

Наприклад, «ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у страйку» 

(частина третя ст. 44 Конституції України), «не може бути привілеїв чи 

обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
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місця проживання, за мовними або іншими ознаками» (ст. 24 Конституції 

України). 

Конституційно-правовому регулюванню суспільних відносин 

притаманний також метод дозволу, наприклад: «При введенні надзвичайного 

стану в окремих місцевостях України Верховна Рада України має право 

перервати свою позачергову сесію, скликану для вирішення конкретного 

питання» (ст. 12 Закону України «Про надзвичайний стан»). 

Застосовуючи всі зазначені методи правового регулювання, 

конституційне право України забезпечує нормальне функціонування інститутів 

державної влади, гарантує народовладдя, функціонування громадянського 

суспільства в консенсуаль-ному режимі, на основі злагоди. З допомогою різних 

методів правового регулювання гарантуються основні права і свободи людини і 

громадянина, демократичний розвиток держави і суспільства. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Отже, конституційне право – провідна галузь права України, що являє 

собою сукупність правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні 

відносини, що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства 

як цілісної соціальної системи, основи конституційного ладу України, статус 

людини і громадянина, територіальний устрій держави, форми безпосередньої 

демократи, систему органів державної влади і місцевого самоврядування. 

 

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ НОРМИ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Вивчення галузі права неможливе без з'ясування особливостей правових 

норм, які його складають. 

Конституційно-правові норми – це встановлені або санкціоновані 

державою загальнообов'язкові правила поведінки, що регулюють суспільні 

відносини, які становлять предмет конституційного права. 
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Конституційно-правовим нормам притаманні загальні ознаки юридичних 

приписів, тобто вони врегульовують суспільні відносини, встановлюють 

обов'язкові правила поведінки, містяться у правових актах Української 

держави; охороняються і забезпечуються в міру необхідності примусовою 

силою держави. 

Від норм інших галузей права конституційно-правові норми 

відрізняються: а) своїм змістом, сферою суспільних відносин, на регулювання 

яких спрямовані; б) джерелами, в яких вони містяться, оскільки найважливіші 

норми закріплені в Конституції України і мають найвищу юридичну силу; в) 

установчим характером своїх приписів, оскільки конституційно-правові норми 

визначають форми правових актів, порядок їх прийняття і опублікування, 

компетенцію державних органів; г) особливостями внутрішньої структури. 

На відміну від інших галузей права в нормах конституційного права 

значно більше норм загальнорегулюючого характеру. До таких насамперед 

належать норми-принципи, норми-поняття, норми-завдання, яких багато в 

першому розділі Конституції України. Чимало конституційно-правових норм 

при своїй реалізації пов'язані не з виникненням конкретних правовідносин, а з 

відносинами загального характеру або ж з правовим станом (громадянство, 

статус Автономної Республіки Крим). 

Конституційно-правові норми, як правило, не є класичними, тобто вони 

не завжди містять у своєму складі всі три елементи: гіпотезу, диспозицію і 

санкцію. Є норми, які мають тільки диспозицію: «Президент України є главою 

держави і виступає від її імені» (ст. 102 Конституції України). Є такі, що 

складаються з гіпотези і диспозиції: «Законопроект про внесення змін до 

Конституції України, крім розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. 

Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України», 

попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради 

України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної 

Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від 

конституційного складу Верховної Ради України» (ст. 155 Конституції 
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України). В окремих випадках конституційно-правові норми містять у своєму 

складі і санкцію. 

Конституційно-правові норми досить різнорідні і мають свої специфічні 

риси. Для правильного їх застосування, виявлення властивостей необхідно 

провести їх класифікацію за такими ознаками: за змістом, юридичною силою, 

територією дії, характером втілення приписів, призначенням у механізмі 

правового регулювання, функціональною спрямованістю, терміном дії. 

За змістом, тобто колом суспільних відносин, що ними регулюються, одні 

норми пов'язані зі сферою суспільних відносин, в яких встановлюються засади 

конституційного ладу, другі – із закріпленням основ правового статусу людини 

і громадянина, треті – з територіальним устроєм, четверті – із системою органів 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні, п'яті – із закріпленням 

виборчої системи, референдуму тощо. 

Конституційно-правові норми України суттєво відрізняються за 

юридичною силою. Це залежить від того, в якому нормативному акті 

знаходиться норма і яке місце посідає акт у правовій системі України. 

Найважливіші норми містяться в Конституції України і конституційних 

законах. Жодна правова норма не повинна суперечити нормам Конституції 

України. На основі Конституції, законів України в державі видаються інші 

правові акти: постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, акти органів 

місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування. 

За призначенням у механізмі правового регулювання норми 

конституційного права поділяються на матеріальні («Верховна Рада України 

працює сесійно» – ст. 82 Конституції України) і процесуальні («Виборчий 

бюлетень заповнюється голосуючим у кабіні або кімнаті для таємного 

голосування. При заповненні виборчих бюлетенів забороняється присутність 

інших осіб» - частина дев'ята ст. 40 Закону України «Про вибори народних 

депутатів України»). 
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Позитивною тенденцією розвитку конституційного законодавства 

України останніх років стало збільшення кількості в ньому процесуально-

процедурних норм, наприклад, у законах про вибори. Для забезпечення якості 

законотворчої роботи велике значення має Регламент Верховної Ради України. 

Однак це не означає, що процесуальні норми таких актів на сьогодні у повному 

обсязі забезпечують якісне застосування матеріальних норм даних 

нормативних актів. 

За терміном дії конституційно-правові норми поділяються на постійні, 

тимчасові та виключні. Більшість норм конституційного права України — 

постійні. Строк їх дії невизначе-ний. Тимчасові норми, як правило, містяться у 

перехідних положеннях розділів нормативних актів, наприклад: «Встановити, 

що до прийняття відповідних актів законодавства України на території 

республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не 

врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать 

Конституції і законам України» (Постанова Верховної Ради України від 12 

вересня 1991 р. «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів 

законодавства Союзу РСР»). Такі норми містяться в розділі XV «Перехідні 

положення» Конституції України. 

На відміну від кримінального, цивільного, адміністративного права 

конституційне право не має спеціальної процесуальної галузі, норми якої 

встановлювали б загальний, однаковий порядок реалізації матеріальних 

конституційно-правових норм. Але реалізація багатьох з них пов'язана з 

необхідністю додержання широкої системи процедурних правил, які містяться 

у відповідних процесуальних (процедурних) нормах. Особливо це стосується 

реалізації громадянами України політичних прав (право обирати і брати участь 

у виборах, референдумах), процедури діяльності Верховної Ради України. 

Матеріальні конституційно-правові норми містять у собі приписи щодо 

правового регулювання суспільних відносин, а процедурні норми визначають 

процедури, в межах яких вона повинна бути здійснена. 
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Виключні норми встановлюються, наприклад, за надзвичайних обставин: 

«На період надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи: 1) 

встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи 

пересування по території, де запроваджено надзвичайний стан; 2) обмеження 

руху транспортних засобів і їх огляд; 3) посилення охорони громадського 

порядку, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та 

народного господарства; 4) заборона проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій, а також видовищних, спортивних та інших масових 

заходів; 5) заборона страйків» (ст. 22 Закону України «Про надзвичайний 

стан»). 

За територією дії розрізняють конституційно-правові норми, які діють на 

території: всієї України; Автономної Республіки Крим; окремих 

адміністративно-територіальних одиниць. 

За характером приписів, які містяться в конституційно-правових нормах, 

останні поділяються на уповноважуючі, зобов'язуючі і забороняючі. 

Уповноважуючі норми закріплюють право суб'єктів державно-правових 

відносин виконувати відповідні дії, визначають межі їх повноважень. Такий 

характер мають норми, які встановлюють компетенцію України, Автономної 

Республіки Крим, усіх державних органів. До категорії уповноважуючих норм 

належать також норми-принципи, норми-цілі (наприклад: «Україна є суверенна 

і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» – ст. 1 Конституції 

України), нор-ми-завдання тощо. 

Зобов'язуючі норми закріплюють обов'язки відповідних суб'єктів діяти в 

межах норми. До цієї групи належать насамперед норми, які закріплюють 

конституційні обов'язки громадян: захист Вітчизни, неухильно додержуватися 

Конституції України і законів України, не завдавати шкоди природі, культурній 

спадщині, сплачувати податки, шанувати державні символи (ст. 65, 66, 67 

Конституції України). До цієї групи відносять також норми, які встановлюють 

обов'язки органів державної влади: «Якщо під час повторного розгляду закон 

буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами 
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від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати 

та офіційно оприлюднити протягом десяти днів» (ст. 94 Конституції України). 

Забороняючі норми встановлюють неприпустимість відповідних суб'єктів 

порушувати правові приписи. Наприклад: «Суддя не може бути без згоди 

Верховної Ради України затриманий чи заарештований до внесення 

обвинувального вироку судом» (ст. 126 Конституції України). 

За характером втілених приписів норми конституційного права 

поділяються на імперативні і диспозитивні. 

До імперативних належать норми, які не надають суб'єктам державно-

правових відносин свободи вибору своєї поведінки. У них однозначно 

вказуються варіант поведінки, дії суб'єкта у відповідних обставинах. Так, ст. 27 

Закону України «Про громадянство України» встановлює, що зміна 

громадянства дітей віком від 16 до 18-ти років у разі зміни громадянства їх 

батьків, а також у разі їх усиновлення може відбуватися тільки за згодою дітей. 

Без їхньої згоди цього не може відбутись. 

Диспозитивні норми дають можливість суб'єктам державно-правових 

відносин вибирати варіант поведінки з урахуванням вказаних у нормі умов і 

обставин. 

За функціональною спрямованістю норми конституційного права України 

поділяють на регулятивні і охоронні. 

Більшість з них є регулятивними, наприклад: «Порушення особою правил 

комендантської години тягне за собою затримання до закінчення 

комендантської години. Затримані за порушення правил комендантської години 

підлягають особистому огляду й оглядові їхніх речей, про що складається 

протокол» (ст. 29 Закону України «Про надзвичайний стан»). 

Охоронні конституційно-правові норми являють собою заборону. Так, ст. 

14 цього закону, наприклад, встановлює, що у період дії надзвичайного стану 

не можуть бути розпущені Верховна Рада України та Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, зупинена діяльність їх та Президента України. 
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Установчі норми формують фундамент правового регулювання 

суспільних відносин і правового статусу людини в Україні, закріплюють 

основи конституційного ладу, права, свободи і обов'язки громадян, 

основоположні ідеї і цінності правової системи суспільства. Вони містяться в 

Конституції і законах України. 

Забезпечувальні норми – це норми, які містять гарантії реалізації 

суб'єктами конституційно-правових відносин прав і обов'язків. 

Декларативні норми визначають завдання правової регламентації 

окремих видів суспільних відносин. 

Дефінітивні норми – це визначення конституційно-правових явищ і 

категорій. Наприклад: «Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі 

органів виконавчої влади» (ст. 113 Конституції України). 

Колізійні норми – це норми, що призначені для усунення суперечностей 

між конституційно-правовими приписами. 

Оперативні норми визначають дату вступу в дію нормативно-правового 

акта, припинення його дії. 

На сучасному етапі розвитку конституційного права України актуальною 

є проблема підвищення якості конституційно-правового регулювання, 

відповідності діючих нормативних актів реальним політико-правовим процесам 

в Україні. Значною мірою це залежить від рівня правової культури законодавця, 

чіткої врегульованості законодавчого процесу. 

Конституційно-правові норми – це загальнообов'язкові правила 

поведінки, встановлені або санкціоновані державою для охорони і регулювання 

державно-правових відносин, які реалізуються через права і обов'язки суб'єктів 

правовідносин і забезпечуються примусовою силою держави. Ці норми мають 

установчий характер. Вони встановлюють форму правових актів (закони, укази, 

постанови) державних органів, порядок їх прийняття, компетенцію державних 

структур у сфері правотворчості, порядок зміни і скасування нормативних 

актів. Для норм цієї галузі специфічним є механізм їх застосування. 
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Конституція містить багато узагальнених приписів (норми-цілі, норми-

зобов'язання, програмні норми). Природно, виникає питання про їх 

нормативність. Наявність у Конституції загальних положень, принципів, 

дефініцій не тільки не позбавляє її нормативності, а, навпаки, свідчить про 

широке використання в ній нормативності. Нормативність конституційних 

принципів зумовлена тим, що вони акумулюють, узагальнюють найбільш 

важливі, соціальне значущі явища і вводять їх у межі прийнятих у державі 

нормативів. Так, у ст. 1 Конституції України встановлено, що Україна є 

демократичною, правовою, соціальною державою. На сьогодні це, по суті, 

програмна норма. Виникає запитання, а чи є нормативним це конституційне 

положення? Безумовно, оскільки нормативними є програмні конституційні 

установлення. Нормативність усіх норм, які містяться в Конституції, випливає з 

нормативності самої Конституції як інтегруючого центру правової системи 

України. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, конституційні норми мають свою специфіку, яка випливає 

з особливостей суспільних відносин, які вони регулюють. 

Важливою ознакою, притаманною виключно конституційним нормам, є 

їх найвища юридична сила. Вони є також, як правило, досить стабільними, і це 

має суттєве значення для стабільності конституційного ладу, забезпечення 

законності й правопорядку, стабільності правової системи України. Суттєве 

значення для характеристики конституційних норм має положення про те, що 

норми Конституції України є нормами прямої дії, що гарантує можливість 

звернення до суду для захисту прав і свобод людини і громадянина на основі 

норм Конституції України. 

ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ 

 

Для досягнення правового результату недостатньо наявності однієї 

правової норми, а необхідна їх сукупність для регулювання відповідної сфери 
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суспільних відносин. Тому норми будь-якої галузі права поділяються за 

правовими інститутами. 

Конституційно-правові інститути – це відповідна система норм 

конституційного права, що регулюють однорідні і взаємопов'язані суспільні 

відносини, які утворюють відносно самостійну групу. 

Визначення належності конституційно-правової норми при її 

застосуванні до того чи іншого правового інституту є необхідним, оскільки не в 

кожній правовій нормі виявляються властивості, притаманні конституційно-

правовому інститутові в цілому, а ці властивості інституту слід ураховувати, 

щоб правильно зрозуміти механізм реалізації окремої норми. 

У зв'язку з тим, що галузь права – це не просто сукупність норм, і між 

ними існують складні системні зв'язки, а жодна конституційно-правова норма 

не діє ізольовано від інших, важливо відзначити особливості конституційно-

правових інститутів. Виявити зв'язки між конституційно-правовими нормами – 

означає зрозуміти механізм конституцшно-правового регулювання суспільних 

відносин. 

Конституційно-правові інститути об'єднують норми як Конституції 

України, так і поточного конституційного законодавства. Норми цих інститутів 

відрізняються за територією дії, ступенем визначеності і чіткості правових 

приписів, призначенням у механізмі правового регулювання та за іншими 

ознаками. 

Відокремлення конституційно-правових інститутів відбиває 

спеціалізацію, своєрідний «поділ праці» між окремими нормами. Юридичним 

критерієм виокремлення тієї чи іншої сукупності норм у конкретний правовий 

інститут є три ознаки. По-перше, для конституційних інститутів характерна 

юридична єдність правових норм. По-друге, юридичним критерієм виділення 

тієї чи іншої сукупності конституційних норм у конституційно-правовий 

інститут є повнота регулювання відповідної сукупності державно-правових 

відносин. По-третє, юридичним критерієм виділення тієї чи іншої сукупності 

конституційних норм у конституційно-правовий інститут є відокремленість 
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норм, що створюють конституційний інститут, в розділах Конституції України, 

законах, інших нормативно-правових актах. 

До конституційно-правових інститутів відносять: основи 

конституційного ладу України, основи правового статусу людини і 

громадянина, виборче право, інститут референдуму, конституційний контроль, 

інститути парламентаризму, президента, територіального устрою, 

громадянства, місцевого самоврядування та ін. Вони суттєво відрізняються 

один від одного за кількістю правових норм, що в них містяться, специфікою 

регульованих відносин. 

Виходячи з цього, інститути можуть бути розподілені на генеральні, 

основні і субінститути. До генеральних інститутів слід віднести: основи 

конституційного ладу; основи правового статусу особи; основи організації і 

функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Ці 

інститути формуються в зв'язку зі специфікою окремих, найбільш широких 

різновидів суспільних відносин у предметі конституційного регулювання. Ці 

інститути адекватно відображають загальносистемні зв'язки. У них 

представлені всі види конституційних норм. 

У ієрархії конституційних норм основні інститути відповідають другому 

рівню стосовно генеральних інститутів. Причому за обсягом і чіткістю 

юридичних параметрів вони найбільшою мірою відповідають класичній моделі 

правового інституту. Порівняно з генеральними інститутами вони 

вирізняються: а) більш вузькою предметною і функціональною спеціалізацією; 

б) ряд з них не включає всіх видів конституційних норм, не використовує 

усього розмаїття засобів і способів впливу на суспільні відносини; в) водночас 

вони забезпечують досить детальний і цілеспрямований регулюючий вплив. Ці 

інститути відіграють значну роль у механізмі конституційного регулювання. 

Так, у межах генерального конституційного інституту основ організації і 

функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування можна 

виділити такі основні інститути, як інститути парламентаризму, президента, 

конституційної юстиції, виконавчої влади, місцевого самоврядування тощо. 
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Усередині конституційних інститутів (генеральних і основних) виділяють 

відносно самостійні, спеціалізовані утворення – субінститути, які являють 

собою досить компактні спільності конституційних норм. До них відносять такі 

субінститути спільності конституційних норм, які закріплюють: основні 

соціально-економічні права; політичні права і свободи; гарантії основних прав і 

свобод; основні обов'язки громадян. 

Є дещо спрощений варіант поділу конституційно-правових інститутів на 

прості й складні. Наприклад, інститут основ правового статусу людини і 

громадянина як складний інститут включає: інститут громадянства; інститут 

гарантування прав і свобод людини і громадянина. У правовому статусі 

іноземців, біженців, осіб без громадянства є своя специфіка. До простих 

інститутів можна віднести інститут депутатського запиту, інститут притягнення 

депутата до відповідальності. Вони належать до складнішого інституту – 

інституту парламентаризму. 

Отже, можливі обидві класифікації конституційно-правових інститутів 

залежно від критерію різної кількості норм, які входять до інституту, обсягу 

суспільних відносин, що регулюються цими нормами. 

Досить специфічним є інститут основ конституційного ладу України, 

який об'єднує норми, що закріплюють засади суспільного і державного ладу. 

Його норми впливають на суспільні відносини шляхом закріплення основ 

устрою суспільства і держави. Вони, як правило, не породжують конкретних 

правовідносин, але ж визначають головні політико-правові принципи, сутність 

правового впливу на всі сфери суспільного життя. Ці норми спрямовані до всіх 

суб'єктів конституційно-правових відносин, мають конституційну форму вияву 

і є здебільшого нормами-принципами, нормами-завданнями, нормами-

дефініціями, нормами-цілями. Норми цього правового інституту є 

основоположними для всіх інших інститутів конституційного права України, 

мають велике значення для всього правового регулювання, а не тільки в сфері 

конституційного права. 
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Свої особливості має інститут основ правового статусу людини і 

громадянина, норми якого впливають на суспільні відносини шляхом визнання 

державою прав і свобод особи. На конституційному рівні встановлюється 

система гарантій здійснення основних прав і свобод людини і громадянина. 

Реалізація конституційних прав громадян веде до виникнення конкретних 

правовідносин (трудових, сімейних тощо) і відповідно зумовлює одночасне 

застосування норм інших галузей права. 

Норми конституційно-правового інституту, які визначають систему, 

структуру, форми і методи діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні, здебільшого є нормами прямої дії, реалізуються в 

конкретних правовідносинах, їх суб'єктами е органи державної влади, зв'язок 

між якими ґрунтується на владі й підкоренні, чіткій визначеності компетенції 

різних гілок влади. 

Інститут, який об'єднує норми, пов'язані з територіальним устроєм 

України, має особливості, зумовлені специфікою правового статусу суб'єктів 

цих державно-правових відносин, оскільки у складі України є Автономна 

Республіка Крим. Це конституційні норми, які містять положення про те, що 

територія України є єдиною, неподільною, недоторканною, цілісною, і будь-які 

зміни території і державних кордонів України без згоди народу України не 

дозволяються, що Автономна Республіка Крим є складовою частиною України і 

самостійно вирішує питання, віднесені до її відання. Цей конституційно-

правовий інститут набуває дедалі більшої ваги у політи-ко-правовому аспекті у 

зв'язку з визначенням правового статусу Автономної Республіки Крим, статусу 

областей. 

У межах конституційного права як провідної галузі права України з 

часом можливе формування таких важливих підга-лузей права, як 

парламентське, муніципальне, виборче право. Висловлюється думка щодо 

становлення конституційно-процесуального права. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
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Отже, конституційно-правові інститути – це відповідна система норм 

конституційного права, що регулюють однорідні і взаємопов'язані суспільні 

відносини, які утворюють відносно самостійну групу. 

Можливі обидві класифікації конституційно-правових інститутів залежно 

від критерію різної кількості норм, які входять до інституту, обсягу суспільних 

відносин, що регулюються цими нормами. 

IV. СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Конституційне право України – елемент правової системи держави. У 

свою чергу, воно є складною системою, що формується з багатьох 

взаємодіючих частин і елементів, які характеризують внутрішню структуру 

конституційного права і вирізняють його серед інших галузей права. 

Структура конституційного права України зумовлена системними 

зв'язками між його нормами та інститутами, що перебувають у відповідній 

підпорядкованості один до одного. Нормам кожного конституційно-правового 

інституту притаманна внутрішня єдність, яка, в свою чергу, відрізняє їх від 

норм інших інститутів конституційного права.  

Система галузі конституційного права України складається з 

найважливіших конституційно-правових інститутів, до яких насамперед 

належать інститути: основ конституційного ладу; основ правового статусу 

людини і громадянина; територіального устрою; основ організації і 

функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування; 

безпосередньої демократії (вибори, референдум). 

Характеристика системи конституційного права України зумовлює 

необхідність складових частин не лише всієї галузі права, а й кожного 

конституційно-правового інституту в його системі. В основі співвідношення 

цих інститутів і їх взаємодії – реальне співвідношення і взаємодія тих сфер 

суспільних відносин, які є предметом конституційного регулювання. 

Норми одного інституту створюють необхідні передумови для дії іншого 

або декількох інститутів, визначають їх зміст і спрямованість. Так, норми 

інституту основ конституційного ладу посідають перше місце в системі 
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конституційного права України, оскільки в них містяться основоположні 

політико-правові принципи організації і функціонування держави та 

суспільства.  

Норми інституту основ правового статусу людини і громадянина мають 

забезпечувати можливість для особи користуватися всім комплексом соціально-

економічних, політичних, особистих і культурних прав та свобод. Вони 

безпосередньо пов'язані з нормами основ конституційного ладу. Це повною 

мірою стосується й інститутів територіального устрою, конституційної юстиції, 

норм, які визначають систему державної влади в Україні та місцевого 

самоврядування. Значне місце в системі конституційного права посідає 

інститут основ правового статусу людини і громадянина, тому що згідно з 

Конституцією людина, її права і свободи визнаються найвищою соціальною 

цінністю в державі й суспільстві, головною метою функціонування всіх 

державних та громадських структур. 

Конституційно-правовий інститут, норми якого закріплюють 

територіальний устрій, створює необхідні передумови для правового устрою 

державного апарату, системи державних органів, органів місцевого 

самоврядування. У системі конституційного права України цей інститут 

передує інститутові, що закріплює систему державних органів та органів 

місцевого самоврядування. 

Система галузі конституційного права України тісно пов'язана зі 

структурою Конституції України. Але між ними є й відмінності, оскільки 

система галузі охоплює всю сукупність державно-правових норм, а система 

Конституції України – лише частину цих норм, що виявляються в основному 

джерелі права України – Конституції України. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Конституційне право України – елемент правової системи держави. 

Система галузі конституційного права України складається з найважливіших 

конституційно-правових інститутів, до яких насамперед належать інститути: 

основ конституційного ладу; основ правового статусу людини і громадянина; 
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територіального устрою; основ організації і функціонування органів державної 

влади і місцевого самоврядування; безпосередньої демократії (вибори, 

референдум). 

 

V. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ І ЇХ ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Правовідносини є головним засобом, з допомогою якого вимоги 

юридичних норм втілюються в поведінці людей. Юридичні норми реально 

виявляють свої регулятивні властивості тільки тоді, коли вони починають 

функціонувати у правовідносинах. Саме у правовідносинах проявляється буття 

Конституції України, яке соціальне реалізується. Конституційно-правові 

відносини забезпечують зв'язок Основного Закону з найважливішими 

соціальними процесами і є результатом дії норм конституційного права. Але 

вони виникають із практичної діяльності суб'єктів державно-правових зв'язків. 

Питання конституційно-правових відносин – одна із суттєвих проблем 

конституційного права, оскільки вияв їх характеру, змісту та специфіки 

допомагає відокремити конституційне право України від інших галузей права, 

розкрити його функціональне призначення, особливості регламентованих ним 

правових зв'язків. 

Конституційно-правові відносини – це суспільні відносини, врегульовані 

нормами конституційного права України, змістом яких є юридичний зв'язок 

між його суб'єктами у формі взаємних прав і обов'язків, передбачених 

відповідною нормою конституційного права. 

Таким чином, змістом конституційно-правових відносин є юридичний 

зв'язок між суб'єктами у формі прав і обов'язків, передбачених відповідною 

правовою нормою конституційного права, тобто соціальна поведінка учасників 

цих відносин. Останнім притаманні загальні риси, характерні для всіх 

правовідносин, адже будь-які з них є результатом впливу правової норми на 

відносини в суспільстві. Природа конституційно-правових зв'язків 
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розкривається у змісті суб'єктивних прав і юридичних обов'язків суб'єктів 

правовідносин. При цьому суб'єктивне право дає можливість суб'єкту діяти в 

межах, визначених нормою конституційного права України, на свій розсуд, і в 

необхідних випадках вимагати відповідної поведінки від інших суб'єктів 

правовідносин, у тому числі від державних органів та органів місцевого 

самоврядування. Кон-ституційно-правові відносини є основою правового 

регулювання у сфері політико-державного управління, і це визначає їх головну 

роль у регулюванні суспільних зв'язків. 

Водночас вони мають особливі риси, пов'язані насамперед зі специфікою 

предмета правового регулювання, суб'єктами правовідносин, механізмом їх 

реалізації, місцем у системі правових зв'язків тощо. 

Конституційно-правові відносини відрізняються своїм змістом, 

виникають в особливій сфері відносин, які становлять предмет конституційного 

права України. Вони є різновидом політико-правових зв'язків, оскільки 

пов'язані з правовим регулюванням політико-правових процесів, і насамперед з 

реалізацією державними структурами владних повноважень, з поділом влади 

між цими структурами і взаємодією органів законодавчої, виконавчої і судової 

влади, з визначенням правового статусу людини і громадянина, 

функціонуванням політичних партій, інших суб'єктів політичного процесу. 

Цим відносинам притаманний здебільшого імперативний характер, 

оскільки вони значною мірою пов'язані з реалізацією владними структурами 

своїх повноважень, взаємодією різних органів державного механізму. 

Але конституційне право України врегульовує значне коло відносин, в 

яких зв'язки між їх суб'єктами грунтуються на рівності сторін, тобто 

застосовується диспозитивний метод регулювання взаємодії суб'єктів. У цьому 

насамперед виявляється демократичний потенціал конституційного права 

України. 

У системі правовідносин конституційно-правовим відносинам належить 

провідне місце, оскільки вони визначають зміст правовідносин, що 

регламентуються іншими галузями права. Наприклад, правовідносинам 
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громадянства притаманний постійний політико-правовий зв'язок громадянина і 

держави, вони визначають широкий спектр правовідносин громадянина в 

різних сферах суспільного життя, в тому числі трудових, цивільно-правових та 

ін. Правовідносини громадянства – підстава для участі громадянина у 

політичному житті країни, виборчому процесі тощо. 

Конституційно-правовим відносинам властивий особливий суб'єктний 

склад, їх учасниками є і суб'єкти, які не можуть бути учасниками інших видів 

правовідносин, наприклад, народ України, населення Автономної Республіки 

Крим, адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з проведенням 

референдумів та ін. 

Специфіка конституційно-правових відносин виявляється в особливості 

механізму реалізації їх суб'єктами своїх прав і обов'язків. Одні з них 

безпосередньо втілюються в цих правовідносинах, другі — через інші 

правовідносини. Так, положення Конституції України про те, що влада в 

Україні належить народові, конкретно реалізується через норми закону про 

всеукраїнський та місцеві референдуми, через закони про вибори, інші 

нормативно-правові акти. 

Особливим видом конституційно-правових відносин є так званий 

правовий статус. Його характерна риса – чітка визначеність суб'єктів 

правовідносин. Але зміст взаємних прав і обов'язків суб'єктів конкретно не 

вказується, а визначається з великої кількості конституційно-правових норм. До 

такого виду відносин належать статус громадянства, який розкривається в 

значній кількості правових норм. 

Конституційно-правові відносини мають різний строк дії. Одні з них – 

постійні, більшість – тимчасові. До постійних, наприклад, належить статус 

громадянства, який припиняється зі смертю громадянина або його виходом з 

громадянства. До тимчасових насамперед належать державно-правові 

відносини, пов'язані з організацією і проведенням референдумів, виборів. 

Тимчасові правовідносини виникають, як правило, в результаті реалізації 

конкретних норм – правил поведінки. 
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У системі конституційно-правових відносин виділяються матеріальні і 

процесуальні. До перших належать зміст прав і обов'язків суб'єктів 

правовідносин, до других – процедура реалізації матеріальних норм. 

За цільовим призначенням розрізняють правоустановчі і правоохоронні 

конституційно-правові відносини. 

Суб'єктами конституційно-правових відносин є їх учасники, які мають 

суб'єктивні права та юридичні обов'язки. 

Суб'єктами конституційно-правових відносин є: народ України, 

населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці (при проведенні 

референдумів, виборів, реалізації інших форм прямого волевиявлення); 

Верховна Рада України; Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 

Президент України; комітети парламенту України, постійні комісії Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим; народні депутати України, депутати 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад; Кабінет Міністрів 

України; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; політичні партії та їх 

виборчі блоки; громадяни України; суди; прокуратура; Конституційний Суд 

України; Національний банк України; Уповноважений Верховної Ради України 

з прав людини; Центральна виборча комісія та ін.1 

Об'єктами конституційно-правових відносин є: суверенітет народу; 

державний і національний суверенітет; територія; конституційний лад та його 

захист; людина, її права і свободи, обов'язки; влада; волевиявлення народу, 

населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці; дії державних 

органів і органів місцевого самоврядування; розподіл компетенції між 

владними структурами, між центром і регіонами; власність; питання 

громадянства; формування і діяльність політичних партій, громадських 

об'єднань, масових політичних рухів, інших суб'єктів політичного процесу 

тощо. 

Виникненню конкретних конституційно-правових відносин передує 

юридичний факт. З нього починається реалізація конституційно-правових норм, 
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і завдяки юридичному факту конкретний суб'єкт стає учасником цих 

правовідносин, має відповідні права та обов'язки. 

Юридичні факти мають велике значення для практики конституційно-

правового регулювання суспільних зв'язків. Від наявності чи відсутності 

відповідного юридичного факту залежить визнання чи невизнання права чи 

обов'язку відповідного суб'єкта державно-правових відносин. Так, факт 

підписання Президентом України указу про прийняття відповідної особи в 

громадянство України – юридичний факт у формі дії, правовим наслідком якої 

є визнання за цією особою пра-восуб'єктності в повному обсязі, у тому числі в 

сфері політичних відносин. Особливості конституційно-правових фактів 

зумовлені тими соціальними відносинами, які регулюються нормами 

конституційного права України. Це насамперед відносини політико-правового 

характеру, пов'язані з реалізацією волі народу, населення відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць з актуальних питань, конституційних 

прав і обов'язків. Юридичні факти – це обставини, з якими зв'язане все життя 

конституційно-правових відносин, їх виникнення, зміна, припинення. 

Юридичні факти – численні, і їх можна класифікувати за різними 

ознаками. Найбільш обґрунтованою класифікацією юридичних фактів є 

класифікація, в основі якої – такі критерії: а) наслідки, які спричиняє 

юридичний факт: правоут-ворюючі, правозмінюючі, правосприяючі; б) форма 

юридичних фактів: позитивні й негативні; в) характер дії юридичного факту: 

факти обмеженої, одноразової дії і факти-стани; г) характер зв'язку факту з 

індивідуальною волею особи: юридичні події, юридичні дії. Прикладом 

юридичного факту є утворення Президентом України Кабінету Міністрів 

України. Прикладами правозмінюючих фактів є: обрання Президента України, 

досягнення громадянином встановленого законом віку, набуття особою 

громадянства тощо. Правоприпиняючі факти припиняють конституційно-

правові відносини одного порядку і спонукають становлення правовідносин 

іншого порядку. Позитивні юридичні факти викликають певні юридичні 

наслідки, а негативні — ні. У конституційному праві переважна частина 
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юридичних фактів має позитивний характер. Прикладом негативних 

юридичних фактів є дострокове припинення повноважень народного депутата 

України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності, втрата депутатського 

мандата при відмові скласти присягу. 

Залежно від характеру зв'язку з індивідуальною волею осіб юридичні 

факти поділяють на дії і події. Події – це такі обставини, які об'єктивно не 

залежать від волі і свідомості людей, але вказівка на них у конституційних 

нормах надає їм юридичної значущості, пов'язує з ними міру можливої і 

необхідної поведінки громадян, іноземців, державних та інших структур. До 

юридичних фактів-подій відносять: народження або смерть фізичної особи; 

досягнення відповідного віку; настання відповідного строку (чергові вибори 

Президента України проводяться в останню неділю жовтня 1999 р. – п. 3 

Перехідних положень Конституції України); стан здоров'я (повноваження 

Президента України припиняються достроково у разі неможливості виконувати 

ним свої повноваження за станом здоров'я – п. 2 ст. 108 Конституції). Дії – це 

факти, які залежать від волі людей. Вони поділяються на правомірні і 

неправомірні. Правомірні, в свою чергу, поділяються на юридичні акти та 

юридичні вчинки. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Отже, конституційно-правові відносини – це суспільні відносини, 

врегульовані нормами конституційного права України, змістом яких є 

юридичний зв'язок між його суб'єктами у формі взаємних прав і обов'язків, 

передбачених відповідною нормою конституційного права. 
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VI. ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

 

Кожна галузь права має свої джерела. Це стосується і конституційного 

права. Термін «джерело права» юриспруденції відомий давно. Ще римський 

історик Тіт Лівій назвав Закони XII таблиць джерелом публічного і приватного 

права. Джерела права прийнято розрізняти: а) за матеріальним змістом 

(матеріальні умови життя суспільства, система економічних зв'язків, форми 

власності тощо); б) за ідеальним змістом (правова свідомість); в) за юридичним 

змістом (різні форми – засоби вираження, об'єктивація правових норм). Тому 

під джерелами права в юридичному значенні розуміється форма вираження, 

об'єктивація державної волі. 

Основними видами джерел конституційного права в світі є нормативно-

правові акти, судові прецеденти, правові звичаї, а інколи міжнародні і 

внутрішньодержавні договори. У свою чергу, нормативно-правові акти 

конституційного права поділяються на закони, нормативні акти виконавчої 

влади, нормативні акти органів конституційного контролю (нагляду), 

парламентські регламенти, акти органів місцевого самоврядування. 

Система правових актів, які є джерелами конституційного права України, 

досить широка. Це Конституція України, Конституція Автономної Республіки 

Крим, закони, постанови Верховної Ради України, акти Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, декларації (насамперед Декларація про 

державний суверенітет України), Акт проголошення незалежності України, 

постанови Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, акти місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, регламенти тощо. Правові акти конституційного характеру 

має право приймати Центральна виборча комісія як орган державної влади. Про 

це свідчить практика виборів Президента України у 1999 р., у процесі яких 

ЦВК прийнято цілу низку рекомендацій, обов'язкових до виконання. 
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Особливе місце серед джерел конституційного права України належить 

Конституції України, в якій закріплюються найбільш принципові державно-

правові норми загального характеру. Вони мають установчий характер та 

найвищу юридичну силу, стосуються всіх сфер життя суспільства: політичної, 

економічної, соціальної, духовної. Таким діапазоном змісту своїх норм 

Конституція України суттєво відрізняється від інших джерел конституційного 

права. Важливо й те, що в ній визначається багато інших видів джерел цієї 

галузі національної правової системи. Норми Конституції України стосуються 

коленого громадянина, усіх суб'єктів суспільних відносин. 

Джерелом конституційного права України є міжнародні договори. 

Конституція України (ст. 9) встановлює, що чинні міжнародні договори, згода 

на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України. 

Види джерел галузі конституційного права України, як правило, досить 

стабільні. Вони чітко визначені в Конституції України та інших нормативно-

правових актах. Але на даному етапі конкретні акти, які містять конституційно-

правові норми, мобільні, дуже часто змінюються, скасовуються, новелізуються. 

Нестабільність конституційного законодавства зумовлюється як об'єктивними, 

так і суто суб'єктивними чинниками, труднощами перехідного процесу 

формування української державності. 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ  

Таким чином, основними видами джерел конституційного права в світі є 

нормативно-правові акти, судові прецеденти, правові звичаї, а інколи 

міжнародні і внутрішньодержавні договори. У свою чергу, нормативно-правові 

акти конституційного права поділяються на закони, нормативні акти виконавчої 

влади, нормативні акти органів конституційного контролю (нагляду), 

парламентські регламенти, акти органів місцевого самоврядування. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 
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Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Конституційне право – провідна галузь права України, що являє собою 

сукупність правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, 

що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної 

соціальної системи, основи конституційного ладу України, статус людини і 

громадянина, територіальний устрій держави, форми безпосередньої 

демократи, систему органів державної влади і місцевого самоврядування. 

2. Конституційні норми мають свою специфіку, яка випливає з 

особливостей суспільних відносин, які вони регулюють. 

3. Важливою ознакою, притаманною виключно конституційним нормам, 

є їх найвища юридична сила. Вони є також, як правило, досить стабільними, і 

це має суттєве значення для стабільності конституційного ладу, забезпечення 

законності й правопорядку, стабільності правової системи України. Суттєве 

значення для характеристики конституційних норм має положення про те, що 

норми Конституції України є нормами прямої дії, що гарантує можливість 

звернення до суду для захисту прав і свобод людини і громадянина на основі 

норм Конституції України. 

4. Конституційно-правові інститути – це відповідна система норм 

конституційного права, що регулюють однорідні і взаємопов'язані суспільні 

відносини, які утворюють відносно самостійну групу. 

5. Можливі обидві класифікації конституційно-правових інститутів 

залежно від критерію різної кількості норм, які входять до інституту, обсягу 

суспільних відносин, що регулюються цими нормами. 

6. Конституційне право України – елемент правової системи держави. 

Система галузі конституційного права України складається з найважливіших 

конституційно-правових інститутів, до яких насамперед належать інститути: 

основ конституційного ладу; основ правового статусу людини і громадянина; 

територіального устрою; основ організації і функціонування органів державної 

влади і місцевого самоврядування; безпосередньої демократії (вибори, 

референдум). 
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7. Конституційно-правові відносини – це суспільні відносини, 

врегульовані нормами конституційного права України, змістом яких є 

юридичний зв'язок між його суб'єктами у формі взаємних прав і обов'язків, 

передбачених відповідною нормою конституційного права. 

8. Основними видами джерел конституційного права в світі є 

нормативно-правові акти, судові прецеденти, правові звичаї, а інколи 

міжнародні і внутрішньодержавні договори. У свою чергу, нормативно-правові 

акти конституційного права поділяються на закони, нормативні акти виконавчої 

влади, нормативні акти органів конституційного контролю (нагляду), 

парламентські регламенти, акти органів місцевого самоврядування. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

  

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні питання 

визначення Конституційного права України як галузі права, науки та 

навчальної дисципліни.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей національної правової системи України, 

враховуючи, що важливе значення має вивчення саме конституційного права 

України як галузі національного права, науки та навчальної дисципліни. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  
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Серед них слід виділити: предмет правового регулювання та метод 

правового регулювання, мету правового регулювання, характер санкцій, об’єкт 

правовідносин тощо, що також мають певне значення для характеристики 

конституційного права як галузі. Стосовно предмету та методу конституційного 

права необхідно визначити їх поняття, виділити специфічні ознаки та види 

методу правового регулювання; вказати основні групи суспільних відносин, які 

складають предмет конституційного права України тощо. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити юридичне значення преамбули Конституції України, розглянути  

перспективу внесення змін до Конституції України.  

ВСТУП 

У перекладі з англійської мови слово «конституція» означає «устрій», з 

латинської – «затверджую, установлюю». Незважаючи на те, що цей термін 

відомий ще з часів Римської імперії, акти, які дещо були схожі на конституцію, 

були і в часи феодалізму (наприклад, Павійська Конституція 1037 р. Священної 

Римської імперії німецької нації та інші), однак у власному розумінні цього 

слова вони такими не були і не могли бути. З середніх віків залишились 

історичні пам'ятки – хартії, декларації та інші акти, які стали підґрунтям для 

майбутніх конституцій. Вони увійшли в історію саме тому, що відповідали 

початковим потребам суспільного життя в конституційних формах правління, і 

насамперед обмежували владу монархів, закріплювали засади рівності прав 

особи. 

У вітчизняному правознавстві під конституцією прийнято розуміти 

основний закон держави, який відображає волю народу і в його інтересах 

закріплює найбільш важливі засади суспільного ладу і державної організації 

країни. Як головний закон конституція являє собою єдиний законодавчий акт, 

що встановлює принципи організації і функціонування представницьких 

органів держави, основні права і свободи людини і громадянина, 

територіальний устрій, форму правління, місцеве самоврядування тощо. У 
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цьому розумінні конституція як особливий законодавчий акт у правовій системі 

держави з'явилася в зв'язку з приходом до влади буржуазії. Поява конституцій –

це результат тривалої і тяжкої боротьби між феодалізмом і абсолютизмом, з 

одного боку, і буржуазією, селянами та робітниками – з другого. У цілому ж 

конституції завершили створення такого механізму державної влади, який 

давав змогу управляти суспільними відносинами від імені народу, але в 

інтересах насамперед буржуазії.  

 

І. ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРЕАМБУЛИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Текст чинної Конституції України (далі Конституція) відкривається 

вступною частиною, яка передує її розділам і має назву ―Конституція України‖. 

На відміну від Конституції УРСР 1978 р., яка мала назву ―Конституція 

(Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки‖ після 

проголошення незалежності України її назву було змінено на ―Конституція 

(Основний Закон) України‖, чинний Закон має лаконічну назву ―Конституція 

України‖. Отже в назві чинної Конституції термін ―Основний Закон‖ не 

вживається, оскільки законодавець розглядає ці поняття як тотожні 

―приймаючи‖ цю Конституцію – Основний Закон України (абзац 9).  

Традиційно в науці конституційного права вступну частину Основного 

Закону іменують преамбулою (франц. рreambule, від лат. рreambulus – те, що 

чомусь передує, має бути повідомлене, виступаючий попереду). Зазначимо, що 

і в самому тексті чинної Конституції слово ―преамбула‖ не вживається, вступна 

частина не має заголовку, як і в конституціях низки держав. У деяких 

конституціях вступна частина має назву, але преамбула будь-якої конституції є 

суттєвою. В преамбулі конституцій, зазвичай, вказують носія влади, який 

заснував її, умови та цілі її прийняття, основні політичні, правові, ідеологічні 

завдання, які повинні братися до уваги, бути зрозумілими, історично 

виправдані під час ознайомлення та застосування.  
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Особливе правове значення має її структура, зміст та юридична сила. 

Більше того, законодавець пред’явив більш високі вимоги з погляду її форми і 

змісту. Її зміст має низку суттєвих змістовних відмінностей. Зазначимо, що в 

правовій літературі щодо коментування Основного Закону незаслужено мало 

уваги приділено аналізу змісту і юридичного значення преамбули Конституції. 

Очевидно, це результат домінуючої у вітчизняній правовій теорії позиції, що 

преамбула Конституції не має юридичного значення, а лише є політичним 

документом, який є сутністю Основного Закону. В цьому зв’язку видається 

необхідним детальніше розглянути зміст преамбули нині чинної Конституції і 

виявити її суттєві риси. В Конституції України з формального погляду 

преамбули немає, але міститься вступна частина, яка охоплює 9 абзаців, в тому 

числі 72 слова – взаємопов’язаних положень урочисто-декларативного 

характеру, реалізація яких є головним обов’язком держави. Вона виражає 

сутність нового Основного Закону України, має основоположне значення для 

подальшого становлення і розвитку української держави й суспільства. 

Преамбула нашої Конституції за своїм стилем викладу подібна до 

урочистого звернення народу – засновника Основного Закону до попередніх, 

нинішнього і прийдешніх поколінь. Преамбула констатує, передусім, що чинна 

Конституція прийнята від імені Українського народу – громадян України всіх 

національностей і починається словами: ―Верховна Рада України від імені……‖ 

(абз. 1). Це означає, що Конституція є актом установчої влади Українського 

народу. Народ є первинним суб’єктом конституційних правовідносин, в яких 

обов’язковою стороною виступають Українська держава, її органи та посадові 

особи. Саме волею народу України визначається модель суверенітету, 

організації влади, прав і свобод людини і громадянина, яка проголошена в 

новому Основному Законі. Український народ володіє всією повнотою 

установчої (засадничої) влади, яка належить винятково йому, нікому не може 

бути передана чи узурпована державою, її органами чи посадовими особами. 

Від його імені цю установчу (засадничу) владу реалізувала Верховна Рада 

України п’ятого скликання, а саме - ―виражаючи суверенну волю народу‖ (абз. 
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2). Юридично це означає, що нова Конституція є результатом волевиявлення 

суверенної волі народу. Зазначимо, що право виступати від імені всього народу 

Верховна Рада України отримала з огляду на прийняття Декларації про 

державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. В розділі ІІ, якої 

проголошено, що ―Від імені всього народу може виступати виключно Верховна 

Рада України…..‖. Крім того, в заключній частині Декларації зазначено, що 

вона є основою для нової Конституції.  

Приймаючи новий Основний Закон, парламент України спирався на 

історико-політичні і юридичні підстави виникнення України як суверенної 

держави. Ними були багатовікова історія українського державотворення та 

невід’ємне право нації на самовизначення, передбачене Статутом ООН та 

іншими міжнародно-правовими документами, яке було здійснене українською 

нацією, усім українським народом (абз. 3). Фактично йдеться про реалізацію 

політичного принципу, на якому заснована українська державність – єдності 

етнічних українських земель.  

Як відомо, історично Україна (ще на стадії самовизначення нації) 

складалася як союз народу України, шануючи національні інтереси всіх 

народів. Результат цього процесу виражений в тактичній фразі ―на основі 

здійсненного українською нацією, всім Українським народом права на 

самовизначення‖. Це правда це не означає, що тим самим народ України 

втратив установчу владу. Виняткове право народу – визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні – знайшло своє конституційне закріплення в ст. 5 

Конституції. У Рішенні Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 р. 

№ 6-рп/2005 про офіційне тлумачення положень ч. 1 ст. 103 в контексті 

положень її ст. 5, 156 зазначено, що влада народу є первинною, єдиною і 

невідчужуваною (справа про здійснення влади народом). Атрибутивною 

частиною нової української державності стало утвердження в преамбулі 

―забезпечення прав і свобод людини‖ (абз. 4). Видається, що тут йдеться про 

поєднання юридичних і політичних засад. Що торкається прав і свобод людини, 

то це положення преамбули отримує свій конституційний розвиток у розділі І 
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―Загальні засади‖, ст. 3 якого є яскравим виявом ліберальної концепції прав 

людини. У конструкції цієї статті використано низку понять, раніше невідомих 

вітчизняній конституційній науці і запозичених з інших галузей права. У 

преамбулі є низка принципових положень, які розкривають причини і цілі 

прийняття нового Основного Закону України. Серед них: ―піклуючись про 

зміцнення громадської злагоди на землі України‖ (абз. 5) та ―прагнучи 

розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу‖ (абз. 6) 

тощо. Фактично йдеться про деякі соціальні зобов’язання Української держави 

по відношенню до людини, по забезпеченню демократичного розвитку країни. 

Зокрема, парламент не може приймати закони, а виконавча влада – нормативно-

правові акти, які порушують права і свободи людини або здатні призвести до 

порушення громадської злагоди на землі України, підриву демократичних засад 

української державності.  

Для розвитку Української держави виключно важливі положення 

преамбули про збереження історично утвореної державної єдності, 

встановлення громадянської злагоди. Досить тривалий час нашу Україну 

розривали, та, на жаль, і сьогодні перешкоджають її вільному розвиткові 

конфлікти соціальні та національні. Це генеральна ідея української Конституції 

―піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України‖, 

громадська злагода допомагатиме нам розбудувати незалежну Україну. Низка 

положень преамбули спрямовані на формування у громадян України почуття 

патріотизму, любові й поваги до Вітчизни. Вирішуючи це завдання, 

законодавець обрав, на наш погляд, оптимальний шлях – звернення до 

багатовікової історії українського державотворення та пам’яті поколінь. 

Справді, на історію України вплинуло багато інших обставин, які сприяли 

об’єднанню людей в єдину історичну спільність – Український народ. При 

цьому із всього розмаїття вибрали найбільш позитивну її частину – ―зміцнення 

громадської злагоди‖.  

Сила нашої держави в єдності українських земель. Положення преамбули 

―піклуючись про зміцнення громадської злагоди на землі України‖ свідчить, що 
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наша Конституція вийшла на рівень стандартів, прийнятих у світовому 

співтоваристві. Юридично, на наш погляд, ця формула означає: Україна 

усвідомлює себе в кордонах, які склались після розпаду Радянського Союзу, не 

претендуючи на інші території, які зайняті іншими народами колишнього 

СРСР. На цій концепції ґрунтується процес демаркації і делімітації державного 

кордону з колишніми союзними республіками СРСР, а також принциповій 

позиції в питаннях територіальних претензій до України збоку інших держав. 

Слова преамбули: ―про прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, 

соціальну, правову державу‖ означають намір України встановити 

демократичний лад і послідовно провести його через весь зміст Конституції 

(абз. 6), але з іншого боку проголошується, що Україна фактично є 

демократичною правовою державою (ст. 1).  

Як конституційне веління преамбула закріплює положення, 

―усвідомлюючи відповідальність, повагу до історичного минулого країни. Саме 

в преамбулі Основного Закону термін ―відповідальність‖ використовується 

внайширшому розумінні: вона слугує мотивацією прийняття Конституції. У 

словах ―усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, 

попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями‖ виражена рішучість 

здійснювати проголошені в преамбулі і закріплені в Конституції високі цілі та 

наміри (абз. 7). Зрозуміло, йдеться про відповідальність не в правовому, а в 

моральному розумінні. Народ, який не здійснив ради нинішнього і 

прийдешнього поколінь проголошені ним благородні цілі, може нести таку 

відповідальність у вигляді жалю за допущені помилки і їх виправлення, якщо 

вони важкі. Уникнути їх можна поширенням кращих рис і традицій минулого, 

шляхом настирливої праці, перебудування всього життя і діяльність народу 

відповідно до цілей Конституції. Це морально-політичні погляди і переконання 

Українського народу, які зумовили прийняття цієї Конституції. Засвідчують 

вірність, повагу до пам’яті ―попередніх, нинішнього та прийдешніх поколінь‖ 

(абз. 8). Крім того, слова ―попередніми, нинішнім та прийдешніми 

поколіннями‖ мають особливе принципове значення, оскільки вони вміщені у 
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вступній частині акта найвищої юридичної сили, Конституції, яка за своїм 

спрямуванням і функціями розрахована на досить тривалий історичний період і 

призначена для регулювання найважливіших суспільних відносин, охоплюючи 

при цьому всі сфери життєдіяльності суспільства і держави. Їх функція 

свідчить, по-перше, що нова Конституція є тривалим результатом прагнення 

попередніх поколінь; по-друге, вона прийнята в інтересах нинішнього 

покоління; по-третє, вона розрахована на прийдешні покоління. Це, своєю 

чергою дає підстави зробити висновок, що законодавець прагнув проголосити, 

що внесення змін до Конституції є справою далекого майбутнього (абз. 8), а не 

найближчого часу. Тому позиція авторів Коментаря є незмінною: поки 

суспільство і держава можуть розвиватися в рамках чинної Конституції ставити 

питання про внесення змін до неї не лише недоцільно, але й небезпечно. Про це 

яскраво свідчать результати конституційної реформи 2004 р..  

Преамбула завершується заявою про прийняття Конституції: ―приймаємо 

цю Конституцію – Основний Закон України‖, тобто визначено не тільки 

порядок прийняття Конституції, але й початок дії її норм (абз. 9). Як відомо, 

світовому досвіду декілька способів прийняття основних законів. З цих позицій 

вони поділяються на октройовані, які прийняті парламентом або 

конституційними зборами, і так звані ―народні‖, тобто прийняті в процесі 

всенародного обговорення. Україна, за свою коротку історію конституційного 

розвитку, використовувала головно один спосіб легалізації конституції. 

Зазначимо деякі особливості прийняття Конституції 1996 р. Роки, що минули з 

моменту проголошення незалежності, у контексті творення нового Основного 

Закону були бурхливими. Конституційний процес, що розпочався ще 1990 р., 

тобто ще за часів Української РСР, призвів до створення кількох проектів 

конституцій протягом 1993 – 1996 рр. ухвалення парламентом 1 липня 1992 р. 

Постанови про винесення проекту конституції на всенародне обговорення, 

однак через політичне протистояння напередодні президентських виборів 

конституційний процес загальмувався.  
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Лавина змін до чинного на той час Основного Закону 1978 р., укладення 

―малої конституції‖ – Конституційного Договору 1995 р..  

Отже структурний аналіз преамбули з елементами логічного аналізу 

допоможуть уяснити волю законодавця. У світовій конституційно-правовій 

теорії немає єдності поглядів щодо змісту конституції. Конституції різних країн 

становлять собою документ (акт), що відображає різні історичні умови її 

прийняття і рівень конституційної свідомості. Деякі властивості преамбули 

Конституції виявляються чіткіше в разі порівняння її структури із структурою 

преамбул конституцій інших демократичних правових держав. Порівняльний 

аналіз преамбул вітчизняної і зарубіжних конституцій свідчить, що головне у 

змісті їх преамбул, незважаючи на викладені в них різні цілі, є утвердження 

державності, народовладдя, визнання пріоритету прав і свобод людини і 

громадянина. Оскільки ці цілі пронизують всі конституційні положення 

(статті), то в основних законах низку країн вступної частини взагалі немає, 

тобто преамбула не є обов’язковим елементом Закону. Водночас за останнє 

десятиріччя можна відзначити тенденцію до включення в Конституції 

розгорнутих преамбул. Нерідко у вступній частині виражаються політичні цілі 

й намагання її творців. Конституції більшості держав, утворених на території 

колишніх союзних республік як головні цілі і вихідні позиції висувають 

передусім ідеї національного відродження та інститути демократії, наприклад:  

– Відродження суверенної державності Росії і утвердження непорушності 

її демократичної основи (Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 

р.);  

– Право на самовизначення, відданість загальнолюдським цінностям 

(Конституція Республіки Білорусь від 24 листопада 1996 р.);  

– Непорушність казахської державності, створення демократичного 

суспільства і правової держави, пріоритет прав і свобод людини, бажання 

забезпечити громадянський мир і міжнаціональну злагоду, достойне життя для 

себе і потомків (Конституція Республіки Казахстан від 28 січня 1993 р.). 

Примітно, що в чинній Конституції, прийнятій 30 серпня 1995 р. перелік цілей і 
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мотивів виглядає по іншому (створення державності на споконвічній казахській 

землі, усвідомлюючи себе миролюбивим громадянським суспільством, бажання 

зайняти достойне місце в світовому співтоваристві).  

Особливо сильні національні риси нової державності виражені в 

преамбулах основних законів держав Балтії. Наприклад, в Конституції Естонії 

від 28 червня 1992 р. зазначено, зокрема, про непрохідне право державного 

самовизначення народу Естонії, забезпечення збереження естонської нації і 

культури навіки. Головна думка преамбули Конституції Литовської Республіки 

від 6 листопада 1992 р. зосереджена на обґрунтуванні історичних коренів 

литовської держави, її правового фундаменту на литовських статутах і 

Конституціях Литовської Республіки, збереження власного духу, рідної мови, 

писемності і звичаїв. Наведені приклади засвідчують не тільки різні підходи до 

формулювання і реалізації основних цілей в різних конституціях, але й 

важливість вступної частини для правильної оцінки змісту самого основного 

закону. З огляду на це набувають особливого значення основні цілі розвитку 

Української держави, виражені в тексті преамбули її Конституції: дбаючи про 

забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про 

зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і 

зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу.  

Преамбула, можемо сказати, визначає стратегію правотворності і 

правозастосування, покладає на державу, її органи і органи місцевого 

самоврядування їх посадових осіб, громадян та їхніх об’єднань, юридичний 

обов’язок діяти відповідно до сформульованих у ній основоположних 

принципів і цілей, які у ній проголошені. Водночас, доводиться визнати, що 

високі цілі, проголошені в преамбулі Конституції і її зміст, не завжди повною 

мірою реалізуються в законах, які приймаються (не приймаються) на основі 

Конституції. Це, зокрема, стосується законів, положення яких Рішеннями 

Конституційного Суду України визнані неконституційними. Наприклад, справа 

про Регламент Верховної Ради України.  
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Приклади свідчать не лише про різні підходи для формувань і реалізації 

різних розуміння самого Основного Закону.  

У цьому зв’язку, набувають особливої ваги основні цілі і наміри розвитку 

України, виражені в змісті її преамбули: виражаючись, спираючись, дбаючи, 

піклуючись, прагнучи, усвідомлюючи, керуючись. Йдеться про бажану форму 

розвитку державності в Україні. Що ж торкається юридичної сили інших 

положень преамбули, розглянутих вище, то численні Рішення Конституційного 

Суду України, які спираються на їх зміст і не роблять різниці між ними та 

нормами основного тексту Конституції. Але Конституція не лише шанує 

пам'ять про минуле, а передусім утверджує загальновизнані й особливо важливі 

для нашої багатонаціональної країни принципи рівноправності самовизначення 

Українського народу, громадян України всіх національностей. Нова 

Конституція – це і відродження справжньої суверенної державності України, 

яку вона набула тільки з прийняттям 16 липня 1990 р. Декларації про 

державний суверенітет України. За роки незалежності ми пережили багато 

випробувань, проте змогли зберегти унітарність і цілісність України, створити 

відповідний ресурс консолідації, який надає нам змогу рухатися вперед. І як 

справді суверенна держава Україна самостійно прийняла свою Конституцію в 

1996 р. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, преамбула є невід’ємною складовою Конституції. Тому в 

разі її тлумачення усі конституційні положення статей мають ґрунтуватися на 

їх змісті і мотивах, які проголошенні у вступній частині. Хоча преамбула не 

містить положень нормативно-правового характеру, однак вона має суттєве 

значення для розуміння змісту Конституції, цілей її прийняття, історичних 

передумов установчого волевиявлення. Засадничу роль преамбула може 

виконати під час пошуку права суб’єкта конституційно-правових відносин, у 

випадках необхідності офіційного тлумачення (ми вважаємо, що для Основного 

Закону країни не є характерним наявність пробілів чи суперечностей) 

конституційних норм, а також в наступній трансформації до потребсьогодення 
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або потреб правового регулювання. Вона є такою як є. У цьому розумінні її 

правове значення беззаперечне. Фактично має юридичну силу для всіх 

суб’єктів конституційно-правових відносин, оскільки є основою, на якій 

вивіряється адекватність тлумачення конституційних норм, що містяться в 

розділах відповідних статей Конституції.  

 

ІІ. ПЕРСПЕКТИВА ВНЕСЕНЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Тема внесення змін до Основного закону знову повернулася до 

українського інформаційного простору. Незважаючи на те, що після приходу до 

влади В. Янукович домігся через Конституційний Суд скасування змін до 

Конституції, що були ухвалені у 2004 р. і відновлення дії Основного закону у 

редакції 1996 р., Президент неодноразово публічно заявляв про намір 

продовжити реформування Конституції. В. Янукович заявляє, що чинна 

Конституція України є недосконалою, а тому потребує змін. «У нас є багато 

питань Конституції, які ми зобов’язані виправити. Це стосується і судової 

реформи, і збалансування відносин між гілками влади», – сказав Президент 

журналістам, перебуваючи на економічному форумі у Давосі. 

Більшість українських правників дійшли висновку, що повернення до 

Конституції 1996 року, реанімувавши (з певними змінами) модель влади, що 

існувала впродовж 1996-2006 рр., не вирішило багатьох питань розвитку 

суспільства. Водночас це сприяло вирішенню питання стабільності та 

керованості в державі. Втім, як вважає керівник Головного управління з питань 

конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента, радник 

Президента України М. Ставнійчук, такий варіант розвитку був і залишається 

ресурсом обмеженого часу, оскільки певні проблеми порядку внесення змін до 

Конституції України у 2004 р., а також повернення до Основного Закону в 

редакції 1996 р. шляхом ухвалення рішення Конституційним Судом України 

тільки посилили проблему демократичної легітимності влади у всіх її аспектах. 

Наявна ситуація вимагає зваженого аналізу застосування чинної Конституції та 
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попередніх змін, проведення змістовного обговорення можливих варіантів 

модернізації Основного Закону України. 

За словами М. Ставнійчук, сьогодні, виходячи з рекомендацій 

Венеціанської комісії та інших органів Ради Європи, очевидно, що майбутній 

конституційний процес може бути організований у два етапи. Перший – 

пов’язаний з напрацюванням конституційних ініціатив якісного поліпшення 

реформи правосуддя та реформи правоохоронної сфери, проведення реформи 

місцевого самоврядування.  

Другий – може бути орієнтований на комплексне оновлення Конституції 

України, утвердження якісно нової демократичної моделі політичної системи 

європейського зразка, дотримання стандартів, прав і свобод людини, 

народовладдя, гарантій їх реалізації, ефективного державного управління.  

Отже, йдеться про зміну філософії самої влади, у тому числі її 

самообмеження та самоконтроль, баланс повноважень, децентралізацію. 

Водночас про готовність взятися за реформування Основного закону заявила 

низка громадських та профспілкових організацій – Громадський конституційний 

комітет; СОГ «Трудовий рух «Солідарність»; ГР «Вільний простір»; Економічний 

форум України; Конфедерація вільних профспілок Львівщини; Комітет виборців 

Донбасу; Конфедерація вільних профспілок Луганської області; шахтарські та 

підприємницькі профспілки; ветерани бойових дій; ветерани розвідки; Народна 

рада України; Асамблея малого та середнього бізнесу України. З їхньої 

ініціативи відбулося засідання Громадянського конституційного конгресу, в 

ході якого було оголошено про початок процедури скликання всенародних 

зборів з метою розробки пропозицій щодо внесення змін до Конституції 

України. 

Ініціативною групою напрацьовано ряд документів, що стосуються участі 

громадськості в роботі Конституційної асамблеї, впровадження економічних та 

соціальних реформ, вирішення проблеми зміцнення легітимності влади, 

реституції майна та власності, впливу на владу через інструменти прямої 
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демократії та підтвердження європейського вибору громадянського 

суспільства. 

Крім того, Конгрес ініціював скасування законодавчих актів, прийнятих з 

порушенням Конституції та приведення виборчого законодавства у 

відповідність до Основного закону. Ідеться, судячи із звернення голови 

Громадського конституційного комітету Ю. Збітнєва, про нормативні акти 

щодо «пенсійної реформи, освіти, медицини, захисту прав трудівників, 

діяльності та власності громадських організацій». 

Утім, очевидно, що згаданий Конгрес чи інші подібні зібрання, 

ініційовані різними громадськими діячами та організаціями, у такому вигляді, з 

яким маємо справу сьогодні, серйозного впливу на процес конституційного 

реформування не матимуть, оскільки такого роду органи не є легітимними: у 

вітчизняному правовому полі відсутні норми, що регламентували б їх 

створення. Більше того, Конгрес не має не лише правової, а й внутрішньої 

легітимності – його учасники не обрані більшістю, і, відповідно, не 

представляють більшість громадян країни чи навіть регіону, а отже не можуть 

претендувати на участь у конституційному процесі. Швидше за все, для 

подібних органиізацій конституційна реформа ризикує перетворитися на одне з 

агітаційних гасел у майбутній парламентській кампанії. 

При цьому, на думку багатьох експертів, необхідність внесення змін до 

Конституції є очевидною, оскільки в Україні до сьогодні в стадії розвитку 

перебуває система народовладдя і є гостра потреба забезпечення більшого 

контролю з боку суспільства над діями владних інститутів; є гостра потреба у 

збалансуванні співвідношення повноважень між гілками влади, удосконаленні 

адміністративної системи управління в Україні, функціонуванні судової 

системи та ін. 

Конституцію України парламент змінював неодноразово, проте, як 

свідчить історичний досвід, конституційні зміни в нашій державі відбуваються 

дуже повільно. Від моменту проголошення ідеї необхідності чи то нової 

Конституції, чи внесення вважливих змін до тексту Основного Закону до 
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практичної реалізації проходить кілька років. Так, у липні 1990 р. була 

прийнята Декларація про державний суверенітет України, яка мала стати 

основою нової Конституції, у червні 1991 р. Верховна Рада УРСР затвердила 

Концепцію нової Конституції української держави, у липні 1992 р. Був 

опублікований для всенародного обговорення проект нового Основного Закону 

вже незалежної України, а саме затвердження нової Конституції України 

відбулося лише 28 червня 1996 р. Тобто майже 6 років тривала розробка та 

ухвалення Конституції, яка остаточно закріпила створення суверенної 

незалежної України. 

Інший приклад: у квітні 2000 р. відбувся конституційний референдум за 

народною ініціативою, на який виносилися важливі питання функціонування 

вищих органів державної влади. Більше 80 % громадян України, які взяли 

участь у цьому референдумі, висловилися за скорочення кількості народних 

депутатів, обмеження депутатської недоторканності, двопалатний парламент, 

додаткові підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради 

України Президентом. До практичної реалізації результатів цього референдуму 

Президент Л. Кучма взявся лише у березні 2003 р., а потім і народні депутати 

запропонували кілька варіантів проекту закону про внесення змін до 

Конституції України. Один із депутатських проектів у квітні 2004 р. не добрав 

шести голосів, натомість інший проект 8 грудня  2004 р. набрав 402 голоси 

депутатів і на наступні майже чотири роки (починаючи з 1 січня 2006 р.) 

юридично закріпив політичну нестабільність в українській державі. Знову, 

більше чотирьох років пройшло до спроби здійснити на практиці лише одне 

питання із конституційного референдуму 2000 р. (можливість розпуску 

парламенту Президентом України у разі, якщо він упродовж місяця не сформує 

постійно діючу парламентську більшість), а інші питання з того референдуму 

відпали на різних стадіях законопроектної роботи народних депутатів. 

На початку 2008 р. була висловлена ідея про проведення конституційної 

реформи через скликання Конституційної Асамблеї України. У лютому        

2011 р. Президент України підписав указ «Про підтримку ініціативи щодо 
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створення Конституційної Асамблеї», на основі якого у січні нинішнього року 

підписав Указ «Питання формування і організації діяльності Конституційної 

асамблеї», яка займатиметься підготовкою змін до Конституції України. 

Схвалена указом Концепція формування та організації діяльності 

Конституційної асамблеї підготовлена на основі напрацювань науково-

експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї і рекомендацій 

Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).  

У Концепції наголошується, що «в даний час необхідність оновлення 

Конституції України в основному сприймається політичними силами і 

суспільством в Україні». Також зазначається, що Конституційна асамблея є 

спеціальним допоміжним органом, головною метою створення та діяльності 

якого є підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України.  

Серед основних завдань Конституційної асамблеї, зокрема: підготовка на 

основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту 

(законопроектів) про внесення змін до Конституції і його попереднього 

схвалення; організація суспільного, а також професійного, у тому числі за 

участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської комісії «За демократію 

через право» (Венеціанська комісія), обговорення законопроекту 

(законопроектів) про внесення змін до Конституції України.  

Відповідно до указу, Конституційна асамблея створюється у складі           

100 осіб з числа громадян України, які «мають відповідну професійну 

підготовку та досвід роботи у сфері державотворення та права, мають авторитет 

в суспільстві і, як правило, не є особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, і включаються до складу 

Конституційної асамблеї за згодою», а члени Конституційної асамблеї 

працюють на громадських засадах.  

У Концепції передбачено, що доцільно, аби не менше половини її складу 

становили вчені-конституціоналісти та інші фахівці у галузі права. Крім того, 

пропозиції щодо кандидатур третини персонального складу Конституційної 

асамблеї (34 особи), схвалені більшістю голосів від загального складу науково-
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експертної групи, вносяться Президентом України. А пропозиції щодо двох 

третин від персонального складу Конституційної асамблеї (66 осіб) вносяться 

Президенту України низкою суб’єктів. Зокрема, 14 кандидатур повинна 

запропонувати Національна академія наук України.  

Крім того, кожна фракція і група в парламенті може запропонувати по 

одній кандидатурі, а також по одній кандидатурі може запропонувати низка 

політичних партій, які брали участь в останніх виборах Президента України, 

місцевих виборах – у випадку, якщо кандидати від цих партій (кандидати, 

включені до виборчих списків усіх місцевих організацій цих партій) отримали 

підтримку більше 100 тис. голосів виборців.  

Українська опозиція, щоправда, відмовилася брати участь у роботі 

Конституційної асамблеї, ініційованої Президентом В. Януковичем. Комітет 

опору диктатурі, який був створений після арешту Ю. Тимошенко у серпні 

минулого року і об’єднав 15 опозиційних партій і низку громадських 

організацій, не має наміру йти на співпрацю із владою, оскільки вважає, що 

«вона почала процес внесення змін до Конституції для того, щоб гарантувати 

Віктору Януковичу другий термін президентства через вибори у парламенті», 

заявив лідер партії «Фронт змін» А. Яценюк. 

При цьому опозиційні сили, представлені у Верховній Раді, і деякі 

позапарламентські партії ставлять під сумнів, власне, саму ідею формування 

асамблеї у спосіб, що її пропонує Президент. «Конституційна асамблея може 

бути створена тільки Верховною Радою України – тим органом, який ухвалює 

Конституцію, а не Президентом, який повинен гарантувати виконання 

Конституції», – вважає лідер «Фронту змін» А. Яценюк. На його думку, 

Президент повинен бути одним з членів Конституційної асамблеї. 

А. Яценюк висловлює занепокоєння, що Конституційна асамблея у тому 

варіанті, який планує В. Янукович, може стати «декорацією для укріплення 

конституційної монархії Президента». «Своїм рішенням Президент відбирає у 

парламенту право ухвалювати зміни до Конституції. Це – черговий етап 

конституційного перевороту, коли вся вертикаль влади в країні будується під 
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одну людину. Країна без балансу гілок влади приречена на стагнацію і 

деградацію. Повернути Україну на шлях розвитку може Конституція, зміни до 

якої будуть внесені за участю народу і ухвалені на референдумі. Але почати 

цей процес має Національна Конституційна асамблея не імені Президента В. 

Януковича, а імені народу України. Вона має представити суспільну і 

експертну думку, а не тільки обґрунтує бажання Президента», – вважає лідер 

«Фронту змін», який ще понад рік тому вніс до парламенту проект постанови 

«Про утворення Національної Конституційної асамблеї».  

Лідер ВО «Свобода» О. Тягнибок вважає, що з точки зору Конституції 

легітимність так званої «Конституційної асамблеї» є сумнівною, оскільки, як 

зазначає ст. 5 Конституції України, «право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 

узурповане державою, її органами або посадовими особами».  

О. Тягнибок, також, зазначив, що лише громадяни мають право обирати 

членів Конституційної Асамблеї. Також, законодавчо мало би бути 

передбачено, що члени Конституційної асамблеї не можуть претендувати на 

виборні та виконавчі посади впродовж наступних 10 років, щоб ні в кого не 

було спокуси «писати Конституцію під себе». 

«Обрана народом Конституційна асамблея могла би стати до роботи лише 

після того, як основні концептуальні конституційні положення було 

затверджено на загальнонаціональному референдумі. Саме нація має визначити 

форму державного правління (президентська чи парламентська); повноваження 

гілок влади, принципи їх виборності та відповідальності, питання власності, 

землі, надр, стратегічних підприємств та природних монополій; розподіл 

прибутків виробництва (участь колективу в розподілі прибутків); соціальних 

гарантій (охорона здоров’я, освіта – платні чи безкоштовні); порядок 

формування армії; питання захисту навколишнього середовища», – пояснив 

лідер «Свободи». 
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За його словами, згодом Конституційна асамблея на основі цих принципів 

мала би напрацювати цілісний текст Конституції, який можна винести на 

референдум. 

Подібної думки дотримується і партія УДАР В. Кличка. «Якби 

представники опозиційних партій долучилися до роботи асамблеї, це дозволило 

б владі говорити, що проект нової Конституції – спільне і узгоджене рішення 

влади і опозиції», – вказується у заяві УДАРу. 

Лідер Соціалістичної партії і колишній голова парламенту О. Мороз 

вважає, що запропонований принцип формування Конституційної асамблеї 

взагалі суперечить Конституції, оскільки там немає жодної згадки про 

асамблею і усі повноваження змінювати Конституцію належать Верховній Раді. 

Крім того, заяви Президента про необхідність змінювати Конституцію 

дали підстави для його опонентів припускати, що зміни передбачатимуть, серед 

іншого, обрання Президента не всенародно, а у Верховній Раді. У цьому руслі 

опозиція заявляла, що головною причиною зміни виборчої системи в 2011 р. 

було намагання забезпечити більшість у парламенті, яка б могла обрати 

Президента. Водночас В. Янукович заявив, що лишається прихильником 

всенародного обрання Президента, але вважає, що Конституцію треба змінити, 

передусім ті її положення, що стосуються повноважень центральної та місцевих 

органів влади, а також системи правосуддя. 

Неоднозначну позицію щодо нових конституційних змін зайняли також 

деякі українські експерти. «Я думаю, що конституційна реформа проводиться 

до президентських виборів 2014 р. і буде пов’язана з конкретною політичною 

ситуацією, зокрема рейтингами Президента В. Януковича. Не виключено, якщо 

побачать, що рейтинг нинішнього глави держави надто низький, і він не може 

розраховувати на другий термін, можливо, тоді прийдуть до висновку обрати 

Президента в Парламенті, але при цьому залишити ті повноваження, які 

сьогодні є у Президента як народного обранця. Це буде найгірший варіант. На 

жаль, політична еліта змінює Конституцію під кон’юнктуру прийнятих 
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законів», – зазначив президент аналітичного центру «Відкрита політика» І. 

Жданов.  

За його словами, питання того, в якому напрямку буде рухатися Україна: 

чи то в напрямку парламентської, чи президентської республіки, зараз ніхто не 

обговорює. «Офіційно, ні Президент, ні інші представники влади, з моєї точки 

зору, не висловили своєї думки. Конституційна асамблея створена, але куди ми 

будемо рухатися, і як це бачить глава держави, ми не знаємо», – сказав він.  

З тим, що вносити зміни до Основного закону через парламент – невірне 

рішення, згоден і директор Українського інституту публічної політики                

В. Чумак. За його словами, оскільки депутатам Верховної Ради не довіряє 

більша половина населення України, вони не мають права вносити зміни до 

Конституції. «Дійсно, можна вносити зміни до Конституції, навіть необхідно 

вносити зміни до Конституції на сьогоднішній день, але вносити зміни в такі 

документи можна лише тоді, коли в суспільстві існує величезна ступінь довіри 

до політиків, які будуть вносити ці зміни», – пояснив він. За його словами, 

згідно з останніми соцопитуваннями, рівень недовіри населення України до 

Верховної Ради перевищує 70 %. Тому, на думку В. Чумака, необхідно змінити 

процес внесення змін до Конституції.  

Поширеним серед експертів є, також, нагадування того факту, що після 

відновлення Конституції 1996 р. були переглянуті терміни проведення 

президентських і парламентських виборів, у результаті чого і Верховна Рада, і 

Президент переобиратимуться пізніше, ніж якби діяла Конституція 2004 р. 

Після таких прецедентів навряд чи хтось заперечить припущення про те, що 

зміни до Основного закону можуть стати підставою для іще одного перегляду 

термінів перебування при владі Президента чи складу інших органів влади. 

Ще один аспект конституційного процесу пов’язаний з тим, що за 

президентства Л. Кучми, після того, як парламент ухвалив новий Основний 

закон, Конституційний Суд зробив висновок про можливість Л. Кучми 

балотуватися на третій президентський термін. 
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Керівник науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї 

Л. Кравчук вважає, що відмова опозиції брати участь у роботі Конституційної 

асамблеї не перешкодить конституційній реформі. «Я особисто дуже не хотів 

би, щоб Конституційна асамблея розділилася на дві частини – опозиційну і не 

опозиційну. Я хотів би, щоб це була одна частина – розумна», – сказав Л. 

Кравчук, який вважає, що в цілому до Конституційної асамблеї мають увійти 

100-150 осіб – юристи, фахівці з конституційного права, провідні політологи, 

представники політичних партій та громадських організацій.  

Л. Кравчук вважає, що Конституційну асамблею має очолювати не 

«офіційний політик». Політиків у ній має бути, на думку першого Президента 

України, не більше чверті від загального складу. 

За словами Л. Кравчука, Конституційна асамблея буде керуватися в своїй 

діяльності інтересами всього українського народу. Орієнтиром же для роботи 

майбутніх членів Конституційної асамблеї повинні бути європейські цінності, 

зокрема верховенство права, а також права та свободи людини.  

Перший Президент незалежної України зауважив, що наявна політична 

система не відповідає інтересам суспільства, тому у проекті нової Конституції 

мають бути закладені норми, які б її демонтували, зберігаючи при цьому 

принципи демократичної, правової держави. Доповідач підкреслив, що 

Конституційна асамблея має зосередитись на фахово-практичній, політичній 

стороні справи та запропонувати реальний документ, який буде працювати, 

апробувавши його на фаховому, експертному та суспільному рівнях. 

Л. Кравчук вважає, що нову Конституцію ухвалять не раніше, ніж після 

парламентських виборів, призначених на жовтень 2012 р. «Я наберуся 

сміливості сказати, думаю, що розглядати цей проект вже буде нова Верховна 

Рада. Подивимося, але швидше за все, та Верховна Рада, яка буде обрана в 2012 

р.», – сказав Л. Кравчук, який назвав В. Януковича першим українським 

лідером, що наважився на реформи в Україні. Сам В. Янукович вважає роботу 

над новою редакцією Конституції апогеєм оголошених ним реформ. 
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На підготовку Конституції попередньо відведено 2-2,5 року. 

Передбачається, що протягом цього часу науково-експертна група на чолі з 

Л. Кравчуком напрацьовуватиме ідеї, а сама Асамблея, число членів якої має 

скласти 100-150 осіб, буде їх обговорювати і затверджувати. Потрібно не 

просто запропонувати концептуальні засади проведення конституційної 

реформи, розробити і узгодити у владних кабінетах проект нової Конституції, 

чи закон про внесення змін до неї, підготовлений проект має пройти всенародне 

обговорення, обговорення у Верховній Раді України, отримати висновок 

Конституційного Суду України і тільки тоді ставити питання затвердження у 

парламенті чи на всенародному референдумі.  

Правда, конституційну реформу можна ще провести шляхом внесення 

комплексних змін до Конституції України у порядку, передбаченому розділом 

XIII чинного Основного Закону. Але в умовах підготовки до парламентських 

виборів зміни у функціонуванні державного механізму, швидше за все, 

відійдуть на другий план. 

Керівник управління з питань конституційно-правової модернізації 

Адміністрації Президента М. Ставнійчук запевнила, що Конституційна 

асамблея вивчатиме європейський досвід, а також усі пропозиції, що лунають в 

Україні. 

Після підготовки Конституційною асамблеєю концепції реформування 

Основного закону вона буде передана на розгляд Президента, після чого                 

В. Янукович внесе до парламенту відповідний законопроект або законопроекти. 

Говорячи про те, які норми Конституції, на її думку, потребують 

перегляду, радник Президента назвала питання правосуддя, місцевого 

самоврядування, дільності правоохоронної системи та інститутів адвокатури. 

22-23 березня в Києві за ініціативи Президента України В. Януковича 

відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Соборність і 

Свобода як чинники нацональної ідеї України», в якій взяли участь державні, 

політичні та громадські діячі, освітяни, учені НАН України, Національної 
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академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук 

України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

У резолюції конференції були висловлені рекомендації підтримати 

ініціативу Президента України зі скликання Конституційної асамблеї і 

закликати наукові установи, вищі навчальні заклади, громадські організації 

активно долучитися до процесу створення й діяльності асамблеї як суспільного 

форуму, на якому можуть бути обговорені найважливіші питання подальшого 

державотворення та пройнято консенсусне рішення щодо оновлення 

конституційного ладу.  

У контексті ідеї розширення форм участі народу в здійсненні влади 

запропоновано запровадження народної законодавчої ініціативи. Надання права 

громадянам брати участь у законодавчому процесі дасть змогу парламентарям 

не тільки краще відчувати потреби населення, а й зможе підвищити рівень 

довіри громадян до ВР України та сприяти твердженню парламентаризму в 

цілому.  

Пріорітетним напрямом конституційної реформи визнано розширення 

гарантій прав людини через передбачення на конституційному рівні Інституту 

конституційної скарги як форми безпосереднього доступу громадян до 

конституційного правосуддя. Запропоновано також у разі проведення 

конституційної реформи повернутися до напрацювань Конституційної комісії 

(1994-1996 рр.), зокрема, ідеї запровадження в тексті Конституції України 

розділу «Охорона Конституції», який би поєднав у собі норми про статус 

Конституцій, які покликані забезпечувати неухильне дотримання та виконання 

конституційних приписів. 

У резолюції наголошується на потребі актуалізації рішень, ухвалених на 

Всеукраїнському референдумі 16 квітня 2000 р. Їх ретельний аналіз є 

необхідним з урахуванням того, що воля народу, висловлена ним на 

референдумі, за 12 років не була предметом серйозних дискусій ані в стінах 

парламенту, ані на загальнонаціональних представницьких форумах. 
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Крім того, резолюція наголошує на необхідності прискорення винесення 

на конституційному рівні питання про реформу судоустрою, завершення 

муніципальної реформи, включення в межі конституційного процесу питання 

адміністративно-територіальної реформи. 

На думку голови Центру прикладних політичних досліджень «Пента» 

В. Фесенка, при опрацюванні конституційних змін насамперед необхідно 

провести серйозну дискусію навколо питань модернізації політичної системи та 

конституційного процесу, зокрема визначитися з напрямами конституційних 

змін. Серед першочергових питань, на які необхідно дати відповідь, є реформа 

місцевого самоврядування, адміністративно-територіальна реформа, соціально-

економічна реформа та реформа політичної системи загалом.  

Директор соціологічної служби «Український барометр» В. Небоженко 

зазначає, що новий етап конституційних змін розпочато у сприятливій 

політичній атмосфері, позбавленої «конституційної істерики». Він обгрунтовує 

об’єктивну необхідність проведення конституційної реформи невирішеністю в 

попередній період конституційного процесу таких проблем як легітимація 

влади і нової власності. За оцінками експерта, найбільшою проблемою 

реформування політичної системи України є тенденція зниження легітимності 

конституційного процесу в період 1991-2011 рр. І якщо Конституція 1996 р., 

незважаючи на критику процедури її прийняття, має безперечну легітимність, 

то конституційні зміни 2004 р. можна оцінювати як повне знищення 

легітимності Основного закону країни – вони мотивовані домінуванням 

цінностей влади над цінностями держави. В. Небоженко підкреслює, що в 

даний момент країна перебуває у критичній точці прийняття рішення щодо 

продовження конституційного реформування. Залежно від якості цього рішення 

політичні процеси в країні можуть розвиватися в двох напрямах – або подальше 

знищення легітимності, або відновлення зростання легітимності 

конституційних змін. Саме Конституційна асамблея може стати механізмом, 

який забезпечить розвиток політичних процесів в рамках другого напрямку. 
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Радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень В. 

Лупацій зауважує, що поза увагою не може лишитися ще один з аспектів 

легітимності конституційної реформи – міжнародний. З метою забезпечення 

міжнародної легітимності конституційним змінам в Україні, на думку радника 

при дирекції Інституту, було б доцільним проведення низки міжнародних 

конференцій, присвячених тематиці конституційного реформування. 

Керівник Головного управління з питань конституційно-правової 

модернізації Адміністрації Президента України М. Ставнійчук також зазначає 

важливість зовнішнього чинника у вирішенні проблеми подолання дефіциту 

внутрішньої легітимності влади, водночас наголошуючи на необхідності більш 

тісної взаємодії з Венеціанською Комісією в питаннях законодавчого 

забезпечення модернізації політичної системи країни, подолання практики 

подвійних та потрійних стандартів в практиці державного будівництва. М. 

Ставнійчук наголошує на величезній значущості для процесу легітимації 

конституційних змін формування майданчиків уведення всіх питань 

конституційного будівництва у правове конституційне поле, яке визначено 

чинною Конституцією країни. 

Також М. Ставнійчук вважає, що змістовна складова реформування 

Конституції України повинна ґрунтуватись на людиноцентриських цінностях, 

орієнтованих на захист прав і свобод людини, як це зроблено в усіх 

європейських конституціях, бути максимально убезпеченою від політико-

владної заангажованості. Окрім того, вона зробила особливий наголос на 

необхідності забезпечити за чинною конституційною процедурою юридичну 

прийнятність рішень Конституційної асамблеї, а також причетність громадян, 

наприклад у форматі загальнонаціональних дебатів, та врахування їх 

пропозицій. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, робота над проектом конституційних змін в Україні розпочалася. 

Позиція українських політиків та експертів щодо їх необхідності, змісту та 

способу втілення неоднозначна. Очевидно, що процесу розробки нових 
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конституційних положень має передувати ґрунтовне дослідження 

конституційного процесу та демократії в Україні і світі, а також продумане та 

раціональне поєднання існуючих на сьогодні концепцій конституційного 

реформування. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Преамбула є невід’ємною складовою Конституції. Тому в разі її 

тлумачення усі конституційні положення статей мають ґрунтуватися на їх 

змісті і мотивах, які проголошенні у вступній частині. Хоча преамбула не 

містить положень нормативно-правового характеру, однак вона має суттєве 

значення для розуміння змісту Конституції, цілей її прийняття, історичних 

передумов установчого волевиявлення.  

2. Засадничу роль преамбула може виконати під час пошуку права 

суб’єкта конституційно-правових відносин, у випадках необхідності офіційного 

тлумачення (ми вважаємо, що для Основного Закону країни не є характерним 

наявність пробілів чи суперечностей) конституційних норм, а також в 

наступній трансформації до потребсьогодення або потреб правового 

регулювання. Вона є такою як є. У цьому розумінні її правове значення 

беззаперечне. Фактично має юридичну силу для всіх суб’єктів конституційно-

правових відносин, оскільки є основою, на якій вивіряється адекватність 

тлумачення конституційних норм, що містяться в розділах відповідних статей 

Конституції.  

3. Робота над проектом конституційних змін в Україні розпочалася. 

Позиція українських політиків та експертів щодо їх необхідності, змісту та 

способу втілення неоднозначна. Очевидно, що процесу розробки нових 

конституційних положень має передувати ґрунтовне дослідження 

конституційного процесу та демократії в Україні і світі, а також продумане та 

раціональне поєднання існуючих на сьогодні концепцій конституційного 

реформування. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

  

Конституція сучасної правової держави виступає як основний і дієвий 

інструмент регулювання суспільних відносин. Вона повинна об’єднувати 

правову систему держави, надавати їй стабільності та впорядкованості. Тому 

таким важливим і важким був для України процес створення власної 

конституції 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні питання 

визначення конституції, її принципів, функцій, тощо.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей національної правової системи України, 

враховуючи, що становлення української державності беззаперечно залежить 

не тільки від наявності Основного Закону, а й від його реальності, дієвості. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед таких питань слід виділити: різноманітні підходи до визначення 

конституції як Основного Закону держави, критерів класифікації конституцій, а 

також характеристики юридичних властивостей Конституції України.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити поняття конституційного ладу та основні засади 

конституційного ладу.  

ВСТУП 

 

Конституційний лад має реалізувати прагнення до соціального порядку 

на основі співіснування індивідуального та групового інтересів із загальними, 

забезпечувати пріоритет прав особи. Все це потребує з боку держави 

ефективних гарантій, без наявності яких існуючий лад не можна вважати 

конституційним. 

Безперечно, найбільш важливим предметом свого регулювання 

Конституція має насамперед засади конституційного ладу, які й зумовлюють 

його конституційну природу. Цими засадами є соціально-моральні установки і 

політико-правові правила розумної та справедливої організації суспільства, які 

обов'язково мають перебувати під захистом держави. Саме вони зумовлюють 

найважливіші ознаки конституційного ладу, форму правління, влади, 

державного устрою, політичного режиму, сутність України як держави, 

правового статусу людини і громадянина, принципи народовладдя та форми 

його здійснення, засади створення надійної системи державної безпеки, захисту 

суверенітету і територіальної цілісності України, правопорядку та зовнішньої 

політики нашої держави. 
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І. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 

 

Конституція України як Основний Закон держави займає центральне 

місце в системі законодавства, оскільки є головним джерелом права України. 

Розділ І «Загальні засади» – провідний у структурі Конституції, має особливе 

значення як для самої Конституції, так і для всієї системи національного 

законодавства. 

У цьому розділі закріплюються засади конституційного ладу України. 

Водночас є поняття «конституційний лад». А тому виникає запитання щодо 

тотожності чи відмінності цих термінів. У сучасній науці конституційного 

права, а також у теорії держави і права поняття «конституційний лад» останнім 

часом використовується дедалі частіше для позначення досить чіткої системи 

суспільних відносин, що закріплює функціональну і організаційну єдність 

суспільства, або як сукупність принципів, без яких лад держави не може бути 

конституційним. 

У юридичній літературі немає єдиного розуміння поняття 

конституційного ладу, але всі вчені юристи стоять на позиції, що наявність у 

державі Конституції ще не дає підстав існуючий суспільний лад вважати 

конституційним. Це зумовлено тим, що суспільний лад не можна вважати 

державно-правовою категорією на відміну від конституційного ладу. До того ж 

він може бути і неконституційним, оскільки вплив держави на людину і 

суспільство в цілому може здійснюватися і поза межами права. А тому термін 

«конституційний лад» не є синонімом терміна «суспільний лад». 

Важливо виходити з того, що конституційне правління, правовий 

характер державної влади, правова держава, верховенство права тісно 

взаємопов'язані і водночас є найбільш важливою ознакою і передумовою 

конституційного ладу. Конституційний лад – це цілісна система соціально-

правових відносин і інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і 

конституційним вимогам. Він має ґрунтуватися на сукупності найважливіших 

регуляторів, які допомагають закріпленню в суспільній практиці і в 
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правосвідомості фізичних і юридичних осіб стабільних правових, гуманних, 

справедливих зв'язків між людиною, суспільством та державою. 

Державний лад — закріплена Конституцією України форма організації 

Української держави. Фактично це система конституційних принципів 

організації державної влади та здійснення владних повноважень. 

Державний лад є багатогранним явищем. Водночас у кожній державі він 

має свої особливості. Це стосується і України. її державний лад, по-перше, має 

значною мірою перехідний і змішаний характер, тобто знаходиться на стадії 

становлення. 

По-друге, державний лад України характеризується утвердженням її як 

національної держави. Це виявляється насамперед у тому, що сучасне 

державотворення в Україні передбачає в своїй основі реалізацію багатовікової 

української ідеї — створення (поновлення, відродження) самостійної 

(незалежної, суверенної), соборної (єдиної, унітарної), вільної, демократичної, 

справедливої, правової, соціальної, розвинутої держави. 

Відповідно до Конституції України держава сприяє консолідації та 

розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, 

розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності корінних 

народів і національних меншин України. 

Водночас Україна дбає про задоволення національно-культурних і 

мовних потреб українців, які проживають за її межами. Державна мова в 

Україні, державні символи та інші інститути є за своїм походженням переважно 

національними інститутами етнічних українців. 

По-третє, як свідчить процес державотворення останніми роками, 

Україна утверджується як європейська держава, якій притаманні істотні риси 

більшості європейських держав та держав світу. Вона значною мірою 

сприйняла багатовікові досягнення європейської наукової конституційної 

думки і практики в галузі державотворення. Зокрема, вчення, ідеї, положення 

про правову державу, верховенство права, поділ державної влади на 

законодавчу, виконавчу і судову, про демократію, парламентаризм, місцеве 



68 
 

самоврядування, вибори, референдуми та інші форми прямого народовладдя, 

про конституційне судочинство, правосуддя тощо. 

Зрештою, Україна з часу проголошення своєї незалежності виступає 

важливим міжнародним чинником, який впливає на інші держави й міжнародні 

організації та відповідно зазнає їхнього впливу. 

Якщо конституційний лад – це сукупність соціальних відносин, то його 

засади – система конституційне закріплених принципів, що їх регламентують. 

Стосовно конституційного ладу засади являють собою вужче поняття. Якщо 

вони закріплені тільки в Конституції держави, то сам конституційний лад 

встановлюється не тільки в Конституції, а і у відповідних конституційних 

законах. Наприклад, про власність, про місцеве самоврядування, про 

Конституційний Суд України, про громадянство та ін. 

Загальновизнано, що саме засади конституційного ладу є найважливішим 

об'єктом конституційного регулювання. Це справді так, тому що засади 

закріплюють:  

1) основні принципи, що виступають як керівні для різноманітних сторін 

конституційного ладу; 

2) базові цінності, на які суспільство орієнтується в розвитку 

конституційного ладу;  

3) конституційно-правові норми і інститути, через які ці принципи та 

цінності дістають своє безпосереднє обґрунтування й закріплення і які 

зумовлюють їх юридичне значення. 

Таким чином, можна вважати, що засади конституційного ладу – це 

система, в якій базові цінності є основою принципів, а останні конкретизуються 

в інститутах і нормах, що в цілому надає системі правового значення. 

Засади конституційного ладу – досить специфічні правові норми, на 

основі яких формуються відповідні правовідносини. Ці норми мають ряд 

характерних ознак. Передусім вони закріплюють найважливіші засади 

побудови суспільства і держави і, як правило, не породжують конкретних 

правовідносин. Вони зумовлюють сутність правового впливу на всі сфери 
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суспільних відносин і адресовані всім суб'єктам права. Способом захисту цих 

норм є загальний режим захисту Конституції, конституційного ладу. Вони 

мають здебільшого конституційну форму вираження; за своїм видом вони в 

основному є нормами-принципами, нормами-цілями, нормами-дефіні-ціями. 

Практичну і правову реалізацію цілей конституційного ладу має забезпечувати 

вся правова система держави, всі галузі права. Цілеспрямованість засад 

конституційного ладу -забезпечення системного закріплення концептуальних 

ідей, визнаних найважливішими для суспільства і держави. За своїми 

функціями ці норми є головними для всіх інших правових інститутів. 

Засади конституційного ладу мають особливу юридичну силу. Це 

виявляється в обов'язках законодавця дотримуватися вказаних принципів при 

внесенні змін і доповнень до тексту Конституції. Конституційний Суд України 

також має виносити свої рішення в разі невідповідності правових норм суті 

основних принципів, які в будь-якому разі є непорушними. Якщо Конституції 

України належить перше місце в системі джерел права, то засади 

конституційного ладу є своєрідною «конституцією для Конституції». Саме 

засади є основним виміром Конституції. 

Засади конституційного ладу країни відображають прагнення людини і 

суспільства до щастя, добра, справедливості, свободи, рівності, солідарності, 

гуманізму, демократії та порядку. У засадах конституційного ладу, як правило, 

закріплюється суспільний ідеал. 

Ключове значення має положення про верховенство людини над 

державою. У засадах конституційного ладу має бути відображений принцип 

обмеження держави. Над нею знаходиться право і народний суверенітет, тобто 

саме вони мають верховенство, їх закріплення в Конституції спрямоване на 

здійснення контролю над владою, аби запобігти можливості її свавілля. 

Надзвичайно важливим для засад конституційного ладу є їх цілісність. 

Будучи закріпленими в Конституції, вони стають умовою для тісної 

внутрішньої єдності і стабільності суспільства. Слід відзначити також і 

проблему співвідношення цілісності засад конституційного ладу і компромісу. 
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Ця проблема зумовлена тим, що в демократичному суспільстві конституційний 

лад має бути формальним відображенням компромісу, який в ім'я загального 

правонаступництва є обов'язковим, незмінюваним. 

І, звичайно, найважливішими в засадах конституційного ладу є його 

принципи, їх перелік не може бути вичерпним. Тому вони не завжди бувають 

закріплені в розділі про засади, а можуть міститися й в інших розділах 

(наприклад, принцип судового контролю). Такими принципами засад 

конституційного ладу є: народовладдя, державний суверенітет; політична, 

економічна та ідеологічна багатоманітність; верховенство права; пріоритет прав 

і свобод людини і громадянина; рівність перед законом, право на рівний захист 

з боку закону; поділ влади; унітаризм; суверенна і незалежна, демократична, 

соціальна, правова держава; принцип забезпечення своїх національних 

інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного 

співробітництва із зарубіжними країнами за загальновизнаними принципами І 

нормами міжнародного права. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, у юридичній літературі немає єдиного розуміння поняття 

конституційного ладу, але всі вчені юристи стоять на позиції, що наявність у 

державі Конституції ще не дає підстав існуючий суспільний лад вважати 

конституційним. Це зумовлено тим, що суспільний лад не можна вважати 

державно-правовою категорією на відміну від конституційного ладу. До того ж 

він може бути і неконституційним, оскільки вплив держави на людину і 

суспільство в цілому може здійснюватися і поза межами права. А тому термін 

«конституційний лад» не є синонімом терміна «суспільний лад». 

Конституційний лад має реалізувати прагнення до соціального порядку 

на основі співіснування індивідуального та групового інтересів із загальними, 

забезпечувати пріоритет прав особи. Все це потребує з боку держави 

ефективних гарантій, без наявності яких існуючий лад не можна вважати 

конституційним. 
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Засади конституційного ладу – досить специфічні правові норми, на 

основі яких формуються відповідні правовідносини. Ці норми мають ряд 

характерних ознак. 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦЙНОГО ЛАДУ  

 

Конституція характеризує Україну як суверенну і незалежну, 

демократичну, соціальну, правову державу (ст. 1). Ця стаття є однією із 

провідних, присвячених українській державності. Суверенітет є однією з ознак 

суверенної держави. Він надає можливість самостійно здійснювати через 

відповідні державні структури функції стосовно формування і реалізації як 

внутрішньої, так і зовнішньої політики України. 

Із суверенності України випливає і її незалежність. Незалежною може 

бути суверенна держава, яка має право самостійно вирішувати свої внутрішні і 

зовнішні справи без втручання в них будь-якої іншої держави. 

Конституція характеризує Україну як демократичну державу, яка за 

формою правління є республікою. Про демократичний характер нашої держави 

свідчить те, що законодавчий орган, Президент України, місцеві ради 

обираються громадянами України на принципах періодичних, конкурентних, 

вільних виборів. 

Україна проголошена соціальною державою, в якій людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю. Держава – для людини, а не навпаки. Саме такий зміст 

закладений в основу конституційних норм, які визначають загальнодержавну 

політику в соціальній сфері, забезпечують соціальну спрямованість економіки. 

Україна проголошена в Конституції правовою державою. Таке 

закріплення, звичайно, ще не відображає реальності сьогодення, а є одним із 

перспективних завдань, яке необхідно вирішувати. Це – норма-ціль. Слід 

зазначити, що для правової держави характерні такі риси, як: верховенство 

права, закону, Конституції; визнання пріоритету прав і свобод людини і 
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громадянина; взаємна відповідальність держави і громадянина; демократична 

форма правління; соціальна справедливість і гуманізм та ін. 

Суверенітет України поширюється на всю її територію (ст. 2). Це 

положення означає, що жодна частина цієї території не може проголосити себе 

незалежною від суверенної влади держави. Згідно зі ст. 17 Конституції захист 

суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави, справою всього 

українського народу. Принципові засади забезпечення національної безпеки 

України визначає Концепція (основи державної політики) національної безпеки 

України, схвалена Верховною Радою України 16 січня 1997 р. На Збройні Сили 

України покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканності. На відповідні військові формування та 

правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 

регламентуються відповідними законами, що вже прийняті і діють, 

покладається забезпечення державної безпеки і захист державного кордону 

України. Важливим є положення про те, що Збройні Сили України та інші 

військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і 

свобод громадян, з метою повалення конституційного ладу, усунення органів 

влади чи перешкоджання їх діяльності. Держава бере на себе забезпечення 

соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у Збройних 

Силах України та інших військових формуваннях, а також членів їх сімей. На 

території України забороняється створення і функціонування будь-яких 

збройних формувань, не передбачених законом. Чинним законодавством 

встановлена кримінальна відповідальність за найманство і створення не 

передбачених законодавством воєнізованих формувань чи груп (ст. 260 

Кримінального кодексу України). Не допускається розташування на території 

України іноземних військових баз. Утім, дане положення Конституції тісно 

пов'язане з п. 14 Перехідних положень Основного Закону. 

Частина друга ст. 2 Конституції закріплює положення про те, що за своїм 

державним устроєм Україна є унітарною державою. На відміну від федерацій 
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унітарні держави мають єдину конституцію, єдиний уряд, єдине законодавство 

тощо. 

До складу унітарних держав можуть входити одна або кілька 

адміністративно-територіальних одиниць, що користуються особливим 

статусом автономних утворень. В Україні такий статус має Автономна 

Республіка Крим, яка є невід'ємною складовою частиною України. Унітарна 

форма державного устрою для України є найбільш виправданою, оскільки 

відповідає її етнічному складу, історичному минулому, економічним та 

культурним реаліям. 

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і 

недоторканною. Цілісність означає заборону насильницького поділу території 

держави, а під недоторканністю території держави розуміють те, що інші 

держави зобов'язані утримуватися від будь-яких зазіхань на територію 

суверенної держави. Тільки Україна володіє повнотою суверенної влади і 

тільки вона може здійснювати територіальне верховенство. 

Важливе значення має ст. З Конституції, яка встановлює, що людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Визначивши їх як найвищу соціальну 

цінність, Україна приєдналася до європейського і світового бачення цього 

питання, закріпила його загальнолюдське вирішення як обов'язкове для 

держави і всіх інших учасників суспільних відносин. У частині другій ст. З 

Конституція передбачає положення, яке обмежує державну владу, а саме 

відповідальність держави перед людиною за свою діяльність, адже головним 

обов'язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. 

Принципово важливим є закріплення у ст. 4 Конституції єдиного 

громадянства. Це конституційне положення покликане забезпечити єдиний 

правовий статус для всіх громадян України. Єдине громадянство в Україні є 

необхідною умовою стабільності політичної і соціальної ситуації в державі. 

Громадянство має важливе значення для людини, впливає на її суб'єктивні 

права, їх обсяг, свободи, обов'язки, відповідальність. Конституція України 
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закріплює порядок, згідно з яким підстави набуття і припинення громадянства 

України визначаються тільки законом. В Україні діє Закон «Про громадянство 

України» в редакції від 18 квітня 2001 р. 

Стаття 5 Конституції закріплює республіканську форму правління. 

Поняття «республіка», яке вперше було запроваджене у Стародавньому Римі, 

дослівно означає «справа народу», але пізніше стало тлумачитися як «влада 

народу». Різноманітність республіканських форм правління залежить від того, 

якою мірою народ впливає на формування та діяльність органів держави. 

Згідно з частиною другою ст. 5 Конституції носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ. Він здійснює владу як безпосередньо, так і 

через органи державної влади та місцевого самоврядування. Це можуть бути 

всеукраїнський та місцевий референдуми, вибори та інші форми. Конституція 

встановлює гарантії прав суверенітету народу. Це – заборона на узурпацію 

державної влади, оскільки єдиним її джерелом є суверенний народ, а також 

право народу визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Таке право 

не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. 

Необхідність здійснення в Україні державної влади на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу і судову закріплено в ст. 6 Основного Закону. Це – 

один із найбільш важливих принципів організації державної влади. Гілки влади, 

за Конституцією, є відносно незалежними, мають свою чітко встановлену 

компетенцію. Суверенні права на владу визнаються за всіма дієздатними 

громадянами або за їх більшістю, а управління здійснюється на основі 

народного представництва. 

Сама ідея народного представництва як засіб обмеження правління 

верховної влади надзвичайно важлива, адже саме народу належить первинна, 

установча влада, саме він може вирішувати питання про зміну форми 

правління. І це знайшло чітке конституційне закріплення. 

Важливим фактором узгодження діяльності гілок влади є система 

стримань і противаг, яка має урівноважувати їх владні повноваження. Це такі 

засоби стримань і противаг, як: а) законодавча влада обмежена референдумом 
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(ст. 73), прямими виборами Президента (ст. 103), його правом вето (п. 30 ст. 

106), Конституційним Судом (ст. 147); б) виконавча влада обмежена 

відповідальністю перед парламентом (пункти 10, 12, 13 ст. 85, ст. 113, ст. 115), 

підзаконним характером нормативних актів, що нею приймаються (ст. 106), 

внутрішнім розподілом повноважень між Президентом і Кабінетом Міністрів 

(пункти 9, 10 ст. 106), між республіканською владою і місцевими органами 

влади. 

Судова влада підпорядкована Конституції і закону (ст. 129), а її 

внутрішній розподіл виявляється в тому, що Конституційний Суд виділений із 

загальної судової системи (ст. 147). Принципу поділу влади, який гарантується 

Конституцією України, відповідають: наявність сильного Президента, що 

володіє значними повноваженнями (ст. 102); механізмів контролю над 

Президентом (особлива процедура імпічменту – ст. 111); відповідального уряду 

(колективна та персональна відповідальність його членів – частина друга ст. 

113, частина четверта ст. 115); участь парламенту в призначенні глави уряду 

(пункти 12, 24 ст. 85); неприпустимість сумісності депутатського мандата з 

міністерським портфелем (частина друга ст. 78) та ін. 

Свої повноваження органи законодавчої, виконавчої та судової влади 

мають здійснювати в межах, встановлених Конституцією України та 

відповідними законами. 

У Конституції України забезпечені правові та економічні умови 

функціонування місцевого самоврядування (ст. 7). У нормативному значенні 

положення даної статті пов'язані з принципом народовладдя. Україна розглядає 

самоврядування як фундаментальні засади устрою суспільства і держави. 

Місцеве самоврядування слід розглядати як форму залучення громадян України 

до участі в управлінні своїми справами. 

Важливою умовою конституційного ладу є верховенство права та закону. 

У правовій конституційній державі влада має підлягати праву, а не право їй. 

Держава має бути у цьому зацікавленою, оскільки суспільство, що зорієнтоване 

на верховенство права, може стати носієм правового порядку, захисником 



76 
 

миру, прав і свобод громадян. У ст. 8 Конституції України встановлено, що в 

Україні визнається і діє принцип верховенства права. Принцип верховенства 

права неприпустимо протиставляти принципу верховенства закону. Це 

виправдано лише в тому випадку, коли в поняття «закон» вкладається той 

самий зміст, що й у поняття «право». Якщо ж термін «закон» вживається у 

власному розумінні слова – як акт парламенту, то таке тлумачення принципу 

верховенства права слід вважати спрощеним. 

Частина друга ст. 8 закріплює важливе положення про те, що Конституція 

має найвищу юридичну силу і згідно з преамбулою є Основним Законом 

України. Крім того, норми Конституції є нормами прямої дії (частина третя ст. 

8). Це дає можливість звертатися до суду для захисту конституційних прав і 

свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції навіть у 

тому разі, якщо відсутні відповідні нормативно-правові акти. 

Надзвичайно важливе зовнішньополітичне і правове значення мають 

норми ст. 9 Конституції, згідно з якими чинні міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Закон України «Про дію міжнародних 

договорів на території України» від 10 грудня 1991 р. передбачає, що укладені і 

належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори є невід'ємною 

частиною національного законодавства. У цьому випадку такий міжнародний 

договір має таку ж юридичну силу, як і національний закон. Тому Закон 

України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р. обумовлює 

здійснення ратифікації міжнародних договорів не у формі постанови Верховної 

Ради України, як це було раніше, а шляхом прийняття спеціального закону про 

ратифікацію, який підписується Головою Верховної Ради України. 

Ратифікації підлягають міжнародні договори про дружбу, взаємну 

допомогу та співробітництво; з питань позики та кредиту; територіальні; про 

громадянство та інші, ратифікація яких передбачена законом або самим 

міжнародним договором. Відповідні міжнародні договори подаються на 

ратифікацію Верховній Раді України Президентом України або Кабінетом 
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Міністрів України. Важливим є те, що у разі виявлення розбіжностей між 

договором, поданим на ратифікацію, і Конституцією України, договір повинен 

надсилатися до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо 

його відповідності Конституції. Слід зазначити, що Україна широко 

використовує практику ратифікації міжнародно-правових договорів. Лише за 

період з липня 1990 р. по грудень 1997 р. Верховна Рада України ратифікувала 

близько 300 міжнародних договорів. Важливе значення має і положення 

Конституції про те, що укладення міжнародних договорів, які суперечать 

Конституції, можливе лише після внесення до неї відповідних змін. 

Стаття 10 Основного Закону України закріплює українську мову як 

державну, покладає на державу обов'язок забезпечувати всебічний розвиток і 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України. Водночас держава гарантує (а не лише виявляє турботу, як 

було раніше) вільний розвиток, використання і захист (останнє теж є новелою) 

мов національних меншин України. Спеціально виділено російську мову як 

таку, якою користується значна частина населення України. Застосування мов в 

Україні гарантується Конституцією та визначається законом. Нині цю функцію 

виконує Закон «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989 р. Питання 

мовної політики в Україні визначаються також іншими конституційними 

нормами. Наприклад, недопустимість привілеїв чи обмежень за мовними 

ознаками (ст. 24 Конституції), що порядок застосування мов визначається 

виключно законами України (ст. 92); щодо обов'язкового володіння державною 

мовою Президента України (ст. 103), професійними суддями (ст. 127), суддями 

Конституційного Суду (ст. 148). Держава повинна також сприяти вивченню мов 

міжнародного спілкування. У міжнародному праві є поняття «робоча мова 

ООН», якими є англійська, іспанська, російська і французька мови, та «офіційні 

мови ООН» – англійська, арабська, іспанська, китайська, російська і 

французька. 

Принципово важливим є закріплення в Конституції положень про 

сприяння державній консолідації та розвитку української нації, її історичної 



78 
 

свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, 

мовної, релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин 

України (ст. 11). Ці конституційні положення створюють правову базу для 

вирішення питань у цій сфері. До заходів законодавчого характеру належать 

прийняття Декларації прав національностей України від 1 листопада 1991 p., 

Закону України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 p., 

Державної програми відродження і розвитку освіти національних меншин в 

Україні на 1994-2000 pp. та ін. 

Уперше в національне право запроваджується поняття корінних народів. 

Цим терміном, як правило, позначається категорія національних меншин, яка є 

самобутньою етнічною групою, що склалася історично і споконвіку проживає 

на території даної держави, їх головна відмінність від національних меншин 

відповідно до Міжнародної Конвенції МОП 1989 p. полягає в наявності 

специфічних прав землевласності чи землекористування в тих регіонах, в яких 

вона проживає. Відповідного законодавства в Україні ще немає. 

На конституційному рівні вперше закріплені (ст. 12) положення про 

обов'язок держави дбати про задоволення національно-культурних і мовних 

потреб українців, які проживають за межами держави. Українська діаспора, 

тобто українці, що живуть за межами держави, за різними неофіційними 

даними, налічує 11 млн. осіб. Найбільші українські діаспори – у Росії (4,3 млн.), 

у США (2 млн.) та Канаді (1 млн. осіб). Йдеться про взаємне збагачення 

набутками духовної та матеріальної культури, поєднання інтересів українців у 

своїй державі та поза нею, залучення етнічних українців до розвитку і 

зміцнення зв'язків зі своєю етнічною батьківщиною. 

Конституція в ст. 13 закріплює право власності українського народу на: 

землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, на природні ресурси її 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони. Слід 

зазначити, що визначення континентального шельфу вперше дається в ст. 1 

Женевської Конвенції про континентальний шельф 1958 р. (ратифікована 10 
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листопада 1960 р.) і знаходить більш детальний розвиток у ст. 76 Конвенції 

ООН 1982 р. з морського права. Особливим правовим статусом користується і 

виключна (морська) економічна зона, спеціальний правовий режим якої 

визначається нормами міжнародного права. 

Право власності українського народу на природні ресурси знайшло 

розвиток у чинному законодавстві. Це закони «Про власність», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Водний кодекс, Лісовий кодекс, 

Кодекс України про надра та ін. Від імені українського народу права власника 

здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування в межах, 

визначених Конституцією. За загальним правилом, закріпленим Конституцією, 

природні ресурси можуть надаватися громадянам лише для користування. 

Певні винятки з цього правила стосуються окремих об'єктів тваринного світу, а 

також земельних ресурсів. 

Чинне законодавство про охорону навколишнього природного 

середовища розрізняє загальне і спеціальне природокористування громадян. 

Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. 

Власник повинен поважати інтереси інших людей, суспільства. Держава 

забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, 

соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед 

законом. Порушення прав власності державою, фізичною чи юридичною 

особами зумовлює можливість притягнення винних до відповідальності. 

Норма ст. 14 Конституції присвячена землі як основному багатству, що 

перебуває під особливою охороною держави. Конституційне положення щодо 

землі утворює принципово нову в нашій державі конституційну основу як для 

галузевого земельного законодавства, так і для господарської системи в цілому. 

Право власності на землю гарантується. Воно набувається і реалізується 

громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до 

закону. Положення Конституції підтверджується чинним земельним 

законодавством щодо обмеження категорії права власності на землю, 

закріплюючи таке право лише за громадянами України. 



80 
 

Відповідно до ст. 15 Конституції суспільне життя в Україні ґрунтується 

на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. 

Забезпечення політичної багатоманітності означає свободу політичної 

діяльності об'єднань громадян (партій, рухів тощо), яка не забороняється 

законодавством України. Порядок створення об'єднань громадян визначається 

Законом України «Про об'єднання громадян» від 22 березня 2012 р. 

Конституція в ст. 37 встановлює певні обмеження щодо створення і діяльності 

об'єднань громадян. Наприклад, осередки політичних партій не можуть діяти в 

органах виконавчої та судової влади. Політичним партіям і громадським 

організаціям заборонено створювати воєнізовані формування. 

Економічна багатоманітність означає можливість рівноправного 

існування різних форм власності та господарювання, однакову їх підтримку і 

захист з боку держави. 

Ідеологічна багатоманітність – це право різних суб'єктів безперешкодно 

формулювати, пропагувати і втілювати в практику суспільних відносин 

різноманітні теорії, ідеї, погляди, які стосуються різних аспектів життя держави 

і суспільства. Сама держава, звичайно, дотримується певних політичних та 

ідеологічних концепцій, але вони не можуть офіційно проголошуватися 

державою пріоритетними та обов'язковими. З цією ж метою забороняється 

цензура, тобто обмежувальні заходи щодо здійснення свободи слова в засобах 

масової інформації. Все це має суттєве значення для розвитку в Україні 

суспільних процесів на демократичних засадах. 

Однією із найважливіших, що безпосередньо стосується самого існування 

українського народу, здоров'я кожної людини, що проживає на території 

України, та майбутніх поколінь, є ст. 16 Конституції, яка покладає на державу 

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 

території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 

збереження генофонду українського народу. Відповідні міністерства повинні 

розробляти і вводити в дію екологічні нормативи і правила екологічної безпеки. 

Вже створено досить розгалужену систему сучасного екологічного 
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законодавства, наступним етапом розвитку якого є кого кодифікація з 

урахуванням відповідних конституційних приписів. 

Конституційне закріплення положення про обов'язок держави стосовно 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи визначається тим, що йдеться 

про безпрецедентне екологічне лихо планетарного масштабу. Ліквідація його 

наслідків ще довго потребуватиме цілеспрямованих державних заходів. 

Ключове значення має положення ст. 18 Конституції про те, що 

зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права. На жаль, у 

Конституції не закріплені принципи зовнішньої політики України, наприклад, 

такі як: можливість участі в міжнародних організаціях та інших об'єднаннях, 

системах колективної безпеки; бажання наблизитися до загального і 

справедливого миру та ін. Водночас Україна визнає перевагу загальнолюдських 

цінностей перед іншими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права 

стосовно норм національного права. Ще в 1990 р. Україна проголосила намір 

стати нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і 

дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не 

набувати ядерної зброї. Конституція не закріпила без'ядерного і безблокового 

статусу України. Координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої 

влади у сфері національної безпеки і оборони України покладено на Раду 

національної безпеки і оборони (ст. 107), правовий статус якої визначається 

законом. 

Новелою Конституції України є і ст. 19, згідно з якою правовий порядок в 

Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 

примушений робити те, що не передбачено законодавством. Тобто держава має 

бути гарантом як належної реалізації передбачених Конституцією і законами 

прав і свобод людини і громадянина, так і неприпустимості не передбачених 

законодавством втручання в життя і діяльність особи та примусового впливу на 
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неї органів державної влади і місцевого самоврядування та їх посадових осіб. 

Ці органи та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

У Конституції (ст. 20) закріплені державні символи України – Державний 

Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України, які є 

засобами ідентифікації суверенної держави. Державні символи є сукупністю 

конституційне затверджених знакових, образних чи музикальних виразів, що 

юридичне уособлюють державу. Державний Прапор України – це національний 

прапор, який поєднує два притаманні українському минулому національні 

кольори (синій та жовтий) і являє собою стяг із двох рівновеликих 

горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. 

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого 

Державного Герба України та герба Війська Запорізького. Головним його 

елементом є малий Державний Герб України. Державний Гімн України – 

національний гімн на музику М. Вербицького на слова П. Чубинського 

затверджений законом. Опис державних символів України та порядок їх 

використання також встановлюються законами, які приймаються не менш як 

двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. 

Столицею України є місто Київ, спеціальний статус якого визначається 

Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ». 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, основи конституційного ладу України являють собою 

цілісну систему основоположних принципів, які визначають демократичний 

вектор розвитку Української держави і суспільства. 

Важливою умовою конституційного ладу є верховенство права та закону. 

У правовій конституційній державі влада має підлягати праву, а не право їй. 

Держава має бути у цьому зацікавленою, оскільки суспільство, що зорієнтоване 

на верховенство права, може стати носієм правового порядку, захисником 

миру, прав і свобод громадян. У ст. 8 Конституції України встановлено, що в 
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Україні визнається і діє принцип верховенства права. Принцип верховенства 

права неприпустимо протиставляти принципу верховенства закону. 

Економічна багатоманітність означає можливість рівноправного 

існування різних форм власності та господарювання, однакову їх підтримку і 

захист з боку держави. 

Ідеологічна багатоманітність – це право різних суб'єктів безперешкодно 

формулювати, пропагувати і втілювати в практику суспільних відносин 

різноманітні теорії, ідеї, погляди, які стосуються різних аспектів життя держави 

і суспільства. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. У юридичній літературі немає єдиного розуміння поняття 

конституційного ладу, але всі вчені юристи стоять на позиції, що наявність у 

державі Конституції ще не дає підстав існуючий суспільний лад вважати 

конституційним. Це зумовлено тим, що суспільний лад не можна вважати 

державно-правовою категорією на відміну від конституційного ладу. До того ж 

він може бути і неконституційним, оскільки вплив держави на людину і 

суспільство в цілому може здійснюватися і поза межами права. А тому термін 

«конституційний лад» не є синонімом терміна «суспільний лад». 

2. Конституційний лад має реалізувати прагнення до соціального порядку 

на основі співіснування індивідуального та групового інтересів із загальними, 

забезпечувати пріоритет прав особи. Все це потребує з боку держави 

ефективних гарантій, без наявності яких існуючий лад не можна вважати 

конституційним. 

3. Засади конституційного ладу – досить специфічні правові норми, на 

основі яких формуються відповідні правовідносини. Ці норми мають ряд 

характерних ознак. 
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4. Основи конституційного ладу України являють собою цілісну систему 

основоположних принципів, які визначають демократичний вектор розвитку 

Української держави і суспільства. 

5. Важливою умовою конституційного ладу є верховенство права та 

закону. У правовій конституційній державі влада має підлягати праву, а не 

право їй. Держава має бути у цьому зацікавленою, оскільки суспільство, що 

зорієнтоване на верховенство права, може стати носієм правового порядку, 

захисником миру, прав і свобод громадян. У ст. 8 Конституції України 

встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Принцип верховенства права неприпустимо протиставляти принципу 

верховенства закону. 

6. Економічна багатоманітність означає можливість рівноправного 

існування різних форм власності та господарювання, однакову їх підтримку і 

захист з боку держави. 

7. Ідеологічна багатоманітність – це право різних суб'єктів 

безперешкодно формулювати, пропагувати і втілювати в практику суспільних 

відносин різноманітні теорії, ідеї, погляди, які стосуються різних аспектів 

життя держави і суспільства. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

  

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні питання 

визначення та характеристики Конституційного ладу України. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Зокрема, необхідно враховувати, що за своєю суттю конституційний лад 

являє собою певний тип конституційно-правових відносин, зумовлених рівнем 

розвитку суспільства, держави і права; за змістом - конституційний лад 

визначає, передбачені та гарантовані Конституцією державний і суспільний 

лад, конституційний статус людини і громадянина, систему безпосереднього 
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народовладдя, організацію державної влади і місцевого самоврядування, 

територіальний устрій, основні засади зовнішньополітичної та іншої 

міжнародної діяльності держави, основи національної безпеки та інші існуючі 

найважливіші види конституційно-правових відносин; за формою - 

конституційний лад України є системою основних організаційних і правових 

форм суспільних відносин, передбачених Конституцією, тобто основних видів 

організації та діяльності держави, суспільства та інших учасників 

конституційно-правових відносин.   

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей національної правової системи України. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Визначити державну владу як інститут конституійного права, поняття, 

ознаки, класифікація органів держави, конституційні засади організації і 

здійснення державної влади в Україні.  

 

ВСТУП 

Динаміка сучасного державно-політичного життя висуває нові дослідницькі 

пріоритети, нові методологічні підходи. Особливої актуальності набувають 

дослідження всієї сукупності факторів, що формують основу демократичної 

правової держави. 

Реформування держави, спроба побудувати демократичну правову державу 

вимагають детального з'ясування сутності, поняття та генези її механізму. Крім 

того, вивчення політико-правового знання про механізм держави дозволяє виділити 

пріоритетні напрями його подальшого реформування. 

Держава не може розглядатися як застигла, статична система. Вона 

функціонує і розвивається як єдина система зі своїми елементами. Поняття «механізм 

держави» є системоутворюючим для сприйняття її як цілісного явища. Воно дозволяє 
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пов'язувати елементи держави у структурно-функціональний «вузол» і надавати їм 

динамічного смислу. 

До того ж державний лад проявляється безпосередньо в організації держави, 

зокрема в її формах, механізмі та в інших організаційно-правових інститутах. 

Відповідно основним системоутворюючим, організаційним елементом держави є 

її механізм.  

 

І. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

 

Влада – це суспільне відношення, що характеризується здатністю та 

можливістю одних людей або владних груп досягати здійснення своєї волі 

іншими людьми або групами (підвладними). Різновидом влади є політична влада, 

під якою розуміють владу певної групи людей (еліти) над усім суспільством, що 

характеризується використанням у випадку необхідності примусових заходів. 

Вона здійснюється через низку політичних інститутів, правовий статус яких тією 

або іншою мірою регулюється нормами конституційного права. Такими 

інститутами є: 

 держава; 

 система місцевого та іншого (найчастіше – соціально-

професійного) самоврядування; 

 політичні партії (як правлячі, так і опозиційні); 

 інші об'єднання громадян; 

 засоби масової інформації; 

 іноді – церква та інші релігійні структури. 

Державна влада – це вид публічної політичної влади, що здійснюється 

державою та її органами, здатність держави підпорядковувати своїй волі 

поведінку людей та діяльність об'єднань, що знаходяться на її території. 

Поряд із державною владою складовими публічної влади є влада народу 

(безпосереднє народовладдя, що здійснюється через вибори, референдуми) та 

місцеве самоврядування. 
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Відмежувати державну владу від інших різновидів публічної влади можна 

за такими ознаками: 

1) у кожній країні існує тільки одна державна влада; 

2) державна влада поширюється на всіх членів суспільства; 

3) державна влада може розв'язувати загальносуспільні проблеми; 

4) вона має у своєму розпорядженні такий особливий механізм та апарат, 

яких не мають інші; 

5) державна влада встановлює загальнообов'язкові, формально визначені для 

всього населення правила поведінки – юридичні (правові) норми; 

6) ця влада характеризується суверенністю (суверенітетом),тобто 

верховенством, повнотою, неподільністю, самостійністю, формальною 

незалежністю від влади будь-якої організації або особи як у даній країні, так і за 

її межами. 

Відповідно до частин 2, 3, 4 ст. 5 Конституції України носієм суверенітету 

і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і 

через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право 

визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно 

народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими 

особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. 

Положенням частин 2, 3, 4 ст. 5 Конституції України дано офіційне 

тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. 

№ 6-рп/2005. Так, положення ч. 2 ст. 5 Конституції України «носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» треба розуміти так, що 

в Україні вся влада належить народові. Влада народу є первинною, єдиною і 

невідчужуваною та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через 

вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, 

визначеному Конституцією та законами України, через органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та 

законів України. Результати народного волевиявлення у визначених 
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Конституцією та законами України формах безпосередньої демократії є 

обов'язковими. 

Положення ч. 3 ст. 5 Конституції України «право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 

узурповане державою, її органами або посадовими особами» треба розуміти так, 

що тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму 

визначати конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституцією 

України, а також змінювати конституційний лад унесенням змін до Основного 

Закону України в порядку, встановленому його розділом XIII. 

Положення ч. 4 ст. 5 Конституції України «ніхто не може узурпувати 

державну владу» слід розуміти як заборону захоплення державної влади шляхом 

насилля або в інший неконституційний чи незаконний спосіб органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 

громадянами чи їх об'єднаннями. 

ВИСНОВКИ ДО ПРЕШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, державна влада – це вид публічної політичної влади, що 

здійснюється державою та її органами, здатність держави підпорядковувати 

своїй волі поведінку людей та діяльність об'єднань, що знаходяться на її 

території. 

Поряд із державною владою складовими публічної влади є влада народу 

(безпосереднє народовладдя, що здійснюється через вибори, референдуми) та 

місцеве самоврядування. 

ІІ. ОРГАНИ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Важливим і невід'ємним елементом структури державного апарату є 

орган держави. Саме від рівня розвитку державних органів, їх взаємодії, 

чіткості повноважень залежить рівень розвитку і ефективність державного 

апарату.  

Варто відзначити, що в юридичній науці немає єдиного підходу щодо 

розуміння терміна «орган держави». Перш ніж розглядати існуючі погляди та 
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точки зору науковців щодо визначення поняття державного органу, необхідно 

звернутися до етимології цього терміна. 

У Сучасному тлумачному словнику української мови понятгя «орган» 

(від грец. organon – знаряддя, інструмент) розуміється як організація, установа, 

яка виконує певні функції в галузі державного управління. 

Вважається, що термін «державний орган» отримав широке застосування 

у XIX ст., коли на ґрунті поширення ідей народного суверенітету і розподілу 

влади склалося уявлення про державу як засіб здійснення влади, яка належить 

народові. Цей засіб (механізм) розглядався як такий, що об'єктивно має складну 

організацію, елементами якої є державні органи. 

Сьогодні у правовій науці існує велика кількість визначень терміна 

«державний орган», що дає можливість розглядати їх під різними кутами зору, 

вивчати та аналізувати їх особливості. Такий стан речей потребує системного 

підходу, що дозволить впорядкувати науковий матеріал з метою створення 

цілісної концепції державного органу. 

У вітчизняній доктрині зустрічаються спроби наукового дослідження 

зарубіжної державно-правової літератури, де висвітлюється теорія державних 

органів. Зокрема, виокремлюються три підходи до розуміння сутності 

державного органу, що склалися в юридичній літературі: французький (Л. Дюгі, 

М. Оріу, Г. Ф. Шершеневич та ін.), німецький (Г. Єллінек, М. Коркунов, Ф. 

Кокошкін, Гірке та ін.) і суб'єктивний (Г. Кельзен). Слід зазначити, що наведені 

пропозиції є раціональними, заслуговують на увагу, проте критерієм їх 

виділення є переважно історико-філософські погляди, що панували на початку 

XX ст. 

Крім того, в юридичній літературі щодо характеристики державного 

органу виділяються функціональний, соціологічний, юридичний, 

організаційний підходи. Відповідно за функціональним підходом державний 

орган пропонується розглядати як структуру, що виконує певні функції 

держави; за соціологічним – як колектив людей, що склався у процесі поділу 

праці для виконання покладених державою завдань у певній сфері; за 
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юридичним – звертається увага на структури, наділені компетенцією, 

державно-владними повноваженнями; за організаційним – досліджується місце 

державного органу в державному апараті і його внутрішня побудова – 

організація елементів та їх взаємодія. 

Органи держави мають певні ознаки, які відрізняють їх від державних 

підприємств, установ, а також від недержавних структур. Основними серед них 

є: 

є структурним елементом апарату держави; 

мають певну економічну і організаційну відокремленість і самостійність; 

створюється державою чи обирається безпосередньо народом; 

наділені нормативно закріпленими державновладними повноваженнями; 

характеризуються відповідною організаційною структурою; 

мають територіальні межі діяльності; 

здійснюють свої функції від імені держави; 

використовують символи держави у офіційному порядку; 

мають відповідну компетенцію, приймають юридично обов'язкові нормативні 

та індивідуальні акти; 

характеризуються певними особливостями підпорядкування у процесі взаємодії 

з іншими державними органами і установами; 

спираються у процесі реалізації повноважень на організаційну, матеріальну та 

примусову силу держави; 

забезпечують державновладні повноваження шляхом застосування засобів 

виховання, переконання, заохочення, а в певних випадках — заходів примусу; 

характеризуються особливим порядком утворення, видами діяльності, 

характером та обсягом повноважень, формами і методами виконання функцій. 

На підставі комплексного аналізу різноманітних точок зору можна 

констатувати, що в сучасній юридичній науці всю їх чисельність умовно можна 

поділити на п'ять груп. Найбільш вагомими підходами до розуміння поняття 

державного органу є такі. 
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Згідно з пертим підходом, державний орган є структурним елементом 

механізму держави, який наділений державно-владними повноваженнями та 

відповідними матеріальними засобами, необхідними для здійснення завдань і 

функцій держави. Державний орган трактується лише як структурна частина 

державного механізму, не розкриваються його внутрішня організація і складові 

елементи. 

Прихильники другого підходу вважають, що державний орган є складовою 

частиною державного апарату (колективна чи індивідуальна структурна ланка 

апарату держави; спеціально створена структура, яка є складовою частиною 

державного апарату), що бере участь у реалізації функцій держави та наділена 

для цього владними повноваженнями. Подібне розуміння поняття державного 

органу є більш вузьким, ніж попередня точка зору. Згідно з цим підходом, так 

само залишається нерозкритим питання про внутрішню структуру державного 

органу, його елементи. 

Третя група вчених визначає державний орган як сукупність осіб, 

громадян або державних службовців, які здійснюють завдання і функції 

держави. Слід зазначити, що найбільш численною у правовій доктрині є саме 

третя група дослідників, яка трактує державний орган як колектив державних 

службовців. Подібне розуміння державного органу, порівняно з іншими, 

ставить на перше місце людський фактор, професійні якості особи чи осіб, які 

реалізують державно-владні повноваження. 

Наявність людського фактора в апараті держави потребує високої 

правової культури державних службовців, їхньої якісної професійної 

підготовки. З цього приводу доцільно навести думку Ю. Тодики, який вважає, 

що правова культура посадової особи виявляється у підготовці її до сприйняття 

прогресивних, правових ідей, проголошених у Конституції України, зокрема в 

її І розділі «Загальні засади», у вмінні та навичках користуватися правом, у 

правильній оцінці власних знань права. 

Відповідно до четвертого підходу, державний орган розуміється як 

організаційно відокремлена, самостійна державна інституція, що діє від імені та 
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за уповноваженням (дорученням) держави, яка має відповідні владні 

повноваження й компетенцію, виключає власну структуру і застосовує 

адекватні форми й методи діяльності у процесі здійснення покладених завдань і 

функцій. Авторські визначення в межах цього підходу є логічними та 

заслуговують на увагу, але потребують істотних уточнень і доповнень. Справа 

в тому, що будь-який державний орган є державною інституцією 

(організацією), проте не кожна державна інституція (організація) наділена 

державно-владними повноваженнями та може бути державним органом. 

П'ята група вчених є прихильниками змішаного підходу, вони вважають, 

що державним органом є частина державного апарату, яка є групою осіб або 

однією особою, наділена державно-владними повноваженнями (які 

реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах) для 

виконання завдань і функцій держави. Подібне розуміння терміна «державний 

орган» є найбільш оптимальним, виваженим і ґрунтовним, оскільки одночасно 

визначається місце органу держави в державному апараті й аргументується 

наявність власної структури державного органу. Такий підхід дозволяє більш 

повно дослідити ознаки державного органу, визначити його сутність, 

проаналізувати взаємозв'язок з іншими державно-правовими категоріями тощо. 

Існують й інші авторські точки зору на визначення дефініції «державний 

орган», які не можуть бути віднесені до жодного із проаналізованих вище 

підходів і є досить дискусійними. З метою забезпечення повноти, всебічності та 

комплексності розгляду цієї правової категорії варто проаналізувати наступне 

визначення. Державний орган трактується як направлені на виконання 

специфічних державних функцій, врегульовані відповідними правовими 

нормами діяльність та взаємовідносини людини чи об'єднаної спільною ідеєю 

групи людей, акти яких сприймаються членами суспільства як державні. У 

цьому визначенні, на противагу іншим, робиться акцент на діяльнісному 

аспекті державного органу. Центром уваги є діяльність та взаємовідносини 

людини (людей). Варто зазначити, що подібне розуміння державного органу є 

недостатньо обґрунтованим і не отримало подальшого розвитку в правовій 
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доктрині й широкої підтримки з боку науковців. Слід наголосити, що 

державний орган є системою, яка здійснює діяльність, а не діяльністю, що 

виконується системою. 

Отже, в юридичній літературі термін «державний орган» різними 

авторами трактується по-різному. Проте важливим залишається той факт, що 

саме державні органи складають структуру державного апарату та наділені 

владними повноваженнями. Адже саме від рівня їх розвитку, взаємодії, 

налагодженості взаємозв'язків та чіткості повноважень залежать ефективність 

державного апарату, його розвиток та подальше вдосконалення. 

Таким чином, на основі проаналізованих у межах цього дослідження 

наукових підходів до питання визначення терміна «державний орган» 

Л.Р. Наливайко сформулювала визначення поняття державного органу. 

Державний орган – це структурно відокремлена, внутрішньо організована, 

юридично оформлена частина державного апарату, що є колективом громадян 

(громадянином), має державно-владні повноваження та необхідні правові, 

матеріально-фінансові засоби для реалізації завдань і функцій держави, 

використовує правові й організаційні форми та методи діяльності. 

Важливим є аналіз співвідношення терміна «державний орган» з 

термінами «орган держави», «орган державної влади». В юридичній науці 

майже не існує теоретичних розробок із визначення співвідношення, 

взаємовпливу, взаємообумовленості цих понять, які дозволили б органічно 

дослідити правову природу, внутрішню сутність, соціальне призначення 

державного органу. 

Синтезуючи результати наукових досліджень, можна стверджувати, що 

терміни «державний орган» та «орган держави» є синонімічними й 

вживаються в юридичній літературі для позначення одного і того ж явища. 

Тому доцільно використовувати ці терміни як рівнозначні, тотожні. 

Щодо співвідношення термінів «державний орган» та «орган державної 

влади» вченими акцентується увага на їх конституційно-правовій об'єктивації й 

зазначається, що в чинній Конституції України взагалі не використовуються 



97 
 

терміни «державний орган» та «орган держави», натомість законодавцем 

вживається термін «орган державної влади». Проте у Конституції України все 

ж таки декілька разів вживається термін «орган держави». Зокрема, у статтях 

17, 59 Конституції України. Разом із тим аналіз норм Основного Закону 

дозволяє констатувати, що законодавцем переважно використано термін 

«органи державної влади». Так, у ст. 5 Конституції України зазначено: «Народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади»; ст. 13 

закріплює: «Від імені Українського народу права власника здійснюють органи 

державної влади»; ст. 19 встановлює: «Органи державної влади, їх посадові 

особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України» тощо. Виходячи з аналізу 

змісту ст. 6 Конституції України, можна зробити висновок, що органи 

державної влади розуміються як сукупність органів законодавчої, виконавчої, 

судової влади. З цього приводу Ю. Тодика зазначає, що державно-владні 

повноваження притаманні всім органам держави, які тому і названі 

Конституцією України органами державної влади. У Конституції України не 

розрізняються терміни державний орган та орган державної влади, про що 

свідчить аналіз її статей. 

Конституція включила в поняття «орган державної влади» не тільки 

органи законодавчої влади, як це було в попередніх радянських конституціях, 

але і органи виконавчої й судової влади. В юридичній літературі зазначається, 

що за радянських часів поняття «орган держави» певною мірою 

протиставлялося поняттю «орган державної влади». За тогочасною політико-

правовою теорією державний механізм розглядався як сукупність різних 

органів держави, насамперед органів державної влади, а також органів 

державного управління, судових органів і органів прокуратури. І лише ради 

всіх рівнів вважалися власне органами державної влади. Тобто всі інші 

державні органи – виконавчі, судові не визнавалися органами державної влади. 

В. Кравченко пропонує розглядати терміни «державний орган» та «орган 

державної влади» такими, що застосовуються в законодавстві та літературі, 



98 
 

якщо і не як тотожні, то такі, що мають близьке значення, характеризують 

однопорядкові явища. На обґрунтування цього висновку вчений наводить 

думку російського дослідника Б. Габричидзе, який вважає, що і перший, і 

другий терміни охоплюють структурно-організаційні форми реалізації 

державної влади. У контексті розгляду цього питання заслуговує на увагу 

думка Ю. Фрицького, який вважає, що слід розрізняти два терміни, а саме: 

«державний орган» та «орган державної влади», оскільки обидва розкривають 

зміст організаційно-правових форм реалізації єдиної державної влади, а не 

лише окремих форм законодавчої, виконавчої і судової влади, визначених у 

Конституції. До того ж вчений поділяє державні органи, залежно від діяльності, 

яку вони здійснюють, на органи державної влади, функціонування яких 

здійснюється на підставі принципу розподілу влади, та інші державні органи. 

«Орган держави» та «орган державної влади» не є тотожними поняттями, 

хоча і здійснюють єдину державну владу. «Класична» тріада гілок влади не 

охоплює вичерпно всі існуючі види державних органів. Адже, як зазначається в 

юридичній літературі, доктрина «поділу влади» будується на деяких 

узагальнених, найбільш типових функціях державної влади, тоді як реальна 

система органів держави обумовлюється не тільки цим фактором, а ще й іншим 

– змістом більш конкретних функцій та компетенції, що випливають із 

життєвих потреб організації державного та суспільного життя країни. 

У російській науці конституційного права також пропонують 

відмежовувати органи державної влади від державних органів. Обґрунтуванням 

цієї доктринальної позиції є ухвала Конституційного Суду Російської Федерації 

від 29 травня 1997 р.. Відповідно до рішення Суду, у державному апараті слід 

відрізняти органи державної влади і державні органи, що не мають статусу 

органів державної влади. Останні, здійснюючи владні повноваження, не мають 

права прийняття правових актів зовнішньої дії, що поширюються на громадян, 

їх недержавні об'єднання. Підсумовуючи, можна зазначити, що кожний орган 

державної влади є державним органом, проте не кожний державний орган є 

органом державної влади. 
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Вище зазначалося, що законодавцем у Конституції України переважно 

вживається термін «орган державної влади». У поточному законодавстві 

України термін «державний орган» або «орган держави» також застосовуються 

у практичному аспекті. Так, наприклад, у Законі України «Про громадянство 

України» окремий розділ присвячений повноваженням Президента України та 

державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, у 

Законі України «Про Центральну виборчу комісію» зазначено, що Центральна 

виборча комісія визначається як «центральний державний орган» тощо. 

Отже, аналіз чинного законодавства України дозволяє зробити висновок 

про синхронне використання в нормативно-правових актах двох термінів  

«державний орган» та «орган державної влади». Аналогічний підхід також 

зустрічається в науковій літературі, що іноді породжує термінологічну 

нечіткість та неоднакове розуміння цих державно-правових категорій. 

Тому доцільним є розмежовувати терміни «державний орган» та «орган 

державної влади», що дозволить більш точно застосовувати нормативно-

правові акти на практиці, уникати подвійного тлумачення правового статусу 

державних органів влади тощо. 

В юридичній науці пропонується розглядати поняття «державний орган» 

ширше, ніж поняття «орган державної влади». На підтримку цієї тези цитується 

ч. 2 ст. 19 Конституції України, де зазначено, що органи державної влади 

«зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України». Як зазначає В. Шаповал, це 

означає, що за змістом положень Основного Закону повноваження органу 

державної влади мають бути визначені конституційно і (або) законодавчо. 

Можна зробити висновок, що повноваження державного органу можуть бути 

визначені і підзаконними нормативно-правовими актами. Така можливість 

об'єктивно існує за змістом ст. 92 Конституції України, відповідно до якої 

виключно законами визначаються організація і діяльність органів виконавчої 

влади; судоустрій, судочинство, статус суддів, організація і діяльність 
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прокуратури, органів дізнання і слідства, органів та установ виконання 

покарань; організація і порядок діяльності Верховної Ради України тощо. 

За будь-яких умов названа стаття не може законодавчо унормувати статус 

тих державних органів, який конституційно не встановлений Тому поняття 

державного органу можна сприймати як ширше, ніж поняття органу державної 

влади. Якщо статус державного органу може визначений підзаконними актами, 

прийнятими на основі так званих статусних законів, то статус органів 

державної влади визначається виключно Конституцією і (або) законами 

України. 

Тому органи державної влади іноді можуть вважатися різновидом 

державного органу, який має вищий рівень правового забезпеченим статусу. І 

хоча такий підхід є формальним і виглядає дещо штучним, він відповідає змісту 

Конституції і реаліям державної практики. Його штучність значною мірою 

обумовлена самим терміном «орган державної влади», який не має чітко 

визначених змістовних особливостей, порівняно з терміном «державний орган», 

і укорінений у практиці державного владарювання за радянських часів. 

До того ж у сучасній практиці державного будівництва, у жодному з 

основних законів, прийнятих в інших країнах, ніж так звані соціалістичні і 

пострадянські, термін «орган державної влади» не вживається. Відповідним 

цілям слугує термін «державний орган» («орган держави»), хоча в 

конституційній практиці звичайно взагалі уникають будь-якої термінології 

узагальненого характеру, пов'язаної з визначенням державного механізму та 

його складових. 

Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що всі існуючі точки зору щодо 

співвідношення категорій «державний орган» та «орган державної влади» 

доцільно поділити на дві групи – широке та вузьке розуміння терміна «орган 

держави». Згідно з широким підходом, державний орган включає в себе як 

органи законодавчої, виконавчої, судової влади, так й інші державні органи, що 

здійснюють державну владу, проте неналежать до жодної з гілок влади – 
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Президент України, прокуратура тощо. Згідно з вузьким підходом, термін 

«державний орган» збігається з терміном «орган державної влади». 

У контексті розгляду співвідношення зазначених державно-правових 

категорій можна констатувати, що іноді в науковій літературі «державний 

орган» та «орган державної влади» розглядаються як синоніми, іноді 

наповнюються різним смисловим навантаженням. Практика використання цих 

термінів дозволяє зауважити, що умовно термін «орган державної влади» 

частіше вживається галузевими юридичними науками, зокрема в 

конституційно-правовому та адміністративно-правовому аспектах тощо. У 

свою чергу, термін «державний орган» переважно використовується в теорії 

держави і права. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Велика кількість визначень терміна «державний орган» дає можливість 

розглядати їх під різними кутами зору, вивчати й аналізувати їх особливості. На 

підставі комплексного аналізу різноманітних точок зору всю їх чисельність умовно 

можна поділити на п'ять основних підходів щодо розуміння поняття державного 

органу. Згідно з першим підходом, державний орган розглядається як елемент 

механізму держави, який наділений державно-владними повноваженнями та 

відповідними засобами, необхідними для здійснення завдань і функцій держави. 

Змістом другого підходу є визначення державного органу як частини державного 

апарату, що бере участь у реалізації функцій держави та наділена для цього 

владними повноваженнями. Згідно з третім підходом, державний орган трактується 

як сукупність осіб, громадян або державних службовців, що здійснюють завдання і 

функції держави. За четвертим підходом державний орган розглядається як державна 

інституція або організація, що діє від імені та за дорученням держави, має владні 

повноваження. Згідно з п'ятим підходом, який є змішаним, державний орган 

розглядається як частина державного апарату, яка є групою осіб або однією 

Комплексний аналіз наукових праць та синтез власних висновків щодо теорії 

державного органу дозволяє виділити такі ознаки органу держави: 1) структурна 

відокремленість; 2) внутрішня організованість; 3) юридична оформленість; 4) 
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наявність державно-владних повноважень; 5) наявність правових, матеріально-

фінансових засобів; 6) спрямованість на реалізацію завдань і функцій держави; 7) 

використання правових і організаційних форм та методів діяльності. 

Питання наукової класифікації державних органів розглядається невід'ємно 

від визначення дефініції державного органу, аналізу співвідношення цієї правової 

категорії з іншими, дослідження його ознак тощо. 

 

ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Держава функціонує головним чином через систему органів, установ та 

процедур, які у своїй сукупності утворюють державний механізм. Однією із 

складових державного механізму є державний апарат, до якого входять створені 

державою органи, що здійснюють діяльність від імені держави у сфері 

правотворчості, правореалізації та правосуддя. 

Конституційно-правове регулювання державного механізму в 

демократичних країнах та тих, що мають намір такими бути, засновується на 

певних принципах: 

1) принцип народного суверенітету, який виходить із того,що джерелом 

усієї влади є народ (частини 2, 3,4 ст. 5 Конституції України); 

2) принцип представницької демократії, який означає, що правління у 

державі здійснюється через виборні державні органи, які, у свою чергу, можуть 

формувати інші державні органи (друге речення ч. 2 ст. 5 Конституції України). 

Наприклад, Президент України, який обирається громадянами України, що 

мають право голосу, призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної 

Ради України Генерального прокурора України (п. 11 ч. 1 ст. 106 Конституції 

України); 

3) принцип розподілу державної влади на три гілки: законодавчу, виконавчу, 

судову, який означає, що кожна з гілок влади має певну самостійність і 

врівноважується іншими гілками (ч. 1 ст. 6 Конституції України). Хоча в 
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дійсності у багатьох країнах створюються органи, які не можна віднести до 

жодної з традиційних гілок влади. Наприклад, в Україні це Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата, Рада національної 

безпеки і оборони України, Центральна виборча комісія тощо. 

На сучасному етапі вчені неоднозначно ставляться до принципу розподілу 

влади та до системи стримувань і противаг. Так, існують дві діаметрально 

протилежні точки зору щодо розв'язання цієї проблеми: організаційно-правова, що 

обґрунтовує необхідність та історичну перспективу розподілу влади; соціологічна 

стверджує, що вся влада має належати народу. Зважаючи на існування 

наведених точок зору, сьогодні найбільшого розповсюдження дістав підхід, за 

якого присутні одночасно і влада народу, і розподіл влади. На єдності та 

неподільності влади, а на умовності терміна «розподіл влади», наголошують 

багато українських вчених, зокрема М. Цвік, О. Фрицький, Ю. Шемтенко. Іноді 

таку модель організації державної влади називають поняттям «інтеграційної 

системи поділу влади», коли поряд із настановою про розмежування 

повноважень визначаються принципи, як співпраця різних гілок влади та їх 

взаємний контроль. У цілому ж принцип розподілу державної влади сьогодні 

вважається не стільки умовою демократії, скільки запобіжним за своїм 

характером інститутом. 

У федеративних та децентралізованих унітарних державах поділ влади 

відбувається ще по вертикалі і передбачає розмежування предметів відання і 

повноважень державної влади між центральною владою та регіонами, а також між 

державою та самоврядними місцевими територіальними колективами. 

Одним із елементів реалізації принципу розподілу влади у 

демократичній державі є система стримувань і противаг, головне призначення і 

завдання якої – забезпечення політичної стабільності та безперервності 

функціонування державної влади; узгодження дій всіх гілок влади, недопущення 

кризи діяльності державного механізму. Отже, під системою стримувань та 

противаг розуміють сукупність законодавчо закріплених повноважень, форм, 

методів і процедур, призначених для забезпечення реалізації принципу розподілу 
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влади, недопущення домінування будь-якої гілки влади та досягнення 

динамічної стабільності між ними. Найбільш загальними елементами системи 

стримувань і противаг, які існують у сучасній теорії та практиці 

конституційного права і використовуються в Україні, є такі: 

 різні терміни функціонування державних органів влади; 

 різні засоби формування гілок влади; 

 відкладальне право вето Президента щодо прийнятих 

парламентом законів; інтерпеляція (запити депутата); 

 створення контрольних і слідчих комісій; 

 інвеститура (вотум довіри) – при формуванні уряд має 

одержати довіру парламенту; 

 право промульгації, під яким розуміють дії глави держави з 

метою визнання та офіційного оприлюднення прийнятого парламентом 

закону для забезпечення його чинності та реалізації; 

 інститут контрасигнування, за якого акти президента діють 

лише за умови скріплення їх підписом прем'єр-міністра або міністра, 

відповідального за виконання цього акта; 

 колегіальний-характер уряду; 

 конституційно-правова відповідальність вищих державних 

органів та посадових осіб. 

4) принцип конституціоналізму, зміст якого полягає в установленій 

державою можливості існування лише тих органів держави, що передбачені 

конституцією, а також у необхідності прийняття цими органами рішень, що 

ґрунтуються на конституції. Відповідно до ч. 4 ст. 5 Конституції України ніхто 

не може узурпувати державну владу, а згідно з ч. 2 ст. 6 органи 

законодавчої,виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження в 

установлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України; 

5) принцип законності передбачає здійснення діяльності органів держави на 

основі закону та прийняття рішень у межах їх повноважень. Так, відповідно до ч. 

2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого 
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самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 

6) принцип забезпечення реалізації прав та свобод особи, змістом якого є 

створення державними органами та посадовими особами необхідних умов для 

виконання чи використання суб'єктами конституційно закріплених прав та 

обов'язків. Так, ч. 2 ст. 3 Конституції України встановлює, що права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави; 

7) принцип професіоналізму, тобто наявності визначених державою 

професійних прав та обов'язків, що характеризуються як статус посадової особи та 

надають цим посадовим особам можливість найповніше реалізовувати 

повноваження від імені держави; 

8) принцип юридичної відповідальності, тобто обов'язку посадових осіб 

нести відповідальність перед державою та суспільством у випадку прийняття 

ними неконституційних та неправомірних рішень. Наприклад, відповідно до ч. 

1 ст. 111 Конституції України Президент України може бути усунений з постав 

порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, держава функціонує головним чином через систему органів, 

установ та процедур, які у своїй сукупності утворюють державний механізм. 

Однією із складових державного механізму є державний апарат, до якого 

входять створені державою органи, що здійснюють діяльність від імені держави у 

сфері правотворчості, правореалізації та правосуддя. 

Конституційно-правове регулювання державного механізму в 

демократичних країнах та тих, що мають намір такими бути, засновується на 

певних принципах. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 
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1. Державна влада – це вид публічної політичної влади, що здійснюється 

державою та її органами, здатність держави підпорядковувати своїй волі 

поведінку людей та діяльність об'єднань, що знаходяться на її території. 

2. Поряд із державною владою складовими публічної влади є влада народу 

(безпосереднє народовладдя, що здійснюється через вибори, референдуми) та 

місцеве самоврядування. 

3. Велика кількість визначень терміна «державний орган» дає можливість 

розглядати їх під різними кутами зору, вивчати й аналізувати їх особливості. На 

підставі комплексного аналізу різноманітних точок зору всю їх чисельність умовно 

можна поділити на п'ять основних підходів щодо розуміння поняття державного 

органу. Згідно з першим підходом, державний орган розглядається як елемент 

механізму держави, який наділений державно-владними повноваженнями та 

відповідними засобами, необхідними для здійснення завдань і функцій держави. 

Змістом другого підходу є визначення державного органу як частини державного 

апарату, що бере участь у реалізації функцій держави та наділена для цього 

владними повноваженнями. Згідно з третім підходом, державний орган трактується 

як сукупність осіб, громадян або державних службовців, що здійснюють завдання і 

функції держави. За четвертим підходом державний орган розглядається як державна 

інституція або організація, що діє від імені та за дорученням держави, має владні 

повноваження. Згідно з п'ятим підходом, який є змішаним, державний орган 

розглядається як частина державного апарату, яка є групою осіб або однією 

Комплексний аналіз наукових праць та синтез власних висновків щодо теорії 

державного органу дозволяє виділити такі ознаки органу держави: 1) структурна 

відокремленість; 2) внутрішня організованість; 3) юридична оформленість; 4) 

наявність державно-владних повноважень; 5) наявність правових, матеріально-

фінансових засобів; 6) спрямованість на реалізацію завдань і функцій держави; 7) 

використання правових і організаційних форм та методів діяльності. 

4. Питання наукової класифікації державних органів розглядається невід'ємно 

від визначення дефініції державного органу, аналізу співвідношення цієї правової 

категорії з іншими, дослідження його ознак тощо. 
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5. Держава функціонує головним чином через систему органів, установ та 

процедур, які у своїй сукупності утворюють державний механізм. Однією із 

складових державного механізму є державний апарат, до якого входять створені 

державою органи, що здійснюють діяльність від імені держави у сфері 

правотворчості, правореалізації та правосуддя. 

6. Конституційно-правове регулювання державного механізму в 

демократичних країнах та тих, що мають намір такими бути, засновується на 

певних принципах. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

  

Враховуючи сучасний стан динамічного реформування конституційного 

законодавства, організації державної влади та місцевого самоврядування в 

Україні, слід мати на увазі, що під час лекції розглядаються лише базові, 

основоположні питання визначення державної влади в Україні, загальні 

принципи її організації і здійснення.  

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: поняття державної влади та механізму її 

здійснення, принципи організації та реалізації державної влади в Україні, 

контроль за здійсненням державної влади з боку громадянського суспільства, 

тощо. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей національної правової системи України, враховуючи, 
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що важливе значення має вивчення особливостей та основних засад організації 

державної влади в Україні. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

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

основоположною частиною чинної Конституції України. В Основному Законі 

права і свободи людини розглядаються не як даровані державою своїм 

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

від діяльності держави та є невідчужуваними й непорушними. 

ВСТУП 
 

Конституція за своєю сутністю є системою обмежень державної влади 

шляхом проголошення і забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

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

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

належать невідчужувані права, покладена в основу перших конституційних 

актів, що приймалися в ході усіх буржуазно-демократичних революцій 

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

закріплювалися в конституціях усіх демократичних держав. Так права 

людини набували юридичної форми і ставали найважливішим інститутом 

конституційного права поряд з інститутами державної влади та засад 

суспільного життя. 

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

частиною чинної Конституції України. В Основному Законі права і свободи 

людини розглядаються не як даровані державою своїм громадянам, а як такі, 
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що належать людині від народження, існують незалежно від діяльності держави 

та є невідчужуваними й непорушними. 

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

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

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

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

Етимологічно поняття правового статусу особи (від лат. зШш — становище) 

пов'язане з правовим становищем індивіда як суб'єкта права в суспільстві та 

державі, учасника суспільних відносин і свідомої діяльності. Це становище 

визначається не тільки юридичними, а й іншими соціальними нормами, а тому 

називається соціальним (суспільним) статусом особи. Він визначається всією 

сукупністю економічних, політичних, моральних та інших засад 

життєдіяльності суспільства і держави в конкретний період розвитку. 

Терміни «особа», «людина», «громадянин» широко використовуються в 

законодавстві. 

Термін «людина» визначає людську істоту з природного погляду як 

невід'ємну складову живої природи, живий організм, що підкоряється 

біологічним законам і який з огляду на особливості свідомості та психіки 

пристосований до суспільного способу буття разом із собі подібними. Кожна 

людина народжується з ознаками належності до людського роду та рядом 

індивідуальних рис, які притаманні тільки їй і які змінюються та розвиваються у 

неї упродовж життя (вік, зовнішність, інтелект тощо). 

Людина — соціальна істота, бо народжується, живе, спілкується у 

певному суспільстві, за відповідних соціально-історичних умов. Відповідно 

права і свободи людини виникають у результаті самого факту її народження. 

Однак, зрозуміло, людина народжується не тільки в певному суспільстві, а й у 

певній державі. 
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Суб'єктом права людина визнається конституцією, іншими законами 

держави. Важливо, щоб її правове становище було чітким і відповідало 

загальносвітовим досягненням у галузі прав людини. 

Слід зазначити, що Україна як одна з держав—засновниць Організації 

Об'єднаних Націй відповідно до ст. 55 Статуту ООН взяла на себе зобов'язання 

сприяти загальній повазі та дотриманню прав людини і основних свобод для 

всіх. А це означає, що національне законодавство в цій галузі має відповідати 

міжнародно-правовим стандартам. 

Якщо людиною народжуються, то громадянином стають. Відповідно 

поняття «громадянин» застосовується до особи, яка знаходиться у правовому 

зв'язку із конкретною державою — через громадянство цієї держави. 

Громадянин наділений певним обсягом прав, які закріплюються за ним у 

результаті його належності до певної держави. Таким чином, кожен 

громадянин наділений комплексом прав, що належать до загальноприйнятих 

прав людини, а також усіх прав громадянина, що визнаються у конкретній 

державі. 

Спільним для понять «особа» і «громадянин» є те, що вони стосуються 

тієї самої людини, але якщо «особа» визначає її місце в суспільстві, то 

«громадянин» — у державі. Зокрема, «особою», тобто членом суспільства, 

можуть бути не тільки громадянин конкретної держави, а й іноземець та особа 

без громадянства, які проживають на її території. Правове становище останніх 

визначається лише статусом прав людини, який забезпечується кожною 

державою на конституційних засадах та міжнародно-правових нормах. 
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І. ПОНЯТТЯ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА 

ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ  

 

Особисті права – це природні права, які людина одержує від 

народження та які держава визнає за людиною.  

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

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

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

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

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

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

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

правового регулювання їх результатів. На основі такого протиріччя 

формується біоетика, тобто система знань про межі допустимого 

маніпулювання життям та смертю людини.  

Розглянемо деякі конкретні проблеми прав людини в контексті 

біоетики: 

1) проблема часових меж поняття «життя».  

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

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

Народженням пропонується вважати як момент відокремлення дитиии від 

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

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

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

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

змінами і доповненнями, людина вважається померлою з моменту, коли 

встановлена смерть її мозку. Смерть мозку означає повну і незворотну 

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

якщо виключені всі інші можливі за даних обставин причини втрати 

свідомості та реакцій організму. Діагностичні критерії смерті мозку та 
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процедура констатації моменту смерті людини встановлюються 

Міністерством охорони здоров'я України; 

2) проблема стосовно права жінки вирішувати питання про 

припинення вагітності (право на аборт). За законодавством України 

ненароджена істота не розглядається як людина, хоча в окремих випадках 

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

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

доповненнями); 

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

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

Кримінального кодексу України, які передбачають смертну кару як вид 

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

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

яким було ратифіковано Протокол № 6 до Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод стосовно скасування смертної кари в 

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

довічне позбавлення волі. Зокрема, 28.11.2002 р. Україна ратифікувала 

Протокол № 13 до Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за будь-

яких обставин (Протокол № 6 передбачав можливість застосування смертної 

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

4) проблема евтаназії. Евтаназія – це спричинення легкої смерті 

безнадійно хворому за його проханням з метою позбавити від зайвих 

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

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

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

смерті. 

Пасивна евтаназія – це припинення надання людині медичної допомоги, 

спрямованої на продовження життя, що прискорює настання природної смерті. 
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Активна евтаназія, як правило, заборонена. Пасивна евтаназія 

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

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

можна розглядати припинення власного життя як право людини. 

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

задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя. 

Із реалізацією права на життя тісно пов'язані проблеми щодо 

використання ембріонів у медичних цілях, стосовно летаргічного сну, 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини, суїциду, 

клонування, сурогатного материнства. 

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

його гідності. Ця норма є логічним продовженням припису, зафіксованого у 

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

людини, поряд із іншими правами, визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю розуміють сукупність особистих прав і свобод, 

реалізація яких дозволяє кожній людині стати, бути і залишатися 

особистістю. На захист гідності людини спрямовано чимало конституційно-

правових гарантій, серед яких, зокрема: 

1) ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 

покаранню; 

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

медичним, науковим чи іншим дослідам; 

3) право на недоторканність приватного життя; 

4) право на недоторканність житла; 

5) право на невтручання в особисте і сімейне життя; 

6) право на свободу думки і слова; 

7) право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 
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органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 

здійсненні ними своїх повноважень. 

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

свободу та особисту недоторканність. 

Ця ж стаття встановлює гарантії реалізації зазначеного права: 

1) ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 

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

порядку, встановлених законом; 

2) у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його 

перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати 

тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, 

обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена 

судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти 

двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення 

суду про тримання під вартою; 

3) кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 

повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та 

надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 

користуватися правовою допомогою захисника; 

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

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

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

5) про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено 

родичів заарештованого чи затриманого. 

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

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

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

умовах воєнного або надзвичайного стану. 

Згідно із ст. 30 Конституції України кожному гарантується 

недоторканність житла. 
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Як визначено ст. 379 Цивільного кодексу України, житлом фізичної 

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

придатні для постійного проживання в них. Відповідно до Постанови 

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

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

тимчасового проживання людей (приватний будинок, квартира, кімната в 

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

використовуються для відпочинку, зберігання майна або задоволення інших 

потреб людини (балкони, веранди, комори тощо). 

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 

проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням 

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

майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у 

вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок 

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

огляду і обшуку (ст. 30 Конституції України). 

Відповідно до статей 31 та 32 Конституції України кожному 

гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

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

передбачених Конституцією України. 

Зміст цих статей встановлює так зване право на приватне життя 

людини і громадянина. Під приватним життям людини у теорії 

конституційного права розуміють той аспект життя людини, який не 

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

бажає зробити надбанням інших. 

Найважливіші гарантії реалізації цих прав встановлені Конституцією 

України: 

1) винятки щодо таємниці листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції можуть бути встановлені лише судом у 

випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати 
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істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами 

одержати інформацію неможливо (ст. 31 Конституції України);  

2) не допускається збирання, зберігання, використання та 

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

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

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

3) кожен громадянин має право ознайомлюватися в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і 

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

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

практиці це право зазвичай встановлюється конституціями колишніх 

тоталітарних держав; 

4) кожному гарантується судовий захист права спростовувати 

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

вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, 

використанням та поширенням такої недостовірної інформації (ст. 32 

Конституції України); 

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

6) стаття 55 Конституції України визначає порядок захисту прав та 

свобод людини і громадянина. 

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

підставах перебуває на території України, гарантується свобода 

пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати 

територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. 

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

повернутися в Україну. 

Дана свобода сформульована з урахуванням існування її внутрішнього 

(свобода пересування кожного територією України; свобода вільного 
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вибору місця проживання) та зовнішнього (свобода залишати територію 

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

Важливе значення для реалізації цього права в Україні мало Рішення 

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

до якого дозвільний порядок вибору особою місця проживання (тобто 

інститут прописки) було визнано неконституційним. 

Сьогодні у зазначеній сфері відносин діє Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 

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

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

прописка) характер. 

У цьому Законі визначено, що реєстрація місця проживання чи місця 

перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав 

і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними 

договорами України, або підставою для їх обмеження. 

Місцем перебування в Законі визначено адміністративно- 

територіальну одиницю, на території якої особа проживає строком менше 

шести місяців на рік, а місцем проживання – адміністративно-

територіальну одиницю, на території якої особа проживає строком  понад 

шість місяців на рік. 

Згідно зі ст. 29 Цивільного кодексу України місцем проживання особи 

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

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

якому особа проживає постійно, переважно чи тимчасово.  

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, 

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

днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце 

проживання (законними підставами перебування на території України є: для 

громадян України – належність до громадянства України; для іноземців та 

осіб без громадянства – реєстрація на території України паспортного 
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документа чи наявність посвідки на постійне або тимчасове проживання в 

Україні або документів, що посвідчують отримання статусу біженця чи 

притулку в Україні). 

Реєстрація місця проживання громадян України, які проживають  за 

межами України, здійснюється в установленому порядку консульськими 

установами України за кордоном або дипломатичними представництвами.  

При зміні місця проживання в межах адміністративно-територіальної 

одиниці, на яку поширюється повноваження органу реєстрації, особа, яка 

змінила місце проживання, або її законний представник повинні письмово 

повідомити про це відповідний орган реєстрації протягом 7 днів.  

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом 7 днів 

на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем 

проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права 

власності на житлове приміщення або права користування житловим 

приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), 

свідоцтва про смерть. 

Місце проживання має значення для здійснення захисту прав особи, 

для забезпечення сталості цивільних правовідносин. 

Реєстрація місця перебування проводиться за заявою особи, яка 

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

Зняття з реєстрації місця перебування особи здійснюється за її 

повідомленням. 

Реєстрацію місця проживання та місця перебування особи виконує 

відповідний орган Державної міграційної служби. 

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

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

Щодо громадян України, то порядок реалізації ними цих прав 

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

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

Відповідно до ст. 2 зазначеного Закону документами, що дають право на 
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виїзд з України і в'їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України 

під час перебування за її межами, є: 

1. паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

2. проїзний документ дитини; 

3. дипломатичний паспорт; 

4. службовий паспорт; 

5. посвідчення особи моряка. 

У разі втрати громадянином України зазначених документів 

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

повернення в Україну, яке видається закордонними дипломатичними 

установами. 

Право громадян України в будь-який час повернутися в Україну 

особливо актуальне в умовах збільшення обсягів міграції. Відповідно до 

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

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

праві на в'їзд в Україну. 

Порядок в'їзду до іноземної держави регулюється законодавством 

відповідної держави. 

На громадян України, які звернулися з клопотанням про виїзд з 

України, поширюються усі положення чинного законодавства, вони 

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

громадянами України зберігаються на її території майно, кошти, цінні 

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

яке обмеження їх громадянських, політичних, соціальних, економічних та 

інших прав не допускається. 

Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі 

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

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

2. діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані 

зобов'язання – до виконання зобов'язань або розв'язання спору за 
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погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення 

зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором 

України; 

3. проти нього порушено кримінальну справу – до закінчення 

провадження у справі; 

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

звільнення від покарання; 

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

судовим рішенням, – до виконання зобов'язань; 

6. він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості – до 

з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;  

7. він підлягає призову на строкову військову службу – до 

вирішення питання про відстрочку від призову; 

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

провадження у справі; 

9. він за вироком суду визнаний особливо небезпечним 

рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції – до 

погашення (зняття) судимості чи припинення нагляду. 

Громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово 

відмовлено у виїзді за кордон у зазначених випадках. 

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

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

порядку за місцем свого проживання. 

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

оскарженню не підлягає. 

Відповідно до ст. 34 Конституції України кожному гарантується 

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

переконань. Дане право розглядається одночасно як особисте та як 

політичне. 
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При цьому деякі автори слушно наголошують, що думка є завжди 

вільною, тому вона не потребує свого законодавчого регулювання. 

Гарантією свободи слова є передбачене ст. 34 Конституції України 

право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

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

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

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

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

доповненнями, Закон України «Про державну підтримку засобів масової 

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

доповненнями, тощо. 

Однією з найдієвіших гарантій свободи слова є заборона цензури, що 

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

контроль офіційної влади за змістом, випуском і поширенням друкованої, 

аудіовізуальної та іншої продукції. 

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

поглядів і переконань може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або  громадського порядку з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

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

Відповідно до ст. 35 Конституції України кожен має право на свободу 

світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-

яку релігію або не сповідувати жодної, безперешкодно відправляти 

одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести 

релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом 

лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності 

населення або захисту прав і свобод інших людей. Ніхто не може бути 

звільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від 
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виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо 

виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням 

громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною 

(невійськовою) службою. 

Законом, який деталізує порядок реалізації цього права, є Закон 

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

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

правовідносини, пов'язані із свободою совісті і діяльністю релігійних 

організацій, регулюються законодавством України. Громадяни України 

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

політичного, соціального і культурного життя незалежно від їх ставлення до 

релігії. В офіційних документах ставлення громадянина до релігії не 

зазначається. Ніхто не має права вимагати від священнослужителів 

відомостей, одержаних ними при сповіді віруючих. 

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

Конституції України, церква і релігійні організації в Україні відокремлені 

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

державою як обов'язкова. 

Відповідно до зазначеного Закону держава не втручається у 

здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує 

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

Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. 

Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, 

віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. 

Релігійні організації не виконують державних функцій. 

Релігійними організаціями в Україні, відповідно до Закону України 

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

управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства 

(місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з 
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вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представлені 

своїми центрами (управліннями). 

Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій і 

не надають політичним партіям фінансової підтримки, не висувають 

кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або фінансування 

виборчих кампаній кандидатів до цих органів. Однак священнослужителі 

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

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення 

релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють 

відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, 

призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами 

(положеннями). 

Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту 

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

користується правами і несе обов'язки відповідно до чинного законодавства 

і свого статуту (положення). 

Для одержання релігійною громадою правоздатності юридичної особи 

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

вісімнадцятирічного віку, подають заяву та статут (положення) на 

реєстрацію до обласної, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, а у Республіці Крим – до Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

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

духовні навчальні заклади подають на реєстрацію статут (положення) до 

державного органу України у справах релігій. Таким державним органом 

виступає Державний комітет України у справах національностей та релігій, 

що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого відповідно до 

Положення про Державний комітет України у справах національностей та 

релігій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
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14.02.2007 р. № 201, зі змінами, спрямовується і координується Кабінетом 

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

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

реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією.  

Реорганізація або ліквідація релігійної організації здійснюється 

відповідно до її власних настанов. 

У разі порушення релігійною організацією, що є юридичною особою, 

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

інших законодавчих актів України її діяльність може бути припинено також 

за рішенням суду, у випадках, визначених цим Законом. 

Також серед особистих прав людини і громадянина виділяють  право 

на користування рідною мовою, вільний вибір мови спілкування, 

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

сформульовано як гарантія вільного розвитку, використання і захисту 

російської, інших мов національних меншин України). Порядок реалізації 

цього права деталізовано у Законі України «Про засади державної мовної 

політики» від 10.08.2012 p. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

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

народження та які держава визнає за людиною. Вони є невід'ємним 

елементом свободи людини і забезпечують особі не тільки життєво важливі 

умови існування, а й надають фактичну можливість вільно розпоряджатися 

собою, гарантувати невтручання у сферу її індивідуальної життєдіяльності. 

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

всіх інших людей, що перебувають на її території. 
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ІІ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І 

СВОБОД ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ  

 

Зазвичай (однак не завжди) політичні права визнаються тільки за 

громадянами держави. 

Відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни мають право 

брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 

місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни 

користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до 

служби в органах місцевого самоврядування. 

Юридичним підґрунтям цієї групи політичних прав і свобод слугують 

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

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

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування; народне волевиявлення здійснюється через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.  

Однією з форм участі громадян в управлінні державними справами є 

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

ст. 124 Конституції України народ безпосередньо бере участь у здійсненні 

правосуддя через народних засідателів і присяжних. 

Порядок доступу до державної служби визначається, зокрема, Законом 

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

доповненнями, а служби в органах місцевого самоврядування – Законом 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 

p., зі змінами і доповненнями. 

Згідно зі ст. 36 Конституції України громадяни України мають  право 

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

здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 
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економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 

обмежень, установлених законом в інтересах національної безпеки та 

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

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

людини це право формулюється як право на свободу асоціації.  

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню 

політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних 

партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у 

політичних партіях встановлюються виключно Конституцією і законами 

України. 

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою 

захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. 

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

пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. 

Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі 

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

Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються 

виключно Конституцією і законами України. 

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

громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до 

політичних партій або громадських організацій. 

Усі об'єднання громадян рівні перед законом. 

А відповідно до ст. 37 Конституції України забороняються утворення і 

діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії 

яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного 

ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної 

цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, 

пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. 
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Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих 

формувань. 

Не допускається створення і діяльність організаційних структур 

політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах 

місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних 

підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і 

організаціях. 

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому 

порядку. 

Право на об'єднання у політичні партії та громадські організації 

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

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

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

Особливістю права на об'єднання є його добровільна реалізація в 

колективній формі. 

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

громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності 

інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. 

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

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

громадською організацією. 

Політичною партією, відповідно до Закону України «Про політичні 

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

громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми 

суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і 

вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших 

політичних заходах. 

Громадською організацією, як встановлено в Законі України «Про 

об'єднання громадян», є об'єднання громадян для задоволення та захисту 
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своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-

культурних, спортивних та інших спільних інтересів. 

Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань 

громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є: 

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

протизаконній формі територіальної цілісності держави; 

2) підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь 

іноземних держав; 

3) пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та 

неофашизму; 

4) розпалювання національної та релігійної ворожнечі; 

5) створення незаконних воєнізованих формувань; 

6) обмеження загальновизнаних прав людини. 

Вимога про зазначення в офіційних документах щодо членства 

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

випадків, передбачених законами України. 

Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній 

політичній партії. 

Членами політичних партій не можуть бути: судді, працівники 

прокуратури, органів внутрішніх справ, органів державної податкової 

служби, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці.  

Об'єднання громадян України утворюються і діють з всеукраїнським, 

місцевим та міжнародним статусом. 

До всеукраїнських об'єднань громадян належать об'єднання, 

діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві 

осередки у більшості її областей. 

До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких 

поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається 

об'єднанням громадян. 
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Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність 

поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.  

Політичні партії в Україні утворюються і діють тільки з всеукраїнським 

статусом. 

Політичні партії створюються за ініціативою громадян України, які 

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

позбавлення волі. 

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни 

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

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

Рішення про заснування об'єднань громадян приймаються установчим 

з'їздом (конференцією) або загальними зборами. 

Рішення про створення політичної партії має бути підтримано 

підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до 

Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними щонайменше у 

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

Севастополя, Автономної Республіки Крим. 

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

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

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

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

контрольно-ревізійні органи). 

Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни України, які 

досягли 18-річного віку. 

Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, 

можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих 

громадських організацій визначається їх статутами в межах, установлених 

законами України. 

Громадські організації можуть не мати фіксованого індивідуального 

членства, тоді як членство в політичній партії є фіксованим. Обов'язковою 
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умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина 

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

членом цієї партії. 

Назва об'єднання громадян визначається рішенням установчого з'їзду 

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

громадян повинна складатися з двох частин – загальної та індивідуальної. 

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

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

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

відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих у встановленому порядку 

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

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

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

легалізацію. 

Об'єднання громадян, зареєстроване в установленому порядку, має 

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

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

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

забороняється. 

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

здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Порядок 

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

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

Положенні про порядок легалізації об'єднань громадян, затвердженому 

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

доповненнями. 

Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово 

розпущені за рішенням суду, є протизаконною. 

У разі реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної 

особи. 
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Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають 

обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України. Станом на 

01.08.2012 р. в Україні зареєстровано 201 політична партія.
 

Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує 

утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом України «Про 

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

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 

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

політичної партії забезпечити утворення та реєстрацію своїх обласних і 

прирівняних до них партійних організацій не менш як у чотирнадцяти 

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

133 Конституції України. 

Питання стосовно кількості партійних організацій районного рівня, які 

повинна утворити кожна зареєстрована політична партія у шестимісячний 

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

політичні партії в Україні», ні іншими його положеннями. 

Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії 

не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом 

письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції 

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

Міністерство юстиції України, його відповідні органи після реєстрації 

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

іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне 

свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка. 

Реєстрація громадської організації здійснюється відповідно 

Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої 

влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.  

Громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє заснування 

шляхом письмового повідомлення відповідно Міністерству юстиції України, 
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місцевим органам державної виконавчої влади, виконавчим комітетам 

сільських, селищних, міських рад. 

Для реєстрації об'єднання громадян до органу, який виконує 

реєстрацію, подається заява, підписана щонайменше трьома засновниками 

об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками. 

До заяви додаються: 

1) статут (положення) у двох примірниках; 

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

які прийняли статут (положення); 

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів 

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

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

4) дані про наявність місцевих осередків, підтверджені 

протоколами конференцій (зборів); 

5) документ про сплату реєстраційного збору (порядок справляння 

і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян визначені постановою 

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

громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються);  

6) відомості про засновників об'єднання громадян або спілок 

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

батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок 

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

органів, а також доданням копії документа про легалізацію); 

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання 

громадян. 

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які 

підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої 

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

тощо). 
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Спілка об'єднань громадян додатково подає рішення центральних 

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

Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається у 

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

відмову в ній заявнику повідомляється не пізніше наступного робочого дня 

після його прийняття. 

Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської 

організації розглядається протягом одного місяця після надходження 

документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику 

повідомляється письмово в 10-денний строк після його прийняття. 

За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію 

об'єднання громадян або про відмову в його реєстрації. 

У разі реєстрації об'єднання громадян засновникові видається 

свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка. 

Зареєстрованому об'єднанню громадян присвоюється відповідний 

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

органом реєстрації. 

Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її 

заснування до органу, який здійснює легалізацію, подається заява, підписана 

не менш як трьома засновниками громадської організації або її 

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

батькові засновників громадської організації або їх уповноважених 

представників, рік народження, місце постійного проживання, назва 

організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна 

мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути 

засвідчені в установленому законом порядку. 

Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про її 

заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що 

ведеться органом, який виконує легалізацію. 
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Об'єднання громадян можуть використовувати власну символіку. 

Символіка об'єднання громадян затверджується відповідно до його статуту. 

Символіка об'єднання громадян підлягає державній реєстрації у порядку, 

що визначається Кабінетом Міністрів України. 

Так, відповідно до Положення про порядок реєстрації символіки 

об'єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

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

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

символами і відмітними знаками. 

Реєстрація символіки зареєстрованих об'єднань громадян 

здійснюється Мін'юстом. 

Для реєстрації символіки об'єднання громадян подається заява до 

Мін'юсту, яка підписується двома членами центрального статутного органу 

об'єднання громадян. 

До заяви додаються: 

1) положення про символіку об'єднання громадян; 

2) опис символу і відмітного знака; 

3) рішення центрального статутного органу про затвердження 

положення та опису; 

4) зображення символіки; 

5) документ про сплату реєстраційного збору; 

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

статуту. 

Положення про символіку повинно визначати види символіки, 

порядок її виготовлення, зберігання і використання. 

Заява про реєстрацію символіки об'єднання громадян за наявності всіх 

необхідних документів розглядається у двомісячний строк. За результатами 

розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію символіки або про 

відмову в її реєстрації. 
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У разі реєстрації символіки об'єднання громадян заявникові видається 

свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка. 

Зареєстрованій символіці об'єднання громадян присвоюється 

відповідний номер. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру символіки 

об'єднань громадян, що ведеться Мін'юстом. 

У реєстрації символіки об'єднання громадян може бути відмовлено, 

якщо вона: 

1) тотожна чи схожа з уже зареєстрованою символікою; 

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

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

нагороди, печатки та інші подібні відмітні знаки; 

4) належить до загальнодержавних символів і термінів; 

5) за своїм змістом суперечить державним інтересам, принципам 

гуманності і моралі; 

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

окремих осіб без їх згоди; 

7) якщо символіка політичної партії відтворює державні чи 

релігійні символи; 

8) в інших випадках, якщо це суперечить чинному законодавству 

України. 

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

строк надсилається заявникові. 

Припинення діяльності об'єднання громадян може бути проведене 

шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового 

розпуску). 

Реорганізація об'єднання громадян здійснюється відповідно до його 

статуту. Реєстрація новоствореного об'єднання здійснюється у порядку, 

встановленому Законом України «Про об'єднання громадян». 

Ліквідація об'єднання громадян здійснюється на підставі статуту або 

рішення суду. 
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Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють: 

1) Міністерство юстиції України – за додержанням політичною 

партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної 

партії; 

2) Центральна виборча комісія та окружні виборчі комісії – за 

додержанням політичною партією порядку участі політичних партій у 

виборчому процесі; 

3) Рахункова палата, Головне контрольно-ревізійне управління 

України – за використанням політичними партіями коштів, виділених з 

Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності. 

У разі порушення політичними партіями Конституції України та 

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

недопущення незаконної діяльності; 

1) попередження про недопущення незаконної діяльності: 

2) заборона політичної партії. 

У разі припинення державного фінансування статутної діяльності 

політичних партій передбачені заходи не застосовуються.  

Політична партія може бути за поданням Міністерства юстиції 

України чи Генерального прокурора України заборонена в судовому 

порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності 

політичних партій, встановлених Конституцією України та законами 

України. 

Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення 

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

районних організацій політичних партій, її первинних осередків та інших 

структурних утворень, передбачених статутом партії, припинення членства 

в політичній партії. В першій інстанції справу про заборону політичної 

партії, відповідно до Закону України «Про політичні партії в України», 

розглядає Верховний Суд України. Хоча згідно з ч. 3 ст. 19 Кодексу 

адміністративного судочинства України адміністративні справи про 
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анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону 

(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним 

адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на 

місто Київ. Ця суперечність має бути вирішена законодавчо. 

Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації 

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

анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законами 

України. 

Якщо протягом шести місяців з дня реєстрації політична партія не 

забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом 

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

областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці 

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

політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію 

документах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах 

Президента України та виборах народних депутатів України протягом 

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

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

адміністративного судочинства України – до окружного адміністративного 

суду) з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави 

для такого анулювання не допускаються. 

Відповідно до ст. 39 Конституції України громадяни мають право 

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

про що завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може 

встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту 

прав і свобод інших людей. 
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Право на мирні збори визначається у літературі як конституційне 

основоположне право чисельно необмеженої групи осіб збиратися мирно і 

без зброї для реалізації масового волевиявлення і оприлюднення своєї 

громадянської позиції з тих чи інших суспільно значущих проблем. 

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

самоврядування в Україні» вирішення відповідно до за кону питань про 

проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій та інших масових 

заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні 

громадського порядку належить до відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад. 

Як встановлено у Рішенні Конституційного Суду України від 

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

має здійснюватись громадянами через організаторів масових зібрань. У разі 

необхідності органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування можуть 

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

умови, тривалість їх проведення тощо. Визначення конкретних строків 

завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, 

їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого 

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

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

Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення 

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

та положень Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно 

до якого органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

негайно після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, 

походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного 

адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою 

про заборону таких заходів чи про інше обмеження права на мирні зібрання 

(щодо місця чи часу їх проведення тощо). Особливості провадження у 

справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про 
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обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання визначаються ст. 182 

Кодексу адміністративного судочинства України. Організатор 

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

зібрань мають право звернутися до адміністративного суду за місцем 

проведення цих заходів із позовною заявою про усунення обмежень у 

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

місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів. 

Особливості провадження у справах за такими адміністративними позовами 

визначені ст. 183 Кодексу адміністративного судочинства України.  

Законодавство може передбачати повідомний порядок проведення 

зборів, за якого організатори заздалегідь повідомляють компетентну владу 

про збори, що плануються, про час, місце їх проведення, тематику, або 

явочний порядок, коли не вимагається ніякого сповіщення влади. 

Повідомлення про проведення мирних зборів в юридичній літературі 

пропонується подавати до органів поліції і уникати контактів з органами 

місцевого самоврядування, оскільки, як засвідчує практика, чим більше 

суб'єктів влади залучено до процесу реалізації права на мирні збори, тим 

заплутанішим виявляється порядок проведення масових акцій. Причому 

таке попередження має відбуватися виключно з метою уникнення загрози 

зриву представниками опозиційних поглядів запланованого заходу та 

забезпечення безпеки громадян, які не беруть участь у масовій акції. Також 

пропонується заборонити проведення громадських акцій з ідеологіями 

тоталітаризму, расизму, тероризму, дискримінації, насилля та аморальності. 

Відповідно до ст. 40 Конституції України всі мають право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Право на звернення 

визнається в Україні за всіма фізичними особами, незалежно від того, чи є 

вони громадянами України. У міжнародно-правових актах таке право 
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називається правом петицій. Порядок його реалізації визначається Законом 

України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 p., зі змінами і 

доповненнями. 

Відповідно до зазначеного Закону під зверненнями громадян слід 

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

заяви (клопотання) і скарги. 

Пропозиція (зауваження) – це звернення громадян, в якому 

висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної 

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

також викладаються думки щодо врегулювання суспільних відносин та 

умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і 

громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності 

держави і суспілства. 

Заява – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним законодавством їх нрав та інтересів 

або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в 

діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

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

також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. 

Клопотання – це письмове звернення з проханням про визнання за 

особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. 

Скарга – це звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

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

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

можуть бути оскаржені, належать такі, внаслідок яких: 

1. порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина 

(групи громадян); 
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2. створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і 

законних інтересів чи свобод; 

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

незаконно притягнуто до відповідальності. 

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого 

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

засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку 

підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє 

громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного 

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

прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду. 

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

або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його 

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

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

розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути 

поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.  

У цілому ж звернення адресуються органам державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям 

незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим 

особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях 

питань. 

Звернення може бути: 

1) усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою 

на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим 

громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через 

уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до 

чинного законодавства; 

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

(колективне). 
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У зверненні має бути зазначено: 

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

2) місце проживання громадянина; 

3) викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, 

заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) 

із зазначенням дати. 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається 

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

дня його надходження. 

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 

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

мовою, прийнятною для сторін. Рішення щодо звернень громадян та 

відповіді на них оформляються згідно з вимогами законодавства про мови. 

Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою 

спілкування заявника. 

Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому 

порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.  

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з 

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

віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.  

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане 

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

визнається анонімним і не підлягає розгляду. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом від 

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

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

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

органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного 

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

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

отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні 

питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, 

організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його 

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

загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може 

перевищувати сорока п'яти днів. 

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може 

бути скорочено від зазначеного терміну.  

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

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

посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати. 

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

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

громадян. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. 

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на 

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

письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється 

письмово або усно, за бажанням громадянина. 

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли 

неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому 

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

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

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

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

законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані 

неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при 

розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у 

грошовому виразі визначається судом. 

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, 

дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

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

осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, 

заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та 

інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним 

законодавством. 

Витрати органу державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, 

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

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

громадянина за рішенням суду. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, під політичними правами і свободами розуміють можливість 

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

політичному житті держави та у здійсненні державної влади, що 

забезпечується законом і публічною владою. 

ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНИХ, 

ЕКОНОМІЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Економічні права та свободи людини і громадянина – це 

самостійний вид прав та свобод у загальній системі конституційних прав та 

свобод людини і громадянина, під якими слід розуміти можливості людини 

та громадянина володіти, користуватися та розпоряджатися економічними 



148 
 

благами, а також набувати та захищати їх у порядку, межах, формах і 

спосіб, передбачених Конституцією та законами України. 

За об'єктною ознакою виділяють такі економічні права та свободи 

людини і громадянина: 

1. право приватної власності (ст. 41 Конституції України); 

2. право на підприємницьку діяльність (статті 15, 42 Конституції 

України); 

3. право громадян на користування об'єктами права публічної 

(суспільної) власності: власності Українського народу, державної та 

комунальної власності (статті 13, 14 Конституції України). 

До соціальних прав та свобод людини і громадянина належать: 

право кожного на житло (ст. 47 Конституції України). У конституціях 

зарубіжних держав дане право, як правило, не формулюється як суб'єктивне 

конституційне право, а тому не захищається судом. Певною мірою про таке 

розуміння даного конституційного права і в Україні свідчить те, що в ст. 47 

Конституції України закріплено положення, відповідно до якого держава 

створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, 

придбати його у власність або взяти в оренду; 

право кожного на працю (ст. 43 Конституції України). Реалізація права 

на працю є досить проблемним питанням. Проблема ця полягає у тому, що в 

умовах ринкової економіки таке право не може мати юридичного механізму 

реалізації, якщо його розуміти у тому значенні, в якому воно 

закріплювалося у соціалістичних конституціях: як право на отримання 

гарантованої роботи з оплатою праці за її кількістю і якістю (ч. 1 ст. 118 

Конституції СРСР 1936 р.). При закріпленні цього права потрібно знайти 

оптимальне формулювання, яке б, з одного боку, задовольняло соціальні 

очікування, однак з іншого – не допустило подання до суду позовів до 

держави з вимогою надати робоче місце на підставі конституційної норми. 

Наприклад, у Конституції Італії право на працю записане не в частині І 
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«Права та обов'язки громадян», а у вступній частині «Основні принципи», 

де містяться норми-принципи та норми-цілі. 

Статтею 43 Конституції України також визначено, що держава 

гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. 

Однак реалізація цього права також залежить від наявності попиту, і воно 

також практично не може бути захищеним у судовому порядку. 

У той же час передбачені ст. 43 Конституції України права на 

належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом, на захист від незаконного звільнення, на своєчасне 

одержання винагороди за працю захищаються юридично; 

право кожного, хто працює, на страйк (ст. 44 Конституції України). 

У демократичних державах це право зазвичай не виносять на 

конституційний рівень, хоча воно визнається і детально регулюється 

чинним законодавством. У постсоціалістичних конституціях право на 

страйк зустрічається досить часто. Це є реакцією на минуле, оскільки 

соціалістичні конституції таке право рідко визнають, виходячи із того, що 

працівники – власники всієї економіки, а тому страйкувати їм немає сенсу; 

право кожного, хто працює, на відпочинок (ст. 45 Конституції 

України). 

право громадян на соціальний захист (ст. 46 Конституції України). 

Зазвичай у такому формулюванні дане право у конституціях не записується, 

чим знімається питання про його судовий захист як конституційного права, 

однак ті права у цій сфері, які передбачені у чинному законодавстві, 

захищаються у судовому порядку; 

право кожного на достатній життєвий рівень (ст. 48 Конституції 

України). Це право слід розглядати у двох взаємопов'язаних аспектах: з 

одного боку, держава створює умови, за яких кожна здорова, дієздатна 

людина має реальні можливості забезпечити такий рівень свого життя, який 

відповідає її уявленням, а з іншого – держава зобов'язана використовувати 

усі свої матеріальні, політичні, організаційні та інші ресурси задля 
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забезпечення достатнього життєвого рівня соціально незахищених верств 

населення; 

право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування (ст. 49 Конституції України). 

При цьому щодо змісту ч. З ст. 49 Конституції України 

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 29.05.2002 р. № 10-

рп/2002 визначив, що положення ч. З ст. 49 Конституції України «у 

державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога 

надається безоплатно» треба розуміти так, що у державних та комунальних 

закладах охорони здоров'я медична допомога надається всім громадянам 

незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх 

розрахунку за надання такої допомоги. 

Хоча, враховуючи дійсний стан справ у цій сфері, при тлумаченні 

цього положення більш прийнятною, з нашої точки зору, є позиція 

Міністерства економіки України, висловлена при розгляді даної справи 

Конституційним Судом України. Міністерство зазначило, що термін 

«безоплатність» узагалі не може мати достатнього обґрунтування в умовах 

ринкової моделі економіки, оскільки видатки на «безоплатну медичну 

допомогу» завжди оплачуються (раніше чи пізніше) самим пацієнтом 

шляхом відрахувань від заробітної плати (доходів) до бюджетів. Тому 

«положення ч. 3 ст. 49 Конституції України про безоплатність... є одним з 

рецидивів планової економіки... і зовсім не враховує ринкових принципів». 

На думку Міністерства, «безоплатну медичну допомогу» доцільніше 

розглядати як благодійну, що оплачується іншими членами суспільства (п. 2 

мотивувальної частини зазначеного Рішення); 

право кожного на безпечне для життя і здоров'я людини довкілля (ст. 50 

Конституції України). Порядок реалізації даного права визначається 

чинним екологічним законодавством. 

До культурних прав і свобод людини і громадянина належать: 
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право кожного на освіту (ст. 53 Конституції України). В Україні 

прийнято низку законів, що спрямовані на деталізацію конституційного 

права на освіту, зокрема, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 p., зі 

змінами і доповненнями, Закон України «Про професійно-технічну освіту» 

від 10.02.1998 p., зі змінами і доповненнями, Закон України «Про загальну 

середню освіту» від 13.05.1999 p., зі змінами і доповненнями, Закон України 

«Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 p., зі змінами і доповненнями, 

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 p., зі змінами і 

доповненнями, Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 p., зі 

змінами і доповненнями.  

Слід звернути увагу на те, що суть даного права у сфері вищої освіти 

полягає у взятті на себе державою зобов'язання забезпечити певний рівень 

обов'язкової освіти, а не автоматичне надання кожній людині можливості 

отримати освіту. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 

04.03.2004 р. № 5-рп/2004 безоплатність вищої освіти означає, що 

громадянин має право здобути її за стандартами вищої освіти без унесення 

плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі 

(ч. 4 ст. 53 Конституції України) в межах обсягу підготовки  фахівців для 

загальносуспільних потреб (державного замовлення); 

свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості 

громадян, право на захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, 

моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності (ст. 54 Конституції України). Порядок реалізації 

цієї групи прав визначений чинним законодавством у сфері інтелектуальної 

власності. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Реалії сьогодення України свідчать про те, що із дотриманням 

міжнародних стандартів у сфері економічних, соціальних і культурних прав 

пов'язані найгостріші проблеми. Зокрема, Комітет ООН з економічних, 

соціальних та культурних прав зазначив, що перехід держави до ринкової 
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економіки негативно вплинув на реалізацію прав, передбачених у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, призвів до 

високого рівня бідності переважної більшості населення. Так, за критерієм 

бідності, встановленим Світовим банком, який дорівнює денному 

споживанню на 3 долари США, до категорії бідних в Україні треба 

зарахувати майже 70 відсотків її населення. В основі проблеми бідності в 

Україні, де існують розвинуті промисловість і сільське господарство, де 

високий рівень освіченості населення, лежить насамперед брутальне 

порушення прав більшості членів українського суспільства на доступ до 

ресурсів, до національного багатства. 

 

IV. КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В 

УКРАЇНІ 
Дуалізм громадянського та політичного суспільств зумовлює 

розмежування обов'язків (як і прав) на обов'язки людини та обов'язки 

громадянина. 

До обов'язків людини в Україні належать: 

1. обов'язок неухильно додержуватися Конституції України та законів 

України (ст. 68 Конституції України). При виконанні цього обов'язку особа 

повинна додержуватися і підзаконних актів, і актів органів місцевого 

самоврядування. Цей обов'язок конкретизується в низці конституційних 

заборон, передбачених статтями 13, 17, 19, 23, 24, 37, 41, 55, 126 

Конституції України; 

2. обов'язок не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 

людей (ст. 68 Конституції України). Цей обов'язок деталізується у статтях 

24, 27, 28, 32, 41, 43, 44, 47, 54, 64 Конституції України.  

Стаття 68 Конституції України вміщує норму про те, що незнання 

законів не звільняє від юридичної відповідальності. На думку дослідників 

даної проблеми, ця норма не є обов'язком, а має логічне продовження в 

контексті положення ч. 1 ст. 57 Конституції про гарантування кожному 

знати свої права і обов'язки; 
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3. відповідно до ст. 51 Конституції України кожен із подружжя має 

рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Батьки зобов'язані утримувати дітей 

до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх 

непрацездатних батьків. Зміст цих обов'язків деталізується за Сімейним 

кодексом України; 

4. обов'язок отримати повну загальну середню освіту, який випливає із 

ч. 2 ст. 53 Конституції України. Ухилення батьків або осіб, що їх 

замінюють, від обов'язку забезпечення необхідних умов життя, навчання та 

виховання неповнолітніх дітей тягне адміністративну або кримінальну 

відповідальність, передбачену законодавством України; 

5. обов'язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані збитки (ст. 66 Конституції України). 

Відповідальність за порушення даного обов'язку передбачена кримінальним 

та адміністративним правом; 

6. обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

установлених законом (ст. 67 Конституції України). Порядок виконання 

даного обов'язку визначається нормами фінансового та податкового права.  

Обов'язком громадян України (окрім зазначених вище обов'язків 

людини) є також захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, шанування її державних символів (ст. 65 Конституції України).  

Правове регулювання відносин між державою і громадянами України 

у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту 

Вітчизни здійснюється Законом України «Про військовий обов'язок і 

військову службу» в редакції від 04.04.2006 p., зі змінами.  

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, дуалізм громадянського та політичного суспільств зумовлює 

розмежування обов'язків (як і прав) на обов'язки людини та обов'язки 

громадянина. 

Конституційні обов'язки – це закріплені в нормах Конституції міри 

належної поведінки суб'єктів конституційно-правових відносин. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Особисті права – це природні права, які людина одержує від 

народження та які держава визнає за людиною. Вони є невід'ємним 

елементом свободи людини і забезпечують особі не тільки життєво важливі 

умови існування, а й надають фактичну можливість вільно розпоряджатися 

собою, гарантувати невтручання у сферу її індивідуальної життєдіяльності. 

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

всіх інших людей, що перебувають на її території. 

2. Отже, під політичними правами і свободами розуміють можливість 

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

політичному житті держави та у здійсненні державної влади, що 

забезпечується законом і публічною владою. 

3. Реалії сьогодення України свідчать про те, що із дотриманням 

міжнародних стандартів у сфері економічних, соціальних і культурних прав 

пов'язані найгостріші проблеми. Зокрема, Комітет ООН з економічних, 

соціальних та культурних прав зазначив, що перехід держави  до ринкової 

економіки негативно вплинув на реалізацію прав, передбачених у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, призвів до 

високого рівня бідності переважної більшості населення. Так, за критерієм 

бідності, встановленим Світовим банком, який дорівнює денному 

споживанню на 3 долари США, до категорії бідних в Україні треба 

зарахувати майже 70 відсотків її населення. В основі проблеми бідності в 

Україні, де існують розвинуті промисловість і сільське господарство, де 

високий рівень освіченості населення, лежить насамперед брутальне 

порушення прав більшості членів українського суспільства на доступ до 

ресурсів, до національного багатства. 

4. Дуалізм громадянського та політичного суспільств зумовлює 

розмежування обов'язків (як і прав) на обов'язки людини та обов'язки 

громадянина. 
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5. Конституційні обов'язки – це закріплені в нормах Конституції міри 

належної поведінки суб'єктів конституційно-правових відносин. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

Соціальний статус особи – багатогранне явище, яке вивчається 

різноманітними суспільними науками. В межах цієї теми розглядається 

правовий статус особи, як частина її соціального статусу, юридично закріплене 

становище особи в державі й суспільстві. 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні питання 

визначення та характеристики конституційно-правового статусу особи.  

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань, зокрема, - 

визначення та характеристики загального, спеціального (родового) та 

індивідуального статусу, їх елементів.   

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей національної правової системи України, 

враховуючи, що важливе значення має вивчення саме Конституційно-правового 

статусу особи в Україні. 
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(2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та ознаки конституційно-правової відповідальності 

2. Функції конституційно-правової відповідальності 

3. Позитивний та ретроспективний аспекти конституційно-правової 

відповідальності 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити поняття та ознаки конституційно-правової відповідальності, 

функції конституційно-правової відповідальності, позитивний та 

ретроспективний аспекти конституційно-правової відповідальності, 

співвідношення конституційно-правової відповідальності з іншими видами 

юридичної відповідальності.  

ВСТУП 

Відповідальність – складне багатогранне поняття. Відповідальність – це 

ставлення особи до суспільства та держави, до інших осіб з точки зору 

виконання поставлених до неї певних соціальних, політичних, етичних, 

юридичних вимог; усвідомлення та правильне розуміння громадянином своїх 

обов’язків щодо суспільства, держави, інших осіб. У той же час 

відповідальність – це сукупність вимог, які ставляться суспільством і 

державою до державних органів, суспільних організацій, посадових осіб і 

громадян. Це той критерій, який дозволяє оцінити обсяг та якість виконання 

ними своїх обов’язків. 

І. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

У сучасній юридичній науці поняття юридичної відповідальності поєднує 

в собі два аспекти (деякі дослідники називають їх концепціями юридичної 

відповідальності): ретроспективний (негативний) та перспективний 

(позитивний).  
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Ретроспективна відповідальність – це відповідальність за вже скоєне 

протиправне діяння і тому вона має реальний характер.  

Перспективна ж відповідальність припускає свідоме, відповідальне 

ставлення індивідів до своїх вчинків, способу життя, роботи, тобто це – основа 

поведінки суб’єктів, яка виключає порушення правових приписів. Можна 

стверджувати, що юридична відповідальність є перш за все відповідальним 

ставленням людини до своїх обов’язків, відповідальністю за правильне 

виконання особою (фізичною та юридичною) обов’язків, які покладені на неї 

законом. 

Громадянин, установа, організація, посадова особа, перш за все, несуть 

відповідальність за правильне виконання своїх обов’язків, тобто 

відповідальність в її позитивному значенні. Якщо ж обов'язок не виконаний, 

настає відповідальність в її, так би мовити, негативному значенні – примус, 

стягнення, покарання та ін. Слід зазначити, що і ця форма відповідальності – 

відповідальність за невиконання, порушення особою свого обов’язку, зовсім не 

характерна тільки для юридичної відповідальності, вона притаманна всім видам 

відповідальності (етичній, моральній). 

Визначення юридичної відповідальності може бути різним за змістом у 

залежності від точки відліку. Наприклад, юридична відповідальність може 

розглядатися через регулятивні та охоронні правовідносини, в яких зобов’язана 

сторона виступає як суб’єкт позитивної відповідальності; а у випадку скоєння 

правопорушення – негативної.  

Однією з головних проблем як нашого конституційного законодавства, 

так і законодавства зарубіжних країн є висвітлення та розробка питання про 

можливість існування ще одного виду юридичної відповідальності – 

конституційно-правової. Ця думка в юридичній літературі є новою і 

прогресивною, оскільки на сьогоднішній день нею зацікавилося багато вчених 

конституціоналістів, які у своїх роботах намагаються обґрунтувати 

правомірність її існування.  
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В юридичній літературі конституційну відповідальність розуміють в 

різних аспектах:  

1) по-перше, як основи адміністративної, кримінальної та іншої 

галузевої відповідальності, які виражаються в Конституції у вигляді 

узагальнених заборон будь-якої поведінки;  

2) по-друге, як соціальна відповідальність позитивного плану, що 

пронизує Конституцію як один з її принципів;  

3) по-третє, як відповідальність ретроспективного порядку, що 

встановлюється спеціальними органами (Конституційним Судом);  

4) по-четверте, як відповідальність, що складається в межах 

конституційно-правових відносин і пов’язана з особливими конституційно-

правовими санкціями.  

Проте, недостатня розробка питань конституційної відповідальності 

призводить до того, що вона лишається визнання навіть у нових роботах 

загального характеру, виключається з переліку видів відповідальності.  

Перш за все, українські та зарубіжні вчені з’ясовують співвідношення 

понять конституційної відповідальності та відповідальності за порушення норм 

конституційного права.  

У тій частині, під якою розуміється конституційна відповідність за 

порушення деяких норм конституційного права, що є одночасно й взагалі 

відповідальністю за порушення конституційних норм, ці поняття співпадають. 

Але оскільки порушення норм конституційного права спричиняє не тільки 

власне конституційну відповідальність, а й відповідальність інших галузей 

(іноді й неюридичну), то поняття відповідальності за порушення норм 

конституційного права ширше. А конституційна відповідальність виходить за 

межі відповідальності за порушення норм конституційного права, оскільки 

захищає деякі норми інших галузей.  

Одночасно, поняття конституційної відповідальності тісно пов’язане з 

поняттям юридичної відповідальності взагалі, бо останнє є значною мірою тим 

каркасом, основою, на базі якого моделюється поняття власне конституційної 
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відповідальності. Найбільш поширеним визначенням юридичної 

відповідальності є розуміння її як обов’язку винного терпіти примусове 

позбавлення певних благ шляхом застосування засобів державного примусу за 

свою протиправну поведінку. Але виділяють й активний (позитивний) аспект 

юридичної відповідальності, згідно з яким вона розуміється як відповідальна 

поведінка, відповідальність за правильне виконання обов’язків, юридичну 

компетентність тощо.  

Українські автори визначають конституційну відповідальність як 

специфічний вид юридичної відповідальності, з власним механізмом, та колом 

суб’єктів і санкціями, який пов’язаний з діями політичного характеру й існує в 

позитивному і негативному аспектах. З метою повнішого визначення місця 

конституційної відповідальності, можна б було вказати й на зв’язок з 

соціальною відповідальністю взагалі, зазначити у сфері яких відносин існує 

саме цей вид відповідальності. Доцільно б було наголосити ще на нормативних 

та фактичних підставах відповідальності (щодо останніх, то викликає сумнів 

визначення їх лише як дій, не враховуючи бездіяльності та інших проявів 

фактичних підстав).  

На думку Л. Наливайко, конституційно-правова відповідальність – це 

вид соціальної та юридичної відповідальності, який існує у сфері 

конституційно-правових відносин, передбачений нормами конституційного 

права і характеризується специфічним колом суб’єктів, механізмом реалізації, 

санкціями й полягає у примусовому перетерпіванні засобів впливу за 

протиправне діяння (ретроспективний аспект) та у відповідальному стані 

зобов’язаного суб’єкту (позитивний аспект), виступає найважливішою 

гарантією реалізації й захисту Конституції. 

Ознаки конституційно-правової відповідальності 

Всі ознаки, на наш погляд, можна умовно поділити на дві групи: 

1) ознаки, які характеризують конституційну відповідальність як 

суспільно-політичний феномен, її значення, місце у суспільстві, 

співвідношення, зв’язки з іншими видами відповідальності, тобто загальні 
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ознаки, що показують це явище в цілому, не вдаючись до детальної 

характеристики; 

2) більш конкретні ознаки, які вказують на специфічні риси, притаманні 

конституційно-правовій відповідальності, внутрішню сутність, за допомогою 

яких її можна відрізнити від інших видів юридичної відповідальності. 

До першої групи відносяться такі ознаки (загальні): 

1. Конституційна відповідальність є видом юридичної відповідальності і, 

разом з тим, є особливою формою соціальної відповідальності. Вона є 

акумулятором різних видів соціальної відповідальності. Виступаючи у своєму 

позитивному аспекті, вона становить вищу форму соціальної відповідальності: 

у своєму позитивному відношенні до виконання соціальних обов’язків людина 

не усвідомлює їх конкретної належності до певної сфери, таке відношення 

формується на надгалузевому рівні конституційної відповідальності.  

2. Складна структура цього явища витікає з попередньої ознаки, оскільки 

сюди включається й соціальна відповідальність, й загальні засади 

відповідальності, що спрямовують галузеві види юридичної відповідальності й 

конкретні прояви конституційної відповідальності. Цей інститут має складну 

внутрішню ієрархічну структуру. Вона складається не тільки із загальних 

заборон на вищому рівні системи, але також включає в себе норми, які 

визначають активну відповідальність суб’єкта, його можливу та соціально-

необхідну поведінку. 

3. Конституційно-правова відповідальність є одним з елементів 

конституційного ладу, тому що виступає особливим феноменом у системі 

соціальних зв’язків. Суть цього феномену, на наш погляд, може бути 

зрозумілою лише при дослідженні ролі конституційної відповідальності в 

системі більш високого рівня – конституційного ладу. 

4. Конституційна відповідальність має політичний характер, що 

зумовлюється специфікою конституційних правовідносин. Вона часто має 

спільні з політичною відповідальністю підстави, суб’єкти, наслідки, побутує 

навіть думка, що конституційна відповідальність є різновидом політичноїю 
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Політична відповідальність особи означає не порушення нею конституційних 

норм, не виконання обов’язків, а втрату нею політичної підтримки з різних 

підстав.  

5. Конституційно-правова відповідальність є однією з специфічних 

системоутворюючих, кваліфікаційних ознак конституційного права як галузі 

права. Інститут конституційної відповідальності входить до методу 

конституційного права, відокремлює цю галузь від інших, вказує на її якісну 

своєрідність, самостійність.  

6. Значення конституційної відповідальності для легалізації та леґітимації 

державної влади. Легалізація державної влади – поняття юридичне, воно 

співвідноситься з визнанням, підтримкою того чи іншого явища, інституту, 

органу, Основним законом. Леґітимація державної влади представляє собою 

делегування, передачу влади суспільством його особливій організації – державі, 

її структурам. Ця передача реалізується на передбачених умовах, що державна 

влада буде відповідати уявленням людей про її діяльність, їх очікуванням. Тому 

існування реальної конституційної відповідальності державних органів, 

посадових осіб, в цілому відповідальності держави перед особою, суспільством 

є тим чинником, який стверджує у правосвідомості людини уявлення про 

справедливість, розумність існуючої державної влади, забезпечуючи тим її 

леґітимність.  

7. Ще можна сказати, що конституційна відповідальність має важливе 

значення як гарантія існування, реалізації та охорони Конституції України. 

Основне призначення конституційної відповідальності – захист Конституції, 

тоді як інші види юридичної відповідальності покликані виконувати більш 

розширені функції, хоча не можна недооцінювати роль адміністративної та 

інших видів юридичної відповідальності у справі охорони Конституції. 

Визначення конституційної відповідальності самостійним видом у 

системі юридичної відповідальності передбачає розкриття її основних 

(специфічних) положень, які подані в наступній групі ознак та проявляються в 

усіх елементах змісту цього інституту: 
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1. Джерелом конституційно-правової відповідальності є не тільки 

Конституція, як вважають деякі вчені, але й ціла серія законів, які складають 

масив конституційного законодавства.  

2.  Розуміння конституційної відповідальності у двох аспектах: 

ретроспективному, коли вона настає за протиправну поведінку, конституційне 

правопорушення та виступає як покарання за нього. У позитивному аспекті 

вона проявляється як відповідальна поведінка, юридична компетентність, яка 

настає й при відсутності правопорушення, стимулюючи цим правомірну 

діяльність її потенційного суб’єкта. Конституційна відповідальність настає й за 

затримку, несвоєчасне прийняття рішень, прийняття неефективних рішень, за 

не правильний політичний курс чи стиль керівництва, за нездатність гідно 

виконувати важливі обов’язки.  

3. Тому наступною ознакою є специфічність підстав конституційно-

правової відповідальності. Підставою позитивної конституційної 

відповідальності є факт набуття спеціального конституційного правового 

статусу, а підставою ретроспективної – юридичний факт неправомірного 

виявлення в конституційно-правовій сфері порушення норм Конституції, які 

відповідно конкретизуються в конституційному законодавстві. Специфічною 

підставою ретроспективної конституційної відповідальності є конституційний 

делікт (правопорушення). 

4. Специфічність санкцій конституційно-правової відповідальності, яка 

зумовлюється характером урегульованих суспільних відносин та їх суб’єктів.  

5. Конституційно-правова відповідальність має специфічні процедурно-

процесуальні форми реалізації, якими виступають: для позитивної 

відповідальності – система організаційно-процесуальних взаємовідносин з 

приводу звітності, підконтрольності суб’єктів тощо; для ретроспективної – 

певний порядок порушення та розгляду питання про відповідальність винних 

суб’єктів, що здійснюється уповноваженими суб’єктами правозастосовчої 

діяльності. Тобто, реалізація конституційної відповідальності здійснюється 

певними органами, структурами, посадовими особами. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, конституційно-правова відповідальність – це вид соціальної та 

юридичної відповідальності, який існує у сфері конституційно-правових 

відносин, передбачений нормами конституційного права і характеризується 

специфічним колом суб’єктів, механізмом реалізації, санкціями й полягає у 

примусовому перетерпіванні засобів впливу за протиправне діяння 

(ретроспективний аспект) та у відповідальному стані зобов’язаного суб’єкту 

(позитивний аспект), виступає найважливішою гарантією реалізації й захисту 

Конституції. 

 

ІІ. ПОЗИТИВНИЙ ТА РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТИ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

В науковій літературі прийнято розглядати конституційно-правову 

відповідальність у двох аспектах – позитивному та ретроспективному. В 

залежності від цього виділяються відповідно два види такої відповідальності – 

позитивна та ретроспективна конституційно-правова відповідальність. 

Зауважимо, що дуалістичність конституційно-правової відповідальності 

визнає переважна більшість вчених-конституціоналістів, проте їх увага в 

основному зосереджена на дослідженні «негативного» її аспекту. Як вважає 

Г. Задорожня, такий стан справи має цілком об’єктивне підґрунтя, оскільки 

реальність ретроспективної відповідальності, на відміну від «позитивної», не 

викликає сумнівів. Незважаючи на той факт, що більшість науковців 

зацікавлені дослідженням «негативного» аспекту, пропонуємо розглянути і 

проаналізувати обидва аспекти конституційно-правової відповідальності. 

В теорії права, як зазначає П. Рабинович, розрізняють два види 

відповідальності держави перед людиною: позитивну і негативну. Позитивна 

відповідальність полягає в тому, що держава повинна створювати різноманітні 

умови, необхідні для здійснення прав і свобод людини. Ця відповідальність 

покликана сприяти правоздійсненню, його полегшувати. Позитивна 

відповідальність виражається в обов’язковому здійсненні належним чином 
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певних «позитивних» дій в будь-яких регулятивних правовідносинах і 

характеризується психічним ставленням до виконання покладених на суб’єкт 

правовідносин обов’язків.  

В. Савин зазначає, що «позитивна» відповідальність полягає в обов’язку 

виконувати відповідну дію, яка відповідає нормам права. Вона 

характеризується активними елементами правосвідомості, а також виявляється і 

в інших елементах правової дійсності – вимогах законності і, можливо, в 

особливій якості юридичних обов’язків, – все-таки в першу чергу стосується 

правосвідомості.  

На відміну від позитивної відповідальності негативна завжди пов’язана із 

вчиненням особою протиправного діяння і супроводжується негативними для 

неї наслідками у вигляді певних санкцій. Негативна відповідальність держави 

перед людиною полягає в її зобов’язаннях відшкодувати ті чи інші збитки 

(матеріальні, моральні), які спричинені рішеннями, неправомірними діями чи 

бездіяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, їх 

службовими і посадовими особами тощо. Негативна відповідальність настає за 

невиконання певних функцій і порушення законів. Негативна відповідальність 

полягає в перетерпіванні санкцій за протиправне діяння. Виходячи із 

зазначеного, можна додати, що позитивна відповідальність – це 

відповідальність «наперед», а негативна – за «неправомірне минуле».  

Тривалий час негативно-ретроспективний підхід в юридичній науці був 

єдиним. Він і сьогодні залишається панівним. Але є такий факт, що 

«позитивна» та «ретроспективна» відповідальність в конституційному праві 

тісно пов’язані між собою: по-перше, «позитивна» відповідальність 

розглядається як етап оцінки, внаслідок якої може настати одна з форм 

відповідальності ретроспективної; по-друге, «ретроспективна» юридична 

відповідальність в конституційному праві настає лише в тому разі, якщо «не 

спрацював» механізм «активної» відповідальності. Отже, «позитивна» 

відповідальність є необхідною умовою настання «ретроспективної», яка бере за 
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основу першу відповідальність. Виходячи з цього взаємозв’язку, необхідним є 

розгляд «позитивної» відповідальності. 

Деякі вчені-конституціоналісти трактують позитивну відповідальність як 

усвідомлення та сприйняття морального обов’язку відповідною посадовою 

особою щодо необхідності виконання дорученої їй справи. Позитивна 

відповідальність – це розуміння важливості своїх дій для суспільства, 

прагнення та бажання виконати їх якнайкраще, найефективніше, швидше, тобто 

належним чином виконати свою соціальну роль. Позитивна відповідальність 

трактується як покладення на суб’єкта конституційно-правових відносин 

обов’язку виконувати ті чи інші завдання в інтересах конструктивного розвитку 

виокремлених відносин і відповідати за свою діяльність. На думку інших 

вчених, позитивна відповідальність є відповідальною поведінкою, підзвітністю, 

усвідомленням необхідності неухильного виконання професійних обов’язків, 

встановлених законом. Б. Назаров позитивну (перспективну, активну) 

відповідальність розуміє як певний внутрішній стан індивіда, який пов’язується 

з відповідальною поведінкою, що характеризується глибоким усвідомленням 

необхідності дотримуватися вимог правових і моральних норм, повагою до 

закону, до права та передбачає активний вплив на перебіг подій, внесок у 

розвиток суспільства тощо. З цього визначення можна зробити висновок, що 

позитивна відповідальність є саме належною поведінкою, є належним 

виконанням своїх обов’язків індивідуумом. 

Існує й така думка, що «позитивна» відповідальність має місце в 

конституційному праві , але з одним дуже важливим застереженням: сфера її 

поширення надто обмежена. «Позитивною» (тобто існуючої до 

правопорушення) може бути лише правова відповідальність державних органів 

та посадових осіб. Що стосується відповідальності громадян як суб’єктів 

конституційного права, то її правовим вираженням завжди була, є і буде тільки 

«ретроспективна» відповідальність - відповідальність за правопорушення. 

Слушно зазначає А. Червяцова, стверджуючи, що позитивна відповідальність 

громадян має не правовий, а моральний характер. На нашу думку, це 
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твердження є влучним, оскільки позитивна відповідальність передбачає перш за 

все порядність індивідуума, його належну поведінку, його ставлення саме до 

норм моралі, його усвідомлення щодо моральної поведінки. 

Позитивна конституційно-правова відповідальність з відповідними 

санкціями виявляється головним чином у її спрямовуючому впливі – як 

відповідальне відношення суб’єктів до своїх конституційних компетенцій й 

дійове правомірне (суспільно-корисне чи позитивне) їхнє виконання. 

Позитивна спрямованість конституційно-правової відповідальності асоціюється 

з підконтрольністю та юридичною компетентністю. 

Позитивна відповідальність орієнтує соціальні суб’єкти на необхідність 

співвідносити свою поведінку з вимогами конституційних приписів та інших 

нормативно-правових актів і максимальної суспільної доцільності. Позитивна 

відповідальність справляє вплив на особисту свободу, визначаючи вибір 

варіанта поведінки і його реалізацію. Це елемент механізму регулювання і 

контролю поведінки людини в її суспільних зв’язках. В. Демиденко з цього 

приводу наводить свою цікаву думку, що свобода і відповідальність нероздільні 

як дві сторони соціально-історичної необхідності. Позитивна відповідальність 

передбачає вибір індивіда стосовно своєї поведінки, яка в свою чергу може 

бути позитивною або ж негативною для суспільства. 

Позитивна відповідальність – явище скоріше соціальне, а не правове, 

оскільки вона не має ознак формальної визначеності, державної примусовості 

та процесуальної форми реалізації. Отже, позитивна відповідальність носить 

моральний характер, вона тісно пов’язана з такими поняттями, як «сумлінне 

ставлення до своїх обов’язків» та «почуття відповідальності». Відношення до 

права є не правовим, а моральним, позитивна відповідальність виступає 

моральною категорією, і найцікавіше те, що сприяти на поведінку людини 

можна не через вплив на неї правовим способом, а іншим способом впливу на 

особистість та її духовний світ. 

Позитивною прийнято вважати відповідальну поведінку, відповідальне 

ставлення суб’єкта конституційно-правових відносин до своїх обов’язків, 
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належне їх виконання. Підставами такої відповідальності є належне здійснення 

суб’єктом конституційних правовідносин певних функцій. Отже, державний 

орган, посадова особа несуть відповідальність вже тому, що до цього зобов’язує 

їх правовий статус. О. Майданник зазначає, що, якщо розглядати юридичну 

відповідальність як явище загальносоціальне, котре, зокрема, передбачає 

сумлінне виконання специфічного юридичного обов’язку, то, очевидно, є 

підстави для виділення такого її виду як позитивна юридична і, в тому числі, 

конституційно-правова відповідальність. В даному разі йдеться не про 

відповідальність за правопорушення, а про правомірну поведінку, яка 

характеризується відповідальним ставленням суб’єкта до покладених на нього 

обов’язків. Як бачимо, ця відповідальність характеризується відповідальним 

ставленням суб’єкта до покладених до нього обов’язків, тобто це може бути 

сумлінне виконання доручених обов’язків, наприклад це може стосуватися 

носіїв владних повноважень, оскільки дотримання прав і свобод з їх сторони є 

гарантом законності та правопорядку, наявності демократичності в державі. 

Тому ми вважаємо, позитивну відповідальність необхідно виділяти аби 

запобігати появі саме другого аспекту конституційно-правової відповідальності 

– ретроспективного, який можливий лише при правопорушеннях. 

А. Червяцова у своєму дисертаційному дослідженні доходить висновку, 

що позитивною відповідальністю може бути лише конституційно-правова 

відповідальність держави, органів публічної влади та посадових осіб. 

Позитивність конституційно-правової відповідальності зазначених суб’єктів 

обумовлена специфікою їхнього правового статусу, який характеризується 

імперативністю: закон визначає цілі та задачі діяльності органів публічної 

влади (посадових осіб), у залежності від досягнення (виконання) яких можна 

судити про ефективність роботи носія владних повноважень, отже, про його 

«відповідальну» або «безвідповідальну» поведінку. Щодо відповідальності 

інших суб’єктів конституційного права, то її правовим виразом буде виключно 

ретроспективна відповідальність. Отже, позитивна конституційно-правова 

відповідальність – це відповідальність за правомірну діяльність, існує 
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незалежно від правопорушення. Позитивною може бути лише конституційно-

правова відповідальність держави, органів публічної влади й посадових осіб. 

Враховуючи особливості законодавчої термінології, специфіку правового 

статусу державно-владних суб’єктів, «позитивний» аспект конституційно-

правової відповідальності може бути визначений як стан відповідальності, що 

складається з відповідальності за що-небудь та відповідальності перед ким-

небудь. З вищесказаного можна зробити висновок, що наявність позитивного 

аспекту в конституційно-правовій відповідальності є доречним, оскільки саме 

відповідальна поведінка вищих посадових осіб є гарантом законності. 

Конституційно-правова відповідальність – це, перш за все, відповідальність 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб перед народом за неналежну реалізацію тих владних повноважень, які 

народ їм передав, реальна гарантія проти зловживання права. Тому, на нашу 

думку, наявність позитивної відповідальності посадових осіб є обов’язковою 

аби уникати протиправних діянь з боку державних органів. 

На думку В. Невінського, нині потребує подальшого розвитку ідея 

конституційно-правової відповідальності як позитивної відповідальності, що 

передбачає формування в громадян, посадових осіб, виборних представників, 

колегіальних органів публічної влади почуття громадянського обов'язку щодо 

дотримання і захисту Конституції, неухильного виконання рішень 

Конституційного Суду як вищого судового органу конституційного контролю. 

Розуміння позитивної відповідальності у конституційному праві 

підміняється моральним спонуканням суб’єкта до професійного виконання 

своїх посадових обов’язків, проте, як зауважує В. Погорілко, «моральне 

ставлення суб’єкта конституційно-правових відносин до виконання своїх 

обов’язків лежить поза межами конституційно-правового регулювання». Крім 

того, термін «позитивна відповідальність» містить у собі змістовне протиріччя, 

бо будь-яка «відповідальність» сама по собі є негативним наслідком для 

суб’єкта, тобто передбачає настання негативних наслідків, які знаходять своє 

вираження у відповідній втраті морального, матеріального чи іншого зразка, а 
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тому немає логічного зв’язку між «відповідальністю» та поняттям «позитивна». 

Тому в деяких науковців виникає сумнів стосовно саме позитивного аспекту в 

конституційно-правовій відповідальності, постає питання щодо доцільності 

введення у правовий обіг поняття «позитивна відповідальність». 

Д. Липинський у своїй монографічній праці виділив сім основних 

напрямів у теорії позитивної відповідальності, а саме:  

1) усвідомлення обов'язку;  

2) обов'язок надати звіт;  

3) обов'язок дотримуватись приписів, вимог правових норм;  

4) статусна відповідальність; 

5) добровільна форма реалізації відповідальності;  

6) позитивна відповідальність – це реальна правомірна поведінка;  

7) заохочувальна позитивна відповідальність. Позитивна 

відповідальність пов’язана з правомірною поведінкою, і в разі її дотримання, ця 

поведінка заохочується. 

Більшість авторів зосереджені розглядом «негативного» аспекту 

конституційно-правової відповідальності, а саме ретроспективної 

відповідальності. При цьому конституційно-правова відповідальність 

розуміється ними як негативна оцінка діяльності суб’єкта, внаслідок чого він 

зазнає несприятливих наслідків – обмеження або позбавлення політичних, 

юридичних або інших інтересів. 

Так, Б. Страшун підкреслює, що конституційно-правову відповідальність 

слід розуміти тільки як «негативну». На його думку, поділ відповідальності на 

«позитивну» та «негативну» є нонсенсом, ураховуючи, що фактично мова йде 

про зовсім різні речі: одна справа, коли ми говоримо про коло завдань і 

повноважень, за які відповідає посадова особа, а інше – коли ця особа або орган 

піддається , негативним наслідкам. 

Ретроспективна відповідальність – це відповідальність за вже скоєне 

протиправне діяння і тому вона має реальний характер. Ретроспективна 

конституційно-правова відповідальність можлива лише у випадку 
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конституційно-правового делікту, коли має місце негативне відхилення у 

фактичній поведінці суб’єктів конституційно-правових відносин від вимог 

нормативно-правових актів. Йдеться або про пряме порушення конституційних 

чи інших правових заборон, або про невиконання функцій, завдань, обов’язків, 

покладених на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, громадян, або перевищення (зловживання) ними 

своїми повноваженнями. 

Негативна конституційно-правова відповідальність – відповідальність за 

правопорушення; виникає внаслідок порушення конституційно-правової норми 

(скоєння конституційного делікту), полягає у застосуванні до винної особи 

певних мір правового впливу, покладенні на неї обов’язку зазнати обмежень 

матеріального, нематеріального та (або) організаційного характеру. 

О. Майданник зазначає, що питання ретроспективної відповідальності 

трактується у юридичній літературі неоднаково. Вчинення правопорушення не 

завжди є обставиною, яка мала місце в минулому. Воно може продовжуватися, 

тривати. Тому немає переконливих підстав для того, щоб вважати 

відповідальність за вчинення правопорушення відповідальністю за минуле, 

тобто ретроспективною. Це, швидше, негативна реакція суб’єкта 

правовідносин, уповноваженого контролювати додержання вимог права, на 

діяння суб’єкта, що порушує правові приписи незалежно від того: мало таке 

місце в минулому чи воно продовжується, триває. О. Майданник зазначає, що 

розглядуване питання вимагає глибшого наукового дослідження, з чим ми і 

погоджуємося, оскільки б це уникнуло спірні моменти навколо цієї 

проблематики. 

Таким чином, ретроспективна відповідальність настає лише тоді, коли 

для цього є нормативна основа, тобто коли вона зазначається в законодавстві. 

Отже, на відміну від «позитивної» відповідальності, «негативна» має правовий 

характер, тобто є правовим вираженням, має свій вплив на особу, яка зловживає 

правом. 
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У свою чергу, В. Полевий у своїй дисертації акцентує увагу на тому, що 

конституційно-правова відповідальність відіграє подвійну роль: по-перше – 

спонукає до позитивного, сумлінного, творчого ставлення до виконання 

функцій, покладених на суб’єкта його конституційним статусом; по-друге – є 

засобом покарання винних та відновлення порушених конституційних 

правовідносин. Із зазначеного бачимо, що ця подвійна роль охоплює 

позитивний та негативний аспект конституційно-правової відповідальності, де 

саме проспективна конституційно-правова відповідальність передбачає 

сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків, а ретроспективна – це 

відповідальність за скоєння протиправного діяння, яка передбачається 

покаранням винного в цьому діянні. 

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що позитивна 

(перспективна, активна) відповідальність розуміється як певний внутрішній 

стан індивіда, який пов’язується з відповідальною поведінкою, що 

характеризується глибоким усвідомленням необхідності дотримуватися вимог 

правових і моральних норм, повагою до закону, до права та передбачає 

активний вплив на перебіг подій, внесок у розвиток суспільства тощо. З цього 

визначення можна зробити висновок, що позитивна відповідальність є саме 

належною поведінкою, є належним виконанням своїх обов’язків індивідуумом. 

Позитивна відповідальність громадян має не правовий, а моральний характер. 

Що ж стосується негативного аспекту конституційно-правової 

відповідальності, то ретроспективна відповідальність – це відповідальність за 

вже скоєне протиправне діяння і тому вона має реальний характер. 

Ретроспективна конституційно-правова відповідальність можлива лише у 

випадку конституційно-правового делікту, коли має місце негативне 

відхилення у фактичній поведінці суб’єктів конституційно-правових відносин 

від вимог нормативно-правових актів. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, після розгляду цієї теми зауважимо, що існують як прихильники 

тільки вузького розуміння відповідальності, так званої «ретроспективної», так і 
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прихильників «двоаспектної» відповідальності, яка включає «ретроспективну» і 

«позитивну» відповідальність. Сенс протистояння цих двох концепцій утому, 

що одна визнає можливість відповідальності лише після правопорушення, інша 

– виходить із існування відповідальності ще до порушення норми. Ми ж 

вважаємо, що ці два компоненти взаємодоповнюють один одного, вони 

пов’язані між собою. Позитивна відповідальність передбачає моральне 

спонукання суб’єкта до професійного виконання своїх посадових обов’язків. 

Позитивна відповідальність носить моральний характер, вона тісно пов’язана з 

такими поняттями, як «сумлінне ставлення до своїх обов’язків» та «почуття 

відповідальності», тому існування «позитивного» аспекту є важливим 

атрибутом для забезпечення гарантії реалізації прав людини в Україні. 

Ретроспективна відповідальність в конституційному праві настає лише в тому 

разі, якщо «не спрацював» механізм «активної» відповідальності, тобто 

позитивної. «Негативна» має правовий характер, тобто є правовим вираженням, 

має свій вплив на особу, яка зловживає правом. Тому, на нашу думку, існування 

і «позитивного» і «негативного» аспектів конституційно-правової 

відповідальності є обов’язковим для забезпечення правопорядку в суспільстві, 

та в державі загалом. 

Таким чином, наукове опрацювання досліджуваної проблематики, 

дозволяє зробити такий висновок, а саме те, що «позитивний» аспект 

конституційно-правової відповідальності існує до правопорушення, а 

«негативний» аспект вже після настання правопорушення, негативних дій. 

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Важливим питанням для розуміння конституційної відповідальності є 

виділення її функцій. В науці досліджуються функції юридичної 

відповідальності в цілому, а функції конституційно-правової відповідальності, 

їх поняття та види залишаються без належної уваги науковців.  

Функції конституційно-правової відповідальності можна визначити як 

основні напрямки її впливу на поведінку людей та суспільно-правові відносини, 
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які виникають в сфері дії норм конституційного права; це цілеспрямовані 

засоби реалізації та захисту конституційних норм, а також досягнення мети 

конституційної відповідальності; це головні напрямки юридичного впливу як на 

правопорушника, так і на інших осіб з метою захисту правопорядку, 

державної дисципліни і виховання суб’єктів конституційно-правових відносин, 

що скоїли чи можуть скоїти конституційно-правовий делікт.  

Види функцій конституційної відповідальності: 

1. Правоорієнтуюча. Позитивна конституційна відповідальність орієнтує 

суб’єктів конституційно-правових відносин співвідносити власну правову 

поведінку з конституційно-правовим статусом, з потребами законності та 

максимальною суспільною доцільністю. Така відповідальність виникає з 

моменту надання особі (фізичній чи юридичній) певного кола прав та 

обов’язків. Ретроспективна конституційна відповідальність похідна від 

позитивної і вона виникає вже при існуванні першої, однак наступає з моменту 

досягнення особою конституційної деліктоздатності і вчинення нею 

конституційного правопорушення – і вже примусові санкції ―орієнтують‖ її та 

інших суб’єктів конституційного права на подальшу правомірну та суспільно-

корисну поведінку.  

2. Попереджувальна (превентивна). Сама можливість застосування 

примусових заходів впливу, настання негативних обмежень матеріального та 

морального характеру, притягнення до конституційної відповідальності формує 

у свідомості суб’єкта конституційно-правових відносин почуття 

відповідальності, необхідності правомірної, суспільно-корисної поведінки і тим 

самим запобігає скоєння конституційного правопорушення. Така функція 

покликана забезпечити формування в адресатів норм конституційного права 

мотивів, які спонукають його додержувати закони, поважати права та інтереси 

інших осіб.  

3. Організуюча (установча). Як при позитивній, так і при ретроспективній 

конституційній відповідальності є доцільним певне ―наведення порядку‖ в 

індивідуальному відношенні, думках, бажаннях, вчинках кожного суб’єкта 
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конституційно-правових відносин з метою узгодження власної поведінки з 

вимогами норм конституційного права. Така установка може бути реалізована 

добровільно – при позитивній відповідальності, а також примусово – при 

репресивній відповідальності, однак керуюча мета одна – наведення порядку та 

злагодженості в реалізації конституційно-правових відносин. 

4. Обмежувальна. Існує думка, з якою ми погоджуємося, що високий 

рівень позитивної відповідальності в потенційних суб’єктів конституційної 

відповідальності значно обмежує можливість застосування щодо таких осіб 

ретроспективної конституційної відповідальності. Однак практика свідчить, що 

високоморальне відношення до власних обов’язків присутнє далеко не в усіх 

суб’єктів конституційно-правових відносин. Найбільш ефективно ця функція 

реалізується при застосуванні ретроспективної відповідальності, коли 

правопорушник примусово обмежується у своїй юридично значимій поведінці 

для запобігання скоєння ним нових посягань на конституційні норми, 

правопорядок та несення передбачених законом санкцій, що формують 

конституційну відповідальність. Така функція також може тлумачитися і в 

такому значенні, що органи державної влади, посадові особи, громадяни та інші 

суб’єкти конституційного права зобов’язані діяти на підставі і в межах 

визначених конституційним та іншим галузевим законодавством. 

5. Правоохоронна. Особливістю конституційної відповідальності є те, що 

перш за все вона спрямована на охорону, захист Конституції та конституційних 

законів від правопорушних посягань, можливих суспільно-шкідливих вчинків і 

згубної бездіяльності, пасивності органів державної влади при вирішенні 

питань державного значення – що в кінцевому результаті призведе до руйнації 

пріоритетів та вимог проголошених в Конституції. Взагалі, охоронну функцію 

виконує сама Конституція через заборону та санкції, які в ній встановлені. 

Однак засобом, інститутом охорони конституційної законності безперечно 

виступає конституційна відповідальність. 

6. Стимулююча (активізуюча). Можливість застосування та притягнення 

винного до конституційної відповідальності певним чином стимулює діяльність 
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органів державної влади та посадових осіб в розробці, прийнятті та виконанні 

суспільно важливих рішень; підвищує активність в реалізації конституційних 

норм, у виборі найбільш корисного конституційного варіанту поведінки, 

всебічно заоохочує активність громадян у здійсненні власних прав і законних 

інтересів, гарантованих Конституцією, творчу ініціативу депутатів та 

посадових осіб при прийнятті рішень, покликаних забезпечити реалізацію та 

охорону конституційних приписів. 

7. Регулятивна (інтегративна). Під час застосування конституційної 

відповідальності регулюються, умовно кажучи, два різновиди суспільних 

відносин. По-перше, відносини між правопорушником та постраждалою 

особою. В принципі, регулюються такі ж відносини, які існували до скоєння 

конституційного правопорушення, однак після його скоєння особа, яка 

порушила конституційні права та інтереси другої сторони, не виконала власні 

конституційні обов’язки перед нею, зобов’язана виконувати ті ж обов’язки, що 

існували раніше, але вже в примусовому порядку. По-друге, це ―нові‖ 

відносини, які виникають при наявності факту скоєння конституційного 

правопорушення, але вони виникають між правопорушником і державним 

органом, який представляє інтереси особи та, на який покладено обов'язок 

забезпечення охорони й реалізації конституційних норм. Метою цієї функції є 

також врегулювання, узгодження поведінки кожного суб’єкта конституційно-

правових відносин з правопорядком та дисципліною, проголошених в 

Конституції. 

8. Правозабезпечувальна. Провідною метою конституційної 

відповідальності є безпосереднє забезпечення реалізації конституційних норм в 

життя. Ця мета досягається також засобами процедурно-процесуальної 

реґламентації, кореспондуючих приписів суб’єктам конституційно-правових 

відносин, конкретизацією повноважень, конституційних норм та контролю. 

Поряд з цими засобами, які з часом не здатні забезпечити досягнення 

поставленої мети, включається в дію крайній та ефективний засіб – 

конституційна відповідальність. У даній ситуації забезпечення реалізації 
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Конституції та конституційних законів досягається примусово, що дуже не 

бажано для потенційного суб’єкта конституційної відповідальності. 

9. Репресивно-каральна. Деякі вчені ще називають її штрафною, однак 

зміст від цього не змінюється. Така функція свідчить про те, що конституційна 

відповідальність є: по-перше, актом відплати держави та суспільства по 

відношенню до правопорушника; по-друге, засобом, що попереджає нове 

конституційне правопорушення. Ця функція реалізується тільки в 

процесуальній формі і визначається актами державних органів та посадових 

осіб, які наділені відповідними повноваженнями. Також у цій функції 

реалізується певна сутність конституційної відповідальності. Отже, не слід 

забувати, що вона є своєрідним ―покаранням‖ за протиправну дію чи 

бездіяльність, пасивність, необґрунтованість та недоцільність прийнятих 

рішень органами державної влади та посадовими особами, ―покаранням‖ 

громадян й інших суб’єктів конституційно-правових відносин за невиконання 

конституційних та інших правових обов’язків, ігнорування приписів, 

проголошених у Конституції України. 

10. Сигналізаційна (інформаційна). Застосування конституційної 

відповідальності щодо самого правопорушника, а також до осіб, що його 

оточують, сигналізує про небажаність для потенційного суб’єкта 

конституційної відповідальності вчиняти дії, які засуджуються Конституцією, 

про необхідність узгоджувати власну юридично значиму поведінку з 

конституційними приписами, про те, що конституційна відповідальність дійсно 

реалізується на практиці й приносить як наслідок державний і громадський 

осуд, а також негативні санкції та обмеження морального й матеріального 

характеру. 

11. Правовиховна (профілактична). Ця функція реалізується також поряд 

з морально-виховною функцією, адже виховання можливе лише через 

внутрішнє розумове усвідомлення особи про суспільну корисність і 

правомірність власної поведінки та її наслідків. Така функція особливо 

актуальна при застосуванні конституційної відповідальності. Ми глибоко 
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переконані, що потенційних суб’єктів конституційної відповідальності 

обов’язково необхідно виховувати в дусі точного виконання конституційних 

приписів. Особливо це стосується державних органів та посадових осіб, які 

приймають та реалізують важливі рішення для держави й суспільства. Ми 

маємо справу з підготовленими та кваліфікованими кадрами – немає жодної 

гарантії, що навіть при застосуванні до них конституційної відповідальності 

вони не будуть займати нові посади та приймати важливі рішення. Отже, якщо 

хоча б деякою мірою ця функція реалізувалась – ми мали б невелику надію, що 

такі особи будуть дотримуватись конституційних вимог у подальшій 

діяльності. 

12. Дисциплінуюча. Ця функція дещо подібна до попередньої. В даній 

ситуації лише сама можливість застосування конституційної відповідальності 

та реалізації обмежувальних несприятливих санкцій дисциплінує поведінку та 

діяльність органів державної влади, посадових осіб, громадян до якісного 

виконання своїх конституційних прав та обов’язків, що спонукає їх до 

дотримання конституційних норм. 

13. Правозахисна, та її різновид – правовідновлююча функція. В даному 

аспекті мова йде про те, що конституційна відповідальність покликана 

охороняти не тільки саму Конституцію від протиправних посягань, але вона 

також є суттєвим механізмом захисту, здійснення й забезпечення прав людини 

та громадянина, які гарантовані безпосередньо Основним законом. Похідною 

функцією від правозахисної є правовідновлююча, або ще її називають 

компенсаційна. При застосуванні конституційної відповідальності, на 

правопорушника покладається обов'язок відновити незаконно порушені ним 

суспільно-правові відносини, права та інтереси постраждалої сторони, а також 

примусове виконання невиконаного обов’язку. Однак ця функція може бути 

реалізована і без втручання державних органів та застосування примусу. 

Правопорушник може сам виконати свої обов’язки, поновити порушені права, 

припинити протиправний стан. Зрозуміло, що правовідновлювана функція 

виникає з моменту скоєння конституційного правопорушення та завершує свою 
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дію з поновленням порушеного правопорядку. 

14. Політична (ідеологічна). Хотіли б ми того, чи ні, однак конституційна 

відповідальність виступає безпосереднім інструментом реалізації державної 

політики. І саме вона віддзеркалює ті політичні настрої суспільства, мету і 

завдання державної політики, потреби та вимоги державної влади, що панують 

на сучасному етапі, а також вона є складовим елементом у формуванні певної 

ідеології.  

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, функції конституційно-правової відповідальності можна 

визначити як основні напрямки її впливу на поведінку людей та суспільно-

правові відносини, які виникають в сфері дії норм конституційного права; це 

цілеспрямовані засоби реалізації та захисту конституційних норм, а також 

досягнення мети конституційної відповідальності; це головні напрямки 

юридичного впливу як на правопорушника, так і на інших осіб з метою захисту 

правопорядку, державної дисципліни і виховання суб’єктів конституційно-

правових відносин, що скоїли чи можуть скоїти конституційно-правовий 

делікт.  

IV. СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

На сьогодні загальновизнаними є кримінальна, адміністративна, 

цивільно-правова, дисциплінарна, матеріальна види відповідальності. За суто 

галузевим принципом виділяються перші три види відповідальності; 

функціональний принцип покладений в основу останнього виду 

відповідальності.  

Юридична відповідальність як система складається з елементів, якими 

виступають окремі види відповідальност. Кожний вид є підсистемою в системі 

юридичної відповідальності, виступає як самостійна система. Її компоненти – 

норми, які закріплюють відповідальність в окремих інститутах права. Між 

елементами юридичної відповідальності, а також усередині кожного з них існує 
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тісний зв’язок та взаємозалежність, взаємопроникнення. Наприклад, за одне і те 

правопорушення, за певних умов, можна притягти до різних видів 

відповідальності. Наявністю взаємозалежних зв’язків пояснюється і той факт, 

що такі види відповідальності, як кримінальна, цивільна, дисциплінарна, 

адміністративна можуть застосовуватися для захисту норм інших галузей 

права, зокрема конституційного. 

Коротко визначимо особливості кримінальної відповідальності. 

Кримінальна відповідальність становить собою реальну соціальну взаємодію 

спеціальних органів держави та особи, визнаної винною у вчиненні злочину, в 

результаті чого особа терпить обмеження. Згідно з Кримінальним кодексом 

України, основними принципами кримінальної відповідальності є принцип 

законності, принцип відповідальності особи за скоєне діяння при наявності 

вини (до того ж лише особистої) та принцип відповідальності тільки за ті 

діяння, які визначені кримінальним законом як злочинні. 

Характерними ознаками кримінальної відповідальності є її зв’язок тільки 

із спеціальним видом правопорушення – злочином, обов’язок особи відповідати 

перед державою за свої злочинні діяння та бути покараною, а також те, що міра 

відповідальності (покарання) особи за скоєний нею злочин визначається лише 

судом у відповідності із законом. Вид та міра позбавлень особистого 

(наприклад, позбавлення волі), майнового (наприклад, штраф, конфіскація 

майна) або іншого характеру (наприклад, позбавлення права займати певні 

посади) визначені лише в законі і передусім у санкціях статей Кримінального 

кодексу України, які передбачають відповідальність за скоєний злочин. 

Підставою кримінальної відповідальності є склад злочину, тобто 

наявність у діях чи бездіяльності особи всіх юридичних ознак злочину, 

визначених кримінальним законом. Думки, прагнення, переконання, якщо вони 

не були втілені в конкретному протиправному діянні, самі собою не 

породжують кримінальної відповідальності. Для виникнення кримінальної 

відповідальності необхідна наявність дій – навмисних чи необережних. 
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Також це наявність об’єктивних (об’єкт, діяння, причинний зв’язок між 

ними, час, спосіб, місце, обставини скоєння злочину) та суб’єктивних (суб’єкт, 

вина, мотиви, цілі, емоційний стан) ознак, що характеризують певне суспільно 

небезпечне діяння як злочин. 

Кримінальна відповідальність передбачає законодавчо обґрунтований 

обов’язок особи, яка скоїла злочин, піддатися осуду з боку держави та бути 

покараною у повній відповідності до закону. Такий обов’язок виникає з 

моменту скоєння особою злочину і створює тим самим кримінальні 

правовідносини між винною особою та державою. Це означає, що держава, в 

особі свого органу влади, яким є суд, має право застосувати до 

правопорушника міри державного примус. 

З наведених вище ознак видно, що кримінальна відповідальність, як і 

конституційна, є певного роду правовідносинами зі своїми об’єктами, 

суб’єктами, які наділені правами та обов’язками. Але, якщо проаналізувати їх 

суб’єктивний та об’єктивний склад, то можна побачити, що він відрізняється. 

Кримінальна відповідальність має своїм об’єктом ті особисті, майнові та інші 

блага, позбавлення яких передбачається в санкції статті Кримінального 

кодексу. Що ж до суб’єктів таких відносин, то ними є держава з одного боку та 

особа, яка скоїла злочин, з іншого. Конституційна ж відповідальність своїм 

об’єктом має позбавлення тих чи інших осіб державно-владних повноважень, 

усунення з відповідальних посад, визнання неконституційними актів чи їх 

окремих положень, припинення дії актів органів виконавчої влади тощо. Її 

суб’єктивний склад є дещо ширшим і включає державу, органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, суспільні організації, посадових, 

фізичних осіб. 

Кримінальна відповідальність, на відміну від конституційної, є 

ретроспективною і ніколи не може бути позитивною. Якщо і далі порівнювати 

ці види юридичної відповідальності, то можна зробити висновок, що 

кримінальна відповідальність є чітко визначеною й конкретизованою і може 

бути застосована лише у кримінальному законодавстві. Вона може наставати як 
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за конституційне правопорушення, так і без нього, за аморальний вчинок 

(позитивна відповідальність); кримінальна – лише за вчинення злочину, 

передбаченого Кримінальним кодексом. Відповідальність у кримінальному 

праві також передбачає застосування як основних, так і додаткових покарань 

(конфіскація майна), що не є характерними для конституційної 

відповідальності; і зумовлена, у більшості випадків, діяльністю спеціальних 

компетентних органів держави. Спільними для цих видів є настання негативних 

наслідків для правопорушника. 

Адміністративна відповідальність – це один із видів юридичної 

відповідальності, якому притаманні всі ознаки останньої (настає при наявності 

вини, на основі норм права, за правопорушення, пов’язана з державним 

примусом). Адміністративна відповідальність має публічний державно-

обов’язковий характер. Проявляється це в тому, що проступок є порушенням 

правопорядку, охорона якого – завдання і функція держави. Підставою 

адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення. 

Законодавством передбачена адміністративна відповідальність за дії з ознаками 

злочину, що не мають суспільної небезпеки як злочин. Притягнення до 

адміністративної відповідальності – це обов’язок державних органів, яким це 

право надано чинним законодавством. Всі вони суб’єкти державної виконавчої 

влади. Суб’єктами адміністративної юрисдикції є також і суди (судді). 

Суть адміністративної відповідальності полягає ще й в тому, що до 

винних у скоєнні правопорушення застосовуються адміністративні стягнення – 

адміністративний штраф, адміністративний арешт, конфіскація майна (речей, 

грошей), попередження, сплатне вилучення предмета, позбавлення 

спеціального права, виправні роботи, відшкодування майнових збитків. 

Законодавством встановлений особливий порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності. Він спрощений, що створює умови для його 

оперативності та економічності; надаючи в той же час необхідні гарантії 

здійснення права на захист. 
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Адміністративна відповідальність має в більшості випадків репресивний 

характер. Звідси її специфіка, яка передбачає встановлення вини, що є проявом 

волі фізичної особи. Це вид юридичної відповідальності детально 

врегульований нормами адміністративного права, в яких подається вичерпний 

перелік адміністративних вчинків, адміністративних стягнень та органів, 

уповноважених їх застосовувати. До адміністративної відповідальності 

притягуються порушники загальнообов’язкових правил (норм), встановлених 

повноважними органами. Суб’єктами адміністративного правопорушення 

можуть бути як фізичні особи – громадяни і посадові особи, так і юридичні. В 

адміністративній відповідальності знаходять прояв обидва аспекти правової 

відповідальності: позитивний та ретроспективний. Норми, що встановлюють 

адміністративну відповідальність, мають допоміжне значення щодо багатьох 

галузей права. 

Співвідношення адміністративної відповідальності та конституційної 

відповідальності виражається насамперед у тому, що в них проявляються два 

аспекти – позитивний та ретроспективний. Це пояснюється тим, що вони 

відносяться до сфери державного управління, виконавче-розпорядчої 

діяльності. І якщо для адміністративної відповідальності ця сфера є основною, 

то для конституційної вона є складовою частиною. Адміністративна 

відповідальність у позитивному аспекті передбачає виховання почуття 

морального обов’язку, внутрішньої потреби виконувати правові приписи, 

заборони. Саме в такому контексті вона тісно взаємодіє з конституційною 

відповідальністю, виконуючи ніби-то допоміжну роль. Ще однією їх спільною 

рисою є те, що вони мають публічний характер, тобто тісно пов’язані з 

функціонуванням держави. Але все ж таки, у більшості інших ознак вони не 

відповідають один одному. Це, насамперед, проявляється в конкретизації 

адміністративної відповідальності, її репресивному характері. Вона передбачає 

чітке встановлення вини правопорушника, його деліктоздатності і визначає, що 

єдиною підставою притягнення особи до адміністративної відповідальності є 

скоєння нею адміністративного проступку, а такі риси не є обов’язковими для 
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конституційної відповідальності. Ще однією значною відмінністю між 

конституційною відповідальністю, адміністративною та кримінальною є те, що 

перша передбачає настання негативних наслідків не лише для окремої фізичної 

особи, а й для колегіального органу як сукупності осіб, що повністю не 

береться до уваги як адміністративним, так і кримінальним правом. Хоча 

окремі автори (В.І.Димченко, В.А.Новосьолов) відстоюють думку про те, що 

суб’єктом адміністративної відповідальності (суб’єктом адміністративного 

правопорушення) можуть бути і колективні формування, але це предмет 

окремого дослідження. 

Цивільно-правовій відповідальності притаманні всі ознаки юридичної 

відповідальності. До них можна віднести такі, які вказують, що вона є однією з 

форм державного впливу, застосовується лише до осіб, які скоїли 

правопорушення, реалізується компетентними органами держави та полягає у 

застосуванні до правопорушника цивільно-правових санкцій. Цивільно-правова 

відповідальність настає в результаті порушення як абсолютних, так і 

зобов’язальних прав. Порушення абсолютного правовідношення означає 

невиконання абсолютного обов’язку, який покладається законом на громадян й 

організації і в силу якого вони повинні утримуватися від порушення 

абсолютного права, що спричиняє за собою позадоговірну відповідальність у 

вигляді небажаних майнових наслідків. У разі порушення договірного 

зобов’язального відношення цивільно-правова відповідальність настає за 

невиконання або неналежне виконання зобов’язання. 

Цивільно-правова відповідальність виникає за таких основних умов: а) 

наявність майнових збитків; б) протиправність дій, які заподіяли шкоду; в) 

причинний зв’язок між протиправною дією і шкодою; г) вина особи, яка 

заподіяла шкоду. 

Головна функція, яку виконує цей вид відповідальності, - відновлення 

порушених прав чи інтересів, що можуть бути матеріальними або такими, що 

не мають матеріального прояву – особисті немайнові права. З цього 

випливають санкції – це, по-перше, виплата витрат, зроблених кредитором, 
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втрата чи пошкодження його майна; по-друге, неодержані доходи, які кредитор 

мав би одержати, коли б боржник виконав зобов’язання, тобто відшкодування 

―позитивної шкоди в майні‖ та ―втраченої користі‖ у вигляді пені чи неустойки. 

Для виникнення цивільно-правової відповідальності дія чи бездіяльність, якими 

заподіяно шкоду, повинні бути протиправними, тобто забороненими законом. У 

сфері цивільних правовідносин протиправні дії (бездіяльність) порушують не 

лише об’єктивну норму права, а й суб’єктивне право тієї чи іншої особи. 

Необхідною умовою виникнення цього виду відповідальності є наявність 

певного причинного зв’язку між протиправною дією та шкодою. Для того, щоб 

визнати особу відповідальною за шкоду, необхідно, щоб ця шкода була 

результатом саме її дії або бездіяльності. Це безпосередньо випливає із змісту 

ст. 203,440 ЦК України. 

Таким чином, коли цивільно-правова відповідальність дійсно має місце, 

то вона становить собою невигідні майнові наслідки, встановлені законом чи 

договором на випадок невиконання абсолютного обов’язку, а також 

неналежного його виконання. 

Цивільно-правова відповідальність встановлюється з виховною метою, 

оскільки спонукає боржника належним чином виконувати зобов’язання під 

загрозою зазнати небажаних матеріальних наслідків, а отже, й сприяє 

зміцненню договірної дисципліни, належного виконання завдань 

господарськими організаціями, задоволенню інтересів громадян; і для 

відновлення майнового стану кредитора, зокрема, шляхом відшкодування 

завданих йому збитків, тобто виступає як у позитивному, так і в 

ретроспективному аспектах. 

Основною особливістю при вирішенні питання про співвідношення 

конституційної та цивільної відповідальності є те, що остання носить 

переважно майновий характер і спрямована, як правило, на захист майнових 

інтересів осіб як фізичних, так і юридичних. У більшості своїх визначень вони 

протилежні один одному і відносяться до різних сфер правового регулювання: 

конституційна – до публічної, а цивільна – до приватної. Але не зважаючи на 
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відмінності, можна визначити і їх спільні риси. Перша – це можливість 

настання відповідальності без вини. У цивільному праві – за шкоду, заподіяну 

джерелом підвищеної небезпеки, а у конституційному – неспроможність 

належним чином виконувати свої обов’язки та ін. Друга ж полягає в тому, що 

санкції конституційно-правових та цивільно-правових норм, на відміну від 

санкцій норм кримінального права, мають неординарний характер. Одні з них 

становлять собою міри відповідальності, інші – міри захисту правопорядку та 

суб’єктивних прав. Отже, можна зазначити, що цивільна та конституційна 

відповідальність більш схожі у контексті їх розуміння як юридичної 

відповідальності з її основними рисами. 

На відміну від інших видів юридичної відповідальності, дисциплінарна 

спрямована на забезпечення дисципліни. Вона полягає в застосуванні у 

встановленому законодавством порядку мір дисциплінарного стягнення до 

робітника чи службовця, які скоїли дисциплінарний проступок. 

Підставою застосування засобів дисциплінарної відповідальності є, 

як правило, скоєння дисциплінарного проступку. На жаль, дисциплінарне 

законодавство, на відміну від кримінального та адміністративного, не дає 

чіткого визначення дисциплінарного проступку і не містить за рядом 

винятків, конкретних його складів, що суттєво відрізняє цей вид 

юридичної відповідальності від інших. Але в дисциплінарному 

законодавстві мають місце ті чи інші ознаки, які можна об’єднати 

поняттям складу дисциплінарного проступку. Ці ознаки характеризують 

його з точки зору об’єкта посягання, об’єктивної сторони, суб’єкта і 

суб’єктивної сторони. 

Дисциплінарний проступок – протиправне, винне діяння, що посягає на 

державну дисципліну, скоєне при виконанні трудових обов’язків і за яке 

законом передбачається відповідальність. 

В юридичній літературі дисциплінарну відповідальність поділяють на 

загальну і спеціальну. Спеціальна дисциплінарна відповідальність відрізняється 

від загальної: за суб’єктами на яких вона поширюється і якими застосовується; 
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за засобами впливу; за порядком провадження. Спеціальна дисциплінарна 

відповідальність може бути: а) в порядку підпорядкованості; б) за статутами 

про дисципліну; в) за особливими положеннями та правилами. У державному 

апараті дисциплінарну відповідальність, в залежності від органів, до яких вона 

застосовується, можна поділити на відповідальність: а) в органах державного 

врядування; б) судових органах; в) в органах прокуратури. 

У межах зазначених видів дисциплінарної відповідальності 

застосовуються різні засоби дисциплінарного впливу, які можуть бути 

класифіковані за різними підставами. В юридичній літературі немає єдності в 

питанні про те, які засоби впливу за дисциплінарні проступки можна вважати 

дисциплінарною відповідальністю. Одні автори до дисциплінарної 

відповідальності відносять лише дисциплінарні стягнення, інші – будь-які 

дисциплінарні засоби. 

При віднесенні тих чи інших засобів впливу до дисциплінарної 

відповідальності з точки зору Л.І.Антонової, Б.І.Кожохіна повинні врахуватися 

три головних критерії: 1) чи пов’язаний проступок із службою тієї чи іншої 

особи; 2) чи покладається засіб впливу в порядку службової підлеглості; 3) чи є 

реальним перетерпіванням негативних наслідків. 

Керуючись цими критеріями, дисциплінарною відповідальністю слід 

вважати всі засоби перетерпівання, які застосовуються в порядку службової 

підлеглості, як правило, за скоєння проступку по службі. Ці засоби 

різноманітні, їх можна класифікувати за такими підставами: в залежності від 

головної мети застосування; за суб’єктом, до якого засоби впливу 

застосовуються; за характером перетерпівання та ін. У залежності від мети 

застосування, міри дисциплінарної відповідальності можна поділити на три 

групи: 1) засоби дисциплінарного присічення; 2) засоби дисциплінарного 

стягнення; 3) засоби дисциплінарного поновлення. Головною метою 

застосування засобів дисциплінарного присічення є присічення скоєння 

проступку. Головна мета застосування засобів дисциплінарного покарання 

(дисциплінарних стягнень) – кара за скоєний проступок. Засоби 
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дисциплінарного поновлення, на думку автора, ставлять за мету: поновлення 

порушеного правопорядку, відшкодування заподіяної шкоди (до таких засобів 

слід віднести відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, 

установі, організації). 

Слід зазначити, що коло суб’єктів дисциплінарного провадження не 

обмежується тільки правопорушниками і органами (посадовими особами), що 

застосовують засоби дисциплінарного впливу. До них слід віднести також 

індивідуальних і колективних суб’єктів, які порушують норми про притягнення 

тих чи інших робітників державного апарату до дисциплінарної 

відповідальності. До суб’єктів дисциплінарного провадження слід віднести 

також законних представників, свідків, експертів та інших осіб, які беруть, 

участь у дисциплінарному провадженні, в тому числі й осіб, які забезпечують 

виконання дисциплінарних стягнень. 

На жаль, законодавство не фіксує обставин, які виключають 

дисциплінарне провадження. До них слід було б віднести: 1) відсутність події і 

складу дисциплінарного проступку; 2) неосудність особи, яка скоїла 

протиправне діяння (у формі дії чи бездії); 3) дії особи в стані крайньої 

необхідності; 4) видання акта, який усуває застосування дисциплінарного 

стягнення; 5) скасування акта, який встановлював дисциплінарну 

відповідальність; 6) закінчення строків, які передбачені для покладання 

дисциплінарного стягнення; 7) припинення службових (трудових) відносин; 8) 

смерть особи, стосовно якої було розпочато дисциплінарне провадження. 

Дисциплінарне провадження розподіляється на ряд стадій: 1) 

дисциплінарне розслідування; 2) розгляд справ про дисциплінарні проступки; 

3) оскарження та опротестування рішень з дисциплінарних справ; 4) виконання 

рішень про застосування засобів дисциплінарного впливу. Крім того, 

дисциплінарне провадження можна поділити на звичайне (загальне) та 

особливе, передбачене для окремих категорій робітників державного апарату. 

Отже, порівнюючи дисциплінарну відповідальність з конституційною, 

слід зауважити, що перша будується на взаємовідносинах між працівником та 



190 
 

власником підприємства, організації, установи чи уповноваженим ним органом 

і має ряд характерних ознак. До них можна віднести такі: встановлення 

деліктоздатності суб’єкта, протиправності його діяння, причинного зв’язку між 

діянням та його протиправними наслідками. Також основною рисою є те, що 

вона настає лише у разі скоєння дисциплінарного проступку. Отже, можна 

зробити висновок, що дисциплінарна відповідальність має об’єктом впливу 

трудові правовідносини, відносини по забезпеченню дисципліни праці та 

внутрішнього розпорядку підприємства, організації, установи. Конституційна 

відповідальність відрізняється від дисциплінарної як за об’єктним так і 

суб’єктним складом, а також за умовами її настання. Деякі спільні їх риси 

можна виявити проаналізувавши такий правовий інститут як відставка. 

Відставка як міра конституційної відповідальності іноді дуже схожа на 

дисциплінарну як за формою, так і за порядком застосування. Різниця тут 

полягає лише в тому, що дисциплінарна відповідальність застосовується за 

порушення трудової (службової) дисципліни, а конституційна – має більш 

широке коло передумов. Ще однією спільною рисою є те, що як для 

конституційної відповідальності, так і для дисциплінарної головним є сам факт 

скоєння певної дії (а не настання суспільно небезпечних наслідків). 

Самостійним видом юридичної відповідальності є також і матеріальна 

відповідальність. Цей вид відповідальності ставить за мету – відшкодування 

збитків, яких зазнали підприємства, установи, організації в результаті винних 

протиправних дій своїх робітників, в тому числі посадових осіб. 

Обов’язок робітника – відшкодувати збитки. Межі матеріальної 

відповідальності і порядок стягнення регулюються чинним законодавством 

України. Матеріальна відповідальність за нормами трудового права настає 

лише в тому випадку, якщо шкода підприємству заподіяна його робітниками, 

тобто особами, які перебувають з цим підприємством у трудових відносинах. У 

випадку заподіяння збитку особами, що не перебувають у трудових відносинах 

з підприємством, настає цивільно-правова відповідальність за нормами 

Цивільного кодексу України. Матеріальна відповідальність застосовується і в 
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тих випадках, коли робітник після заподіяння шкоди припинив трудові 

відносини з підприємством, установою, організацією (звільнився за власним 

бажанням чи звільнений за ініціативою власника або уповноваженого ним 

органу). 

Основними умовами застосування матеріальної відповідальності у 

відповідності з чинним законодавством є: 1) наявність прямого дійсного збитку 

для підприємства; 2) протиправність поведінки (дії чи бездіяльність) робітника; 

3) причинний зв’язок між поведінкою робітника і збитками, що виникли; 4) 

вина робітника. Відсутність хоча б однієї з цих умов виключає можливість 

покладання на робітника матеріальної відповідальності. Під прямим дійсним 

збитком, зокрема, розуміють втрату, погіршення чи зниження цінності майна, 

яке належить підприємству; необхідність зробити додаткові витрати на 

придбання або поновлення майна чи інших цінностей; зробити надмірні 

виплати, наприклад, у зв’язку із стягненням штрафів, виплатою заробітної 

платні за час вимушеного прогулу робітнику, якого неправильно звільнили за 

ініціативою власника чи уповноваженого ним органу тощо. 

Чинне законодавство знає два основних види матеріальної 

відповідальності – обмежена та повна. Остання є свого роду винятком і може 

застосовуватися лише у випадках, які прямо передбачені законом. 

Матеріальна відповідальність може застосовуватися разом з 

дисциплінарною, адміністративною та кримінальною. Тобто виступає не лише 

як основний вид реагування на скоєння правопорушення, а й як додатковий. 

Щодо порівняння матеріальної відповідальності з конституційною, слід 

зазначити, що перша побудована за функціональним принципом і за своїми 

ознаками є обслуговуючою (може нести додатковий характер), найбільш 

пов’язаною з дисциплінарною відповідальністю. Основна мета матеріальної 

відповідальності (на відміну від конституційної) – відшкодування нанесених 

збитків, а отже й санкція її – це виплата грошової суми, яка може покладатися 

як на фізичних, так і на юридичних осіб. Як і конституційна, матеріальна 
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відповідальність також може виступати у позитивному та ретроспективному 

значенні. 

Важливо мати на увазі, що не дивлячись на суттєві розбіжності видів 

відповідальності, конституційна відповідальність має риси, спільні для 

юридичної відповідальності всіх видів. Це, як зазначає Т.Д.Шон ―негативна 

оцінка державою діяльності громадянина, державного органу, посадової 

особи‖. Однак, на думку Ю.А.Дмитрієва та Ф.Ш.Ізмайлової, в цьому і полягає 

основна складність покладення конституційної відповідальності: її 

встановлення відноситься до компетенції вищих органів самої державної влади. 

Практично ж мова йде про необхідність встановлення відповідальності вищими 

органами і посадовими особами стосовно самих себе. 

У чому ж полягає принципова різниця конституційної відповідальності 

(кримінальної, цивільно-правової, адміністративної, дисциплінарної і 

матеріальної)? Перш за все в її змісті. Конституційна відповідальність – це 

відповідальність за неналежне здійснення публічної влади. А звідси витікає 

специфічний набір підстав для встановлення конкретної відповідальності 

органу чи посадової особи і перелік санкцій, які за своїм характером суттєво 

відрізняються від санкцій, що використовуються в інших видах юридичної 

відповідальності. При цьому конституційна відповідальність не має 

практичного сенсу, якщо в країні відсутня система контролю за діяльністю 

державних органів, яка також включає своє коло засобів, прийомів і методів. 

Слід зазначити також, що наявність у конституційному праві 

“власної відповідальності не заперечує того загально визнаного 

положення, що на захист даної галузі спрямована вся система права в 

цілому. Такий “посилений” захист саме і пояснюється особливістю 

конституційно-правової відповідальності, яка інтегрує основні засади – 

“орієнтири” відповідальності в інших галузях права (таке орієнтування 

можливе лише в єдиній цілісній системі). У систему конституційно-

правової відповідальності як складовий елемент включається сукупність 

приписів, які містяться в нормах конституційного права і вказують на 
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можливість примусового впливу до винних суб’єктів, що порушили 

конституційно-правові норми, а також визначають засоби поновлення 

порушених суспільних відносин. У разі порушення даної групи норм, 

відповідальність реалізується в конкретних конституційно-правових 

відносинах. Мірою відповідальності в цьому випадку служать санкції, 

закріплені безпосередньо в нормах конституційного права. 

Отже, розвиток конституційно-правової відповідальності як порівняно 

нового галузевого виду відповідальності породжує певні проблеми 

співвідношення окремих видів відповідальності (підсистем) в системі 

юридичної відповідальності. Проблемою, що виникає в результаті розвитку 

конституційної відповідальності є можливість різних взаємозв’язків цього виду 

відповідальності та інших видів галузевої відповідальності (що ще раз 

підкреслює системний характер юридичної відповідальності).  

В одних випадках відповідальність за конституційним правом виключає 

застосування галузевої відповідальності. Так, звільнення з посади усуває 

питання про притягнення винного суб’єкта до дисциплінарної відповідальності. 

Можливі випадки, коли конституційно-правова відповідальність застосовується 

одночасно з галузевою – причинний зв’язок між ними може бути різним. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, дослідження юридичної відповідальності як складної системи 

дозволяє зробити висновок про те, що вона включає як самостійний елемент 

конституційно-правову відповідальність, яка відіграє подвійну роль у механізмі 

забезпечення норм права: по-перше, як основа формування відповідальності в 

інших галузях права і, по-друге, як негативні наслідки, які примусово 

застосовуються до порушників конституційних норм.  

Таким чином, конституційна відповідальність є самостійною галуззю в 

системі права, має певні особливості, які проявляються в предметному критерії, 

методі правового регулювання, характерній внутрішній і зовнішній формі, 

особливому механізмі регулювання суспільних відносин. Тому конституційно-
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правову відповідальність можна подати як складний за структурою, 

комплексний за змістом, охоронний за призначенням інститут системи.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Конституційно-правова відповідальність – це вид соціальної та 

юридичної відповідальності, який існує у сфері конституційно-правових 

відносин, передбачений нормами конституційного права і характеризується 

специфічним колом суб’єктів, механізмом реалізації, санкціями й полягає у 

примусовому перетерпіванні засобів впливу за протиправне діяння 

(ретроспективний аспект) та у відповідальному стані зобов’язаного суб’єкту 

(позитивний аспект), виступає найважливішою гарантією реалізації й захисту 

Конституції. 

2. Після розгляду цієї теми зауважимо, що існують як прихильники тільки 

вузького розуміння відповідальності, так званої «ретроспективної», так і 

прихильників «двоаспектної» відповідальності, яка включає «ретроспективну» і 

«позитивну» відповідальність. Сенс протистояння цих двох концепцій утому, 

що одна визнає можливість відповідальності лише після правопорушення, інша 

– виходить із існування відповідальності ще до порушення норми. Ми ж 

вважаємо, що ці два компоненти взаємодоповнюють один одного, вони 

пов’язані між собою. Позитивна відповідальність передбачає моральне 

спонукання суб’єкта до професійного виконання своїх посадових обов’язків. 

Позитивна відповідальність носить моральний характер, вона тісно пов’язана з 

такими поняттями, як «сумлінне ставлення до своїх обов’язків» та «почуття 

відповідальності», тому існування «позитивного» аспекту є важливим 

атрибутом для забезпечення гарантії реалізації прав людини в Україні. 

Ретроспективна відповідальність в конституційному праві настає лише в тому 

разі, якщо «не спрацював» механізм «активної» відповідальності, тобто 

позитивної. «Негативна» має правовий характер, тобто є правовим вираженням, 
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має свій вплив на особу, яка зловживає правом. Тому, на нашу думку, існування 

і «позитивного» і «негативного» аспектів конституційно-правової 

відповідальності є обов’язковим для забезпечення правопорядку в суспільстві, 

та в державі загалом. 

3. Наукове опрацювання досліджуваної проблематики, дозволяє зробити 

такий висновок, а саме те, що «позитивний» аспект конституційно-правової 

відповідальності існує до правопорушення, а «негативний» аспект вже після 

настання правопорушення, негативних дій. 

4. Функції конституційно-правової відповідальності можна визначити як 

основні напрямки її впливу на поведінку людей та суспільно-правові відносини, 

які виникають в сфері дії норм конституційного права; це цілеспрямовані 

засоби реалізації та захисту конституційних норм, а також досягнення мети 

конституційної відповідальності; це головні напрямки юридичного впливу як 

на правопорушника, так і на інших осіб з метою захисту правопорядку, 

державної дисципліни і виховання суб’єктів конституційно-правових відносин, 

що скоїли чи можуть скоїти конституційно-правовий делікт.  

5. Дослідження юридичної відповідальності як складної системи дозволяє 

зробити висновок про те, що вона включає як самостійний елемент 

конституційно-правову відповідальність, яка відіграє подвійну роль у механізмі 

забезпечення норм права: по-перше, як основа формування відповідальності в 

інших галузях права і, по-друге, як негативні наслідки, які примусово 

застосовуються до порушників конституційних норм.  

6. Конституційна відповідальність є самостійною галуззю в системі права, 

має певні особливості, які проявляються в предметному критерії, методі 

правового регулювання, характерній внутрішній і зовнішній формі, особливому 

механізмі регулювання суспільних відносин. Тому конституційно-правову 

відповідальність можна подати як складний за структурою, комплексний за 

змістом, охоронний за призначенням інститут системи.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 
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В умовах трансформації українського суспільства та держави, на одне з 

перших місць у структурі суспільного запиту виходить конституційно-правова 

відповідальність людини, держави, її органів та посадових осіб. 

В ході лекції ми розглядаємо базові, основоположні питання визначення 

конституційно-правової відповідальності, її видів, підстав її настання.  

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення конституційно-правової відповідальності, її суб’єктів, 

конституційного делікту як підстави її настання, та розуміння деяких інших 

питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей національної правової системи України, враховуючи, 

що важливе значення має в першу чергу вивчення конституційно-правової 

відповідальності в Україні. 
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ТТЕЕММАА  №№  88..  ВВИИББООРРЧЧЕЕ  ППРРААВВОО  ТТАА  ВВИИББООРРЧЧИИЙЙ  ППРРООЦЦЕЕСС  
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1. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні 

2. Порядок формування складу Верховної Ради України 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Зазначити, що Конституція України проголосила народ єдиним джерелом 

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

винятку форм народного волевиявлення. Такими формами народного 

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

статті 69 Конституції України, є вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії. Важливе значення має вивчення інституту виборів 

як найбільш дієвих форм безпосередньої демократії в Україні. Саме вибори 

перетворюють волевиявлення більшості громадян України у волю Українського 

народу при формуванні представницьких органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

ВСТУП 

Конституційно-правовими інститутами безпосередньої демократії є 

встановлені конституцією і законами правові інститути, що забезпечують 

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

виборцями – громадянами, за якими законодавчо визнається право голосу на 

виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Такі 

інститути називаються також засобами безпосередньої демократії. Основними 

конституційно-правовими інститутами безпосередньої демократії є вибори і 

референдум. До інших інститутів безпосередньої демократії, передбачених 

конституціями деяких держав, належать інститути народної законодавчої 

ініціативи, народної конституційної ініціативи, народного розпуску 

представницького органу. 
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У науці конституційного права під виборами розуміється спосіб 

формування шляхом голосування органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування.  

Як засіб безпосередньої демократії іноді використовується так зване 

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

правотворчості шляхом направлення до законодавчого органу, партійних 

комітетів, засобів масової інформації зауважень, побажань і пропозицій щодо 

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

важливого партійно-політичного документа. Таке обговорення найчастіше 

використовується в соціалістичних країнах, де офіційно вважається однією з 

форм безпосередньої демократії. Так, Конституція СРСР передбачала, що 

«Найбільш важливі питання державного життя виносяться на всенародне 

обговорення, а також ставляться на всенародне голосування (референдум)» 

(ст. 5). 

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДЬОГО НАРОДОВЛЯДДЯ 

В УКРАЇНІ 

Чинна Конституція України визначає, що носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ. Здійснення влади народом відбувається як 

безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

З правового боку, народовладдя означає належність усієї суспільної влади, в 

тому числі державної, народові, вільне здійснення та захист народом цієї влади 

відповідно до його суверенної волі в інтересах як усього суспільства, так і кожної 

людини й громадянина. Визнання народу верховним носієм державної влади є 

вираженням народного суверенітету. Це означає, що народ, не поділяючи ні з 

ким своєї влади, здійснює її самостійно і незалежно, виключно у своїх 

інтересах. 

Закріплюючи інститут прямого народовладдя в Україні, Конституція 

України визнає право народу захищати, охороняти, гарантувати свою владу та 
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конституційний лад загалом. У ст. 5 Конституції України передбачається, що 

ніхто не може узурпувати державну владу. Право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить виключно народові й не може бути 

узурповане державою, її органами чи посадовими особами. 

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

єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

Отже, залежно від форми волевиявлення народу розрізняють 

інститути безпосередньої та представницької демократії. 

За радянських часів основною формою демократії вважалася 

представницька, яка пов'язувалася з діяльністю системи рад народних 

депутатів. Сьогодні відбувається зміна пріоритетів реалізації народовладдя 

на користь безпосереднього здійснення народом належної йому державної 

влади (прямого народовладдя). 

Про основне конституційне регулювання прямого народовладдя 

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

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

волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії. До останніх зазвичай відносять:  

 дорадчі опитування громадян України (консультативний 

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

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

доповненнями); 

 опитування громадської думки (ст. 47 зазначеного Закону); 

 загальні збори громадян (можливість проведення яких зумовлена 

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

зі змінами і доповненнями); 

 місцеві ініціативи (їх внесення передбачене ст. 9 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»); 
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 громадські слухання (проведення яких регламентоване ст. 13 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

 відкликання депутата місцевої ради (порядок відкликання 

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

11.07.2002 p., зі змінами і доповненнями). 

У науці конституційного права питання форм реалізації безпосередньої 

демократії розробляється досить давно, проте єдиної думки щодо визначення 

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

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

форм безпосереднього народовладдя з-поміж інших форм участі громадян в 

управлінні державними справами вважають вираження у цих формах 

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

організацій не виражають суверенітету народу, не інституюють його 

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

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

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

анкетування з питань місцевого самоврядування, громадські експертизи, 

громадські роботи з благоустрою території населеного пункту та надання 

послуг соціально незахищеним громадянам, участь у масових акціях, 

самооподаткування тощо, які належать до форм безпосередньої демократії, 

однак є різновидами участі громадян в управлінні державними справами. 

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) за своїми 

правовими наслідками можуть мати імперативний або консультативний 

характер. У першому випадку народне волевиявлення є юридично 

обов'язковим, а прийняте рішення – остаточним. Консультативні форми 

безпосередньої демократії (прямого народовладдя) мають допоміжний 

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

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

урахуванням. 
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Як специфічна форма демократії, що одночасно поєднує в собі елементи 

безпосередньої та представницької демократії, а також різноманітні 

громадські форми участі жителів територіальних громад у вирішенні місцевих 

справ публічного значення, розглядається діяльність органів самоорганізації 

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

ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 

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

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

Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації 

населення за місцем проживання визначаються Законом України «Про органи 

самоорганізації населення» від 11.07.2001 р. 

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

населення» основними завданнями органів самоорганізації населення є: 

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого 

значення в межах Конституції і законів України; 

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 

жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;  

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного 

розвитку відповідної території, інших місцевих програм. 

Повноваження органу самоорганізації населення поділяють на  дві 

групи: 

власні повноваження, тобто надані відповідно до Конституції та 

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

її створення) радою органу самоорганізації населення під час його 

утворення; 

делеговані повноваження, тобто повноваження сільської, селищної, 

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

наділяє орган самоорганізації населення з одночасним переданням йому 

додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, 
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необхідних для здійснення цих повноважень. Сільська, селищна, міська або 

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

самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до 

виключної компетенції місцевої ради. 

Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в 

порядку, передбаченому зазначеним Законом, можуть жителі, які на 

законних підставах проживають на відповідній території. Забороняються 

будь-які обмеження права жителів, які проживають на відповідній 

території, на участь у відповідному органі самоорганізації населення 

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

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

мовних або інших ознак. 

Орган самоорганізації населення створюється за територіальною 

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

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

якої проживають жителі, які обрали цей орган. 

Порядок утворення органів самоорганізації населення, передбачений 

Законом України «Про органи самоорганізації населення», досить складний 

і охоплює такі етапи: 

1. проведення зборів (конференції) жителів за місцем 

проживання, в яких має брати участь (бути представленими) не менше 

половини жителів відповідної території з правом голосу. Рішення 

зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників;  

2. подання ініціативною групою до сільської, селищної, 

міської, районної у місті (у разі її створення) ради заяви про створення 

органу самоорганізації населення, протоколу зборів (конференції) 

жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу 

самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів 

діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також 

списку учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання 
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із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і 

номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів 

(конференції) жителів; 

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

(у разі її створення) радою питання про створення органу 

самоорганізації населення, що здійснюється на найближчому засіданні 

відповідної ради за участю членів ініціативної групи зборів 

(конференції) жителів за місцем проживання; 

4. обрання органу самоорганізації населення зборами 

(конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, 

рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на 

законних підставах проживають на відповідній території. Право 

голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення 

вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, визнані судом 

недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення 

визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання. 

Організація проведення таких зборів, як правило, покладається на 

виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради. Орган самоорганізації населення обирається у 

складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, 

інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення 

вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників 

зборів (конференції) жителів за місцем проживання. Орган 

самоорганізації населення обирається на строк повноважень 

відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи 

положенням про орган самоорганізації населення; 

5. легалізація органу самоорганізації населення, яка є 

обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення 

про заснування. У разі реєстрації орган самоорганізації населення 
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набуває статусу юридичної особи. Реєстрація органу самоорганізації 

населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради. 

Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє 

заснування шляхом письмового повідомлення відповідного 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради. 

Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання. 

Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником 

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

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

половини його загального складу. 

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

недоцільність існування окремого Закону України «Про органи 

самоорганізації населення», оскільки такий Закон не дає змогу врахувати 

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

вже були врегульовані окремими статтями та положеннями Закону України 

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

самоорганізації населення повинна вирішуватися шляхом встановлення 

рамкових норм на рівні Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та регламентуватися локально – на рівні статутів територіальних 

громад, а також шляхом прийняття сільськими, селищними та міськими 

радами положень про органи самоорганізації населення на підставі 

Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, безпосередня демократія (пряме народовладдя) – це система форм 

безпосереднього вільного волевиявлення народу як носія суверенітету і єдиного 

джерела влади в Україні шляхом прямої його участі у встановленні 

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

Конституцією України та законами України. 

ІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Відповідно до ст. 76 Конституції України конституційний склад 

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

які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування. 

Вибори депутатів можуть бути:  

черговими;  

позачерговими;  

повторними;  

проміжними. 

Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням 

конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не 

потребують окремого рішення про їх призначення. 

Позачергові вибори. Позачергові вибори депутатів відбуваються в 

останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу 

Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної 

Ради України, виданого відповідно до Конституції України. 

Повторні вибори. Повторні вибори в одномандатному окрузі 

призначаються не пізніш як через тридцять днів від дня визнання виборів 

такими, що не відбулися, або прийняття Центральною виборчою комісією 

рішення про визнання обраної особи такою, що не набула депутатського 

мандата. Повторні вибори відбуваються в останню неділю 

шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою 

комісією рішення про їх призначення. Виборчий процес повторних виборів 

депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування рішення 

Центральної виборчої комісії про їх призначення. 

Проміжні вибори. Рішення про призначення проміжних виборів 

депутата в одномандатному окрузі приймається Центральною виборчою 
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комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового 

припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі. Проміжні 

вибори відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня 

опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх 

призначення. Виборчий процес проміжних виборів депутатів починається з 

дня, наступного після дня опублікування рішення Центральної виборчої 

комісії про їх призначення. 

Протягом п'ятого року повноважень Верховної Ради України 

поточного скликання проміжні та повторні вибори не проводяться.  

Народним депутатом України може бути обрано громадянина 

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

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

обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за 

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

установленому законом порядку. 

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років. 

Стаття 77 Конституції України визначає, що чергові вибори до 

Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня останнього 

п'ятого року повноважень Верховної Ради України. 

Організація і порядок проведення виборів народних депутатів України 

встановлюються Законом України «Про вибори народних депутатів 

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

Відповідно до ст. 1 цього Закону вибори депутатів здійснюються за 

змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою: 

1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі – 

загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати 

(далі – виборчі списки) від політичних партій (далі – партії); 

 2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної 

більшості в одномандатних виборчих округах (далі – одномандатні округи). 
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У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії, виборчі списки 

яких за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше 

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

Стаття 10 Закону встановлює, що право висування кандидатів у 

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

реалізується ними через партії у порядку, встановленому зазначеним 

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

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

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

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

днів до дня виборів. 

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

Законом України «Про вибори народних депутатів України», виборчих 

процедур, передбачених цим же Законом. 

Виборчий процес здійснюється на засадах: 

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

«Про вибори народних депутатів України»); 

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

процес; 

3) політичного плюралізму та багатопартійності; 

4) публічності і відкритості; 

5) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів у 

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

інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової 

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

в одномандатному окрузі; 

6) неупередженості органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, 

підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових 
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і службових осіб до партій – суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у 

депутати. 

Початок виборчого процесу чергових виборів оголошує Центральна 

виборча комісія в строки, встановлені Законом України «Про вибори 

народних депутатів України» від 17.11.2011. 

Виборчий процес включає такі етапи: 

1) висування кандидатів у депутати; 

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

3) реєстрація кандидатів у депутати; 

4) проведення передвиборної агітації; 

5) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на 

тимчасовій основі; 

6) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; 

7) голосування; 

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків 

голосування; 

9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне 

оприлюднення; 

10) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих 

комісій. 

У випадках, передбачених Законом України «Про вибори народних 

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

також такі етапи: 

1) повторне голосування; 

2) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного 

голосування. 

Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня 

офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів 

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

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

1) виборець; 

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

утворена відповідно до цього Закону; 

3) партія, що висунула кандидата у депутати; 

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

Законом; 

5) офіційний спостерігач від партії, яка висунула кандидатів у 

депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в 

одномандатному окрузі, від громадської організації, який зареєстрований у 

порядку, встановленому Закону України «Про вибори народних депутатів 

України». 

Вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі, який 

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

одномандатних округах, що утворюються Центральною виборчою комісією та 

існують на постійній основі. 

Одномандатні округи утворюються в межах Автономної Республіки 

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

виборців в кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в 

одномандатних округах визначається Центральною виборчою комісією, 

виходячи з відомостей Державного реєстру виборців. Відхилення кількості 

виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати дванадцяти відсотків 

орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах. 

Підготовка організації і проведення голосування та підрахунок голосів 

виборців здійснюється на виборчих дільницях, що утворюються Центральною 

виборчою комісією або окружною виборчою комісією відповідно до Закону та 

існують на постійній чи тимчасовій основі. 

Виборчі дільниці поділяються на: 

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

3) великі – з чисельністю виборців понад 1500 осіб. 

Система виборчих комісій 

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення 

виборів депутатів, становлять: 

1) Центральна виборча комісія; 

2) окружні виборчі комісії; 

3) дільничні виборчі комісії. 

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення 

виборів депутатів здійснюються: 

1) Центральної виборчої комісії – на всій території України та 

закордонних виборчих дільницях; 

2) окружної виборчої комісії – у межах одномандатного округу; 

3) дільничної виборчої комісії – у межах виборчої дільниці. 

Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні 

списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону 

України "Про Державний реєстр виборців". Складання попередніх списків 

виборців для звичайних виборчих дільниць здійснюється у порядку, 

встановленому Центральною виборчою комісією. 

До попереднього списку виборців для звичайної виборчої дільниці 

включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування 

виповниться вісімнадцять років та які відносяться за виборчою адресою до цієї 

виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. 

Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій 

дільниці. 

Загальний порядок висування кандидатів у депутати 

Висування кандидатів у депутати партіями розпочинається за дев'яносто і 

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

реалізується виборцями через партії у порядку, «Про вибори народних 

депутатів України» від 17.11.2011 №4061-VI. 

Право висування кандидатів у депутати у одномандатних округах 

реалізується виборцями через партії або шляхом самовисування у порядку, 

передбаченому Законом. 

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

кандидатів у депутати від партії. 

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

депутати від партії та висунута лише в одному з одномандатних виборчих 

округів в порядку висування партією або в порядку самовисування. 

Форми і засоби передвиборної агітації 

Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою 

спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у 

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

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

Конституції України та законам України. 

Передвиборна агітація може проводитися у таких формах: 

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями; 

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів; 

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

конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної 

діяльності партій – суб'єктів виборчого процесу чи політичної діяльності 

кандидатів у депутати; 

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах 

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

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

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих 

агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 

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

на носіях зовнішньої реклами; 

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації 

фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - 

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

інформації про таку підтримку; 

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

виборчого процесу, кандидата у депутати або публічні оцінки діяльності цих 

партій чи кандидатів у депутати; 

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

України. 

Представником партії у Центральній виборчій комісії може бути 

виборець. Не може бути представником партії: 

1) член виборчої комісії; 

2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого 

самоврядування; 

3) військовослужбовець; 

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

Кандидат у депутати в одномандатному окрузі має право визначити із 

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

Довірені особи кандидата у депутати в одномандатному окрузі 

реєструються Центральною виборчою комісією за поданням кандидата в 

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

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

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

цієї особи представляти інтереси кандидата у депутати та ксерокопії першої та 

другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового 

посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до 

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

видає їм посвідчення за встановленою нею формою. 

Голосування виборців на виборах депутатів здійснюється за допомогою 

виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (далі – виборчий 

бюлетень). 

Форма, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування в 

загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах 

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

дні до дня голосування. 

Виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та в 

одномандатних виборчих округах мають бути різного кольору. 

Ступені захисту виборчого бюлетеня встановлюються Центральною 

виборчою комісією. 

Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення виборів 

депутатів, позначення (загальнодержавний чи одномандатний) виборчого 

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

позначені місця для печатки дільничної виборчої комісії. 

Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен 

бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку. 

Виборчий бюлетень містить роз'яснення щодо порядку його заповнення 

виборцем під час голосування. 

Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією 

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

(загальнодержавний чи одномандатний) виборчого округу та номер 

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

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

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

дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. 

Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча 

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

Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається 

підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими 

комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після 

офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання облікової 

інформації на збереження до відповідних архівних установ. 

Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці повинно мати 

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

кв. м. 

Про час і місце голосування дільнична виборча комісія звичайної 

виборчої дільниці сповіщає виборців, включених до списку виборців на цій 

дільниці, іменними запрошеннями, надісланими або доставленими відповідно 

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

17.11.2011 №4061-VI. 

Дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на 

своєму засіданні розподіляє обов'язки членів дільничної виборчої комісії на 

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

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

2) видачі виборцю виборчих бюлетенів для голосування у 

загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі; 

3) контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного 

голосування; 

4) контролю за виборчими скриньками; 

5) організації голосування виборців за місцем перебування; 

6) контролю входу та виходу із приміщення для голосування. 

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

до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання 

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

зберігаються виборчі бюлетені. 



217 
 

Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної 

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

уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, представникам 

засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі 

скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої 

скриньки вона пломбується або, у разі неможливості, опечатується печаткою 

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

якому зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, 

номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої 

скриньки, підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та, за 

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

офіційних спостерігачів. Підписи скріплюються печаткою виборчої комісії. 

Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої 

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

процедуру. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і 

вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) 

виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування 

вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі 

скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих 

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

приміщенні для голосування під час голосування.  

Перед початком голосування дільнична виборча комісія (крім дільничних 

виборчих комісій закордонних виборчих дільниць) інформує окружну виборчу 

комісію про: 

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

на момент початку голосування; 

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

місцем перебування. 
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Організація і порядок голосування 

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

перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за 

місцевим часом країни, де утворені ці дільниці. 

Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом 

часу, необхідного для голосування. 

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для 

таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється 

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

внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має 

право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії 

скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, 

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

офіційного спостерігача. 

Для забезпечення голосування виборців з вадами зору Центральна 

виборча комісія виготовляє трафарети для виборчих бюлетенів рельєфно-

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

звичайну виборчу дільницю.  

Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. 

Отримання виборчих бюлетенів від інших осіб (крім уповноваженого члена 

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

виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, 

погроз або іншим способом забороняється. 

У виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі 

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

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

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

однієї партії. 

У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі 

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

Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати. 

Виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої 

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

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

іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй 

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

його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача. 

У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона 

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

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

унеможливлює подальше опускання чи виймання виборчих бюлетенів. 

У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився 

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

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

йому інший виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному або 

одномандатному окрузі.  

За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує 

про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. 

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

проголосувати.  

Невідкладно після закінчення голосування дільнична виборча комісія 

передає до окружної виборчої комісії попередні відомості про кількість 

виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент 

закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 

на виборчій дільниці на момент закінчення голосування. 

Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу із 

списком виборців, підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш 

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

голосування; 

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

голосування (за підписами виборців у списку виборців); 

3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем 

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

Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією 

почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що 

використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, а 

останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з 

пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, 

виявленими під час голосування. 

Виборчі бюлетені для голосування по загальнодержавному округу та 

одномандатному округу відокремлюються одні від одних. Виборча комісія 

підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо по 

загальнодержавному округу та одномандатному округу у порядку, 

встановленому частиною одинадцятою статті 82 «Про вибори народних 

депутатів України» від 17.11.2011 №4061-VI. 

Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про 

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному 

виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та протокол про 

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному 

виборчому окрузі за формами, встановленими Центральною виборчого 

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

Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів 

окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному 

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

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

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

окружних виборчих комісій про підсумки голосування в одномандатних 

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

день з дня голосування встановлює результати виборів депутатів у відповідних 

одномандатних округах, про що складає протоколи. 

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

встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів 

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

депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, 

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

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

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

якому обраний депутат. 

Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України 

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

день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів документ 

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

(або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького 

мандата, поданої до відповідної ради. 

У разі звернення особи, обраної депутатом, до Центральної виборчої 

комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконанню нею 

вимог частини першої цієї статті, Центральна виборча комісія може прийняти 

рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк 

виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин 

поважними. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Відповідно до ст. 76 Конституції України конституційний склад 

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

які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

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

повторними; проміжними. 

Виборчий процес включає такі етапи: 1) висування кандидатів у 

депутати; 2) утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої 

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

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

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

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

підсумків голосування; 9) встановлення результатів виборів депутатів та їх 

офіційне оприлюднення; 10) припинення повноважень окружних та 

дільничних виборчих комісій. 

ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

 
Відповідно до ст. 103 Конституції України Президент України 

обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого  

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

Президентом України може бути обрано громадянина України, який 

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

десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. 

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

два строки поспіль. 

Президент України не може мати іншого представницького мандата, 

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

також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи 

входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що 

має на меті одержання прибутку. 

Вибори Президента України, як форма безпосереднього народовладдя, 

являють собою волевиявлення Українського народу щодо заміщення поста 

Президента України шляхом голосування. 
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Розрізняють кілька видів президентських виборів. Відповідно до Закону 

України "Про вибори Президента України" вибори Президента України можуть 

бути черговими, позачерговими та повторними. 

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю 

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

дострокового припинення повноважень Президента України вибори 

Президента України проводяться в період дев'яноста днів  з дня 

припинення повноважень. 

Порядок проведення виборів Президента України визначається 

Законом України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999р. 

№ 474-XIV. 

Вибори Президента України за часом проведення можуть бути 

черговими, позачерговими та повторними. 

Чергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із 

закінченням конституційного строку повноважень Президента України.  

Позачергові вибори Президента України проводяться внаслідок 

дострокового припинення повноважень Президента України у випадках, 

передбачених Конституцією України. 

Повторні вибори Президента України проводяться у випадках: 

1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не 

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

було обрано; 

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

виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування 

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

України»). 

Право висування кандидата на пост Президента України належить 

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

через політичні партії та їх виборчі блоки (далі – партії (блоки), а також 
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самовисуванням у порядку, визначеному Законом. Партія (блок) може 

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

зазначеного Закону). 

Щодо оцінки норми Закону про існування самовисування як форми 

реалізації права висування кандидата на пост Президента України, то в 

юридичній літературі слушно зазначається, що, якщо йдеться про 

реалізацію політичної реформи, метою якої є структуризація суспільства 

та оптимізація державної влади, то, безперечно, що політичні партії 

повинні стати єдиним суб'єктом висування кандидатів на виборах 

Президента України. Виборець має чітко усвідомлювати, за яку політичну 

силу він голосує як на парламентських, так і на президентських виборах. А 

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

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

президентську посаду або, якщо голосуватиме за представників різних 

політичних партій чи їх блоків. 

Процес по виборах Президента України включає такі  етапи: 

1) утворення територіальних виборчих округів;  

2) утворення виборчих дільниць; 

3) утворення територіальних та дільничних виборчих комісій;  

4) формування списків виборців, їх перевірка та уточнення;  

5) висування та реєстрація кандидатів; 

6) проведення передвиборної агітації; 

7) голосування у день виборів Президента України;  

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків 

голосування і результатів виборів Президента України. 

У разі необхідності виборчий процес може включати також такі 

етапи: 
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1) повторне голосування; 

2) підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків 

повторного голосування та результатів виборів Президента України (ст. 11 

Закону України «Про вибори Президента України»). 

Вибори Президента України проводяться за єдиним 

загальнодержавним одномандатним виборчим округом, який охоплює всю 

територію України. Для проведення виборів територія України поділяється 

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

голосування та підрахунку голосів по виборах Президента України 

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

територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці. Серед 

виборчих дільниць виділяють звичайні, спеціальні та закордонні (ст. 20 

Закону). 

Вибори Президента України організовують і проводять:  

1) Центральна виборча комісія; 

2) територіальні виборчі комісії; 

3) дільничні виборчі комісії. 

Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, 

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

у голосуванні. 

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було 

включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і за 

результатами голосування у день виборів Президента України жодного 

кандидата не було обрано, Центральна виборча комісія приймає рішення 

про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення  

повторних виборів Президента України, про що зазначається у протоколі 

про підсумки голосування в день виборів Президента України. 
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Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було 

включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за 

результатами голосування у день виборів Президента України жодного 

кандидата не було обрано, Центральна виборча комісія приймає рішення 

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

вибори Президента України»). 

Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено дві 

кандидатури, обраним Президентом України за підсумками повторного 

голосування вважається кандидат, який за підсумками повторного 

голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів 

виборців, які взяли участь у голосуванні. 

Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було 

включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним 

Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів 

виборців, які взяли участь у голосуванні. 

Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що 

балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування 

проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини 

голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента 

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

Відповідно до ст. 104 Конституції України новообраний Президент 

України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після 

офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги 

народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення 

Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду 

України. 

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає 

присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів 

виборів. 
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Процедура складення новообраним президентом держави присяги та 

вступу на пост у теорії конституційного права називається  інавгурацією. 

Порядок проведення Верховною Радою України урочистого 

засідання з приводу складення присяги Українському народові 

новообраним Президентом України визначений главою 28 Регламенту. 

Таке урочисте засідання проводиться в залі засідань Верховної Ради, 

якщо нею не прийнято іншого рішення, на підставі офіційно оголошених 

Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України.  

Дата і час проведення урочистого засідання Верховної Ради за 

погодженням з новообраним Президентом України визначаються рішенням 

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

урочистого засідання визначаються Головою Верховної Ради України.  

Урочисте засідання Верховної Ради з приводу складення 

новообраним Президентом України присяги Українському народові 

відкриває Голова Верховної Ради України, а в разі його відсутності – 

Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України.  

Для участі в урочистому засіданні Верховної Ради з приводу 

складення присяги новообраним Президентом України запрошуються 

Голова Центральної виборчої комісії, Голова Конституційного Суду 

України та інші особи, списки яких Голова Верховної Ради України 

узгоджує з новообраним Президентом України та Головою 

Конституційного Суду України. 

Головуючий на урочистому засіданні Верховної Ради надає слово 

Голові Центральної виборчої комісії (у разі його відсутності – заступнику 

Голови Центральної виборчої комісії) для оголошення результатів виборів 

Президента України. 

Для приведення новообраного Президента України до присяги 

головуючий на урочистому засіданні Верховної Ради запрошує до трибуни 

Голову Конституційного Суду України і надає йому слово.  
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Голова Конституційного Суду України повідомляє про виконання 

новообраним Президентом України всіх конституційних вимог щодо 

несумісності з посадою Президента України та відсутності інших 

обставин, які унеможливлюють складення ним присяги, запрошує до 

трибуни новообраного Президента України, вручає йому текст присяги 

Українському народові, визначений Конституцією України.  

Новообраний Президент України, поклавши руку на Конституцію 

України, проголошує присягу Українському народові, підписує її текст і 

передає Голові Конституційного Суду України.  

Після складення новообраним Президентом України присяги Голова 

Конституційного Суду України оголошує про те, що новообраний 

Президент України склав присягу Українському народові відповідно до ст. 

104 Конституції України і вступив на пост Президента України. Голова 

Конституційного Суду України передає головуючому на урочистому 

засіданні Верховної Ради текст присяги Українському народові, 

підписаний новообраним Президентом України. 

Голова Центральної виборчої комісії вручає новообраному 

Президентові України посвідчення Президента України, а Голова 

Конституційного Суду України вручає йому офіційні символи влади 

Президента України. 

Президент України з трибуни Верховної Ради проголошує звернення 

до Українського народу (інавгураційну промову).  

У день цього урочистого засідання Верховна Рада не розглядає інших 

питань. 

У залі засідань на урочистому засіданні Верховної Ради з приводу 

складення присяги Українському народові новообраним Президентом 

України після відкриття засідання та перед його закриттям виконується 

Державний Гімн України. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
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Отже, відповідно до ст. 103 Конституції України Президент України 

обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого 

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

Президентом України може бути обрано громадянина України, який досяг 

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

десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.  

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

строки поспіль. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ 

Голосування виборців іноді називають ще плебісцитом. Цей термін 

зазвичай вважають синонімом поняття «референдум». Проте в основних 

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

відмінність позначуваних ними явищ. Зокрема, в Колумбії референдумом є 

конституційно визнане всенародне голосування щодо внесення змін до 

основного закону. Звідси можна припустити, що тут плебісцит – це 

голосування з інших питань. 

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

позначає певну форму безпосередньої демократії. За змістом ст. 76 

Конституції Єгипту плебісцитом є всенародне голосування щодо заміщення 

поста президента, на яке вноситься єдина кандидатура, визначена 

законодавчим органом. 

У французькій юридичній літературі термін «плебісцит» вживають для 

позначення референдуму, формальним предметом якого є підтримуваний 

президентом законопроект, а реальним – політика президента, відображена у 

змісті такого законопроекту. Деякі автори вважають плебісцитом будь-який 

референдум, призначений главою держави. 

Поняття плебісциту пов'язують також з голосуванням щодо питань 

форми державного правління. Певні дослідники ототожнюють плебісцит з 

консультативним референдумом, причому таке співвіднесення іноді 

визнається в конституції (Чилі) або в законодавстві (Бразилія). 
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У міжнародному праві плебісцит – це голосування індивідів, які мають 

статус виборців і проживають у межах певної частини відповідно 

матеріалізованого простору, з метою визначення державної незалежності 

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

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

мирного врегулювання міжнародних спорів з територіальних питань. Згодом 

його почали застосовувати у процесі реалізації права націй на 

самовизначення. 

За авторитарних режимів референдум використовується 

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

виносячи найважливіші державні рішення безпосередньо на розгляд 

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

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

дискредитований підтримкою голосуванням у нацистській Німеччині в 1933 

р. виходу держави з Ліги Націй; в 1934 р. – поєднанням посади 

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

Німеччиною. 

Однак і в демократичних державах референдум може бути 

використаний як противага представницькій демократії. Це може мати місце 

тоді, коли право призначення референдуму входъить до таких повноважень 

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

Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в 

Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що 

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

рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в 

порядку, встановленому Законом. 

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання 

за винятком тих, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією 

України, законами України. 
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 На всеукраїнський референдум можуть виноситися декілька питань з 

однієї проблеми. 

За предметом всеукраїнський референдум може бути: 

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

Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним 

закону про внесення змін до Конституції України (конституційний 

референдум); 

2) про зміну території України (ратифікаційний референдум); 

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

чинного закону України (законодавчий референдум); 

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

допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум). 

Всеукраїнський референдум проводиться на основі таких загальних 

принципів: 

1) загального права голосу; 

2) рівності; 

3) законності; 

4) прямого волевиявлення; 

5) вільної участі у всеукраїнському референдумі; 

6) таємності голосування; 

7) особистої участі у голосуванні; 

8) однократності голосування. 

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою – це форма 

прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення 

з урахуванням обмежень, встановлених Конституцією України та цим Законом. 

Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 

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

реалізувати своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в 

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

який визначений цим Законом. 
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Питання референдуму – це текст, яким викладається пропозиція 

референдуму, у вигляді питального речення, що пропонує учаснику 

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

Питання референдуму повинно мати чітке і ясне формулювання, яке не 

допускає різних тлумачень. 

Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму 

щодо законопроектів з питань: 

1) податків; 

2) бюджету; 

3) амністії. 

На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути 

винесене (ініційоване) питання про зміну території України. 

Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи 

проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території 

України. 

Порядок призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до 

Конституції України 

Президент України протягом п'яти днів після отримання від Голови 

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

Конституції України видає указ про призначення всеукраїнського референдуму 

про внесення змін до Конституції України із зазначенням дати його 

проведення. Текст закону, що виноситься на затвердження всеукраїнським 

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

обов'язково додається до указу Президента України. 

Указом Президента України про призначення всеукраїнського 

референдуму про внесення змін до Конституції України визначається дата його 

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

указу. 

У разі прийняття закону про ратифікацію міжнародного договору про 

зміну території України, укладеного Президентом України, Верховна Рада 
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України приймає рішення про призначення всеукраїнського референдуму про 

зміну території України. 

Постанова Верховної Ради України про призначення всеукраїнського 

референдуму про зміну території України має містити дату проведення 

всеукраїнського референдуму та сформульоване питання, що виноситься на 

референдум. Текст закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну 

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

Дата проведення відповідного всеукраїнського референдуму призначається на 

останню неділю п'ятдесятиденного строку від дня прийняття Верховною Радою 

України постанови про його призначення. 

Президент України після отримання рішення Центральної виборчої 

комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою 

про проведення всеукраїнського референдуму та виконанні вимог частини 

восьмої статті 22 цього Закону видає указ про проголошення референдуму із 

зазначенням дати його проведення та сформульованими питаннями або 

проектом закону, що виносяться на всеукраїнський референдум. 

Указом Президента України про призначення всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою визначається дата його проведення, 

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

Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснює 

Центральна виборча комісія на своєму засіданні, про що зазначається у 

протоколі засідання комісії. 

Офіційним оголошенням є відповідне оголошення головуючим на 

засіданні Центральної виборчої комісії про початок процесу відповідного 

всеукраїнського референдуму. 

Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму 

здійснюється на наступний день після дня опублікування постанови Верховної 

Ради України про призначення всеукраїнського референдуму чи указу 

Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського 

референдуму. 
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Витяг з протоколу засідання Центральної виборчої комісії про 

оголошення початку процесу всеукраїнського референдуму оприлюднюється 

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

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

Дільниці референдуму 

Дільниця референдуму може бути звичайною, спеціальною або 

закордонною. 

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

до дня голосування на всеукраїнському референдумі. У виняткових випадках 

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

голосування на всеукраїнському референдумі з одночасним утворенням 

дільничних комісій референдуму. 

Дільниці референдуму утворюються з кількістю учасників 

всеукраїнського референдуму від двадцяти осіб до двох тисяч п'ятисот осіб. 

Дільниці за розміром поділяються на: 

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

осіб; 

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

1500 осіб; 

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

2500 осіб. 

Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі 

налічується менша або більша від зазначених меж чисельність учасників 

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

іншої дільниці або неможливо утворити додаткову дільницю у межах цього 

територіального округу, у відповідному закладі чи установі, дільниця може 

бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень 

чисельністю учасників всеукраїнського референдуму. 

Система комісій референдуму 
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Систему комісій референдуму, що здійснюють підготовку та проведення 

всеукраїнського референдуму, становлять: 

1) Центральна виборча комісія як центральна комісія референдуму; 

2) окружні комісії референдуму; 

3) дільничні комісії референдуму. 
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Повноваження комісій референдуму щодо підготовки та проведення 

референдуму здійснюються: 

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

закордонному окрузі референдуму; 

2) окружною комісією референдуму - у межах територіального округу 

референдуму; 

3) дільничною комісією референдуму - у межах дільниці референдуму. 

Складання списків учасників референдуму для звичайних дільниць 

референдуму здійснюється органами ведення Державного реєстру виборців 

(далі - Реєстр) відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" 

та у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. 

До попереднього списку учасників референдуму на дільниці референдуму 

включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування 

виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та виборча адреса 

яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї 

дільниці референдуму. Учасник референдуму може бути включений до списку 

учасників референдуму тільки на одній дільниці референдуму. 

Реєстрація суб'єктів процесу референдуму 

Центральна виборча комісія реєструє відповідних суб'єктів процесу 

референдуму у порядку, визначеному цим Законом та рішенням Центральної 

виборчої комісії. 

Ініціативна група референдуму реєструється відповідно до вимог цього 

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

Офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського 

референдуму є суб'єктами процесу всеукраїнського референдуму, якщо вони 

зареєстровані відповідно до вимог цього Закону. 

Суб'єктами процесу всеукраїнського референдуму є міжнародні 

спостерігачі, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону. 

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

призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму. 
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Верховна Рада України є суб'єктом всеукраїнського референдуму як 

суб'єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму. 

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

учасників всеукраїнського референдуму голосувати на підтримку чи проти 

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

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

людей, що прямо або опосередковано привертають увагу до питання 

референдуму, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або 

негативне ставлення до питання референдуму або спрямувати політичну 

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

референдуму, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що 

проводяться або підтримуються із зазначеною метою. 

Голосування учасника всеукраїнського референдуму на всеукраїнському 

референдумі здійснюється за допомогою бюлетеня для голосування на 

всеукраїнському референдумі (далі - бюлетень для голосування). 

Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі є 

документами суворої звітності і підлягають обліку. Документація, що 

забезпечує облік бюлетенів для голосування, передається підприємствами-

виготовлювачами, окружними та дільничними комісіями референдуму до 

Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного 

оприлюднення результатів референдуму забезпечує передання облікової 

інформації на збереження до відповідних архівних установ. 

Окружна комісія референдуму після прийняття і розгляду протоколів 

дільничних комісій референдуму про підрахунок голосів учасників 

референдуму на дільницях референдуму, у тому числі з позначкою 

"Уточнений", на підставі протоколів дільничних комісій референдуму про 

підрахунок голосів учасників референдуму на дільницях референдуму та 

повідомлень про зміст таких протоколів дільничних комісій референдуму, 

переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з спеціальних дільниць 

референдуму, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у 
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плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а у 

разі повторного підрахунку голосів учасників референдуму - також протоколу 

окружної комісії референдуму про повторний підрахунок голосів учасників 

референдуму на відповідній дільниці референдуму встановлює: 

1) кількість бюлетенів для голосування, одержаних окружною комісією 

референдуму; 

2) кількість бюлетенів для голосування, погашених окружною комісією 

референдуму; 

3) кількість бюлетенів для голосування, одержаних дільничними 

комісіями референдуму територіального округу референдуму; 

4) кількість невикористаних бюлетенів для голосування, погашених 

дільничними комісіями референдуму територіального округу референдуму; 

5) загальну кількість учасників референдуму, внесених до списків 

учасників референдуму на дільницях референдуму територіального округу 

референдуму; 

6) кількість учасників референдуму, які отримали бюлетені для 

голосування в межах територіального округу референдуму; 

7) загальну кількість учасників референдуму, які взяли участь у 

голосуванні в межах територіального округу референдуму; 

8) кількість бюлетенів для голосування, визнаних недійсними; 

9) кількість голосів учасників референдуму, поданих на підтримку 

питання референдуму; 

10) кількість голосів учасників референдуму, поданих проти питання 

референдуму. 

Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує 

протоколи дільничних комісій референдуму про підсумки голосування на 

закордонних дільницях референдуму або повідомлення про зміст відповідних 

протоколів про підрахунок голосів учасників референдуму, переданих засобами 

технічного зв'язку відповідно до частини п'ятої статті 88 цього Закону. 
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Оприлюднення результатів всеукраїнського референдуму здійснюється 

Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день з дня 

офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів 

всеукраїнського референдуму шляхом опублікування в газетах "Голос України" 

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

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої 

демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським 

народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України (далі – 

громадяни) рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного 

голосування. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Безпосередня демократія (пряме народовладдя) – це система форм 

безпосереднього вільного волевиявлення народу як носія суверенітету і єдиного 

джерела влади в Україні шляхом прямої його участі у встановленні 

представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

і безпосередньому прийнятті владних рішень з питань, передбачених 

Конституцією України та законами України. 

2. Відповідно до ст. 76 Конституції України конституційний склад 

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

які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування. 

3. Вибори депутатів можуть бути: черговими; позачерговими; 

повторними; проміжними. 

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

депутати; 2) утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої 

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

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

тимчасовій основі; 6) складання списків виборців, їх перевірка та 
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уточнення; 7) голосування; 8) підрахунок голосів виборців та встановлення 

підсумків голосування; 9) встановлення результатів виборів депутатів та їх 

офіційне оприлюднення; 10) припинення повноважень окружних та 

дільничних виборчих комісій. 

5. Відповідно до ст. 103 Конституції України Президент України 

обирається громадянами України на основі загального, рівного і п  прямого 

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

Президентом України може бути обрано громадянина України, який досяг 

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

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

сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки 

поспіль. 

6. Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії 

в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що 

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

рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

В умовах триваючої зміни виборчого законодавства України, слід 

враховувати що під час лекції розглядаються лише базові, основоположні 

питання визначення виборчого права та процесу.  

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення виборчого права, класифікації виборів, принципів 

виборчого права, стадійності виборчого процесу та інших питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 
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Під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей національної виборчої системи України, 

враховуючи, що важливе значення має вивчення саме особливостей організації 

та проведення виборів в Україні . 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити сутність законодавчої влади та парламентаризму, надати 

правову характеристику статусу народного депутата України, з’ясувати функції 

та повноваження Верховної Ради України, зазначити, які саме акти 

уповноважена приймати Верховна Рада України. 
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ВСТУП 

 

Чинна Конституція України визначає Верховну Раду України як єдиний 

загальнонаціональний постійно діючий, колегіальний, виборний орган 

законодавчої влади у складі 450 народних депутатів України, які обираються на 

основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування строком на п'ять років (ст.ст. 75-76 Конституції). 

Пріоритетною рисою українського парламенту як органу законодавчої 

влади є його винятковість як єдиного органу законодавчої влади у державі, 

універсальність в системі органів державної влади, що зумовлена, насамперед, 

унітарним характером нашої держави, тобто державним устроєм, поділом 

державної влади на законодавчу, виконавчу, судову, внутрішньою структурою 

парламенту та іншими обставинами. 

Нині в Україні не існує інших органів законодавчої влади і 

загальнонаціональних або місцевих – крім Верховної Ради України. Не 

передбачена й можливість делегування нею своїх законодавчих повноважень. 

Верховна Рада с загальнонаціональним представницьким органом 

державної влади, оскільки вона має право представляти весь український народ 

– громадян України всіх національностей – і виступати від імені всього народу. 

Це випливає як із преамбули Конституції і її змісту, так і з назви парламенту – 

«Верховна Рада України». 

Виборний характер українського парламенту, як і парламентів інших країн, 

полягає в тому, що він формується виключно шляхом виборів народних депутатів 

України. Ці вибори є, як правило, вільними і демократичними. Вони проводяться 

на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування. 
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І. СУТНІСТЬ І СУБ’ЄКТИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ. 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ  

 

За своєю сутністю законодавча влада і є сукупністю повноважень із 

видання законів. Це загальне визначення законодавчої влади потребує 

конкретизації через з'ясування поняття закону та виокремлення її суб’єктів. 

Закон – це нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до 

спеціальної процедури вищим представницьким органом державної влади 

або безпосереднім волевиявленням громадян. Суб'єктами законодавчої 

влади, за цим визначенням, є парламент, як вищий представницький орган 

державної влади, і народ, який може затвердити закон шляхом референдуму. 

Народ (виборці) може не тільки затвердити винесений парламентом чи 

главою держави на референдум законопроект, проект змін і доповнень 

конституції або нову конституцію, а й сам ініціювати проведення такого 

референдуму відповідно до закріпленого в багатьох конституціях інституту 

народної референдної ініціативи. 

У деяких країнах є надпарламентський орган влади – особлива 

представницька установа, що періодично скликається для прийняття 

найважливіших державних рішень, у тому числі конституції, змін і 

доповнень до неї та законів. Така установа є органом вищого рівня щодо 

постійно діючого парламенту. До складу надпарламентського органу влади 

входять члени парламенту, вищі посадові особи держави, керівники 

місцевих органів державної влади, представники органів місцевого 

самоврядування, різних верств населення тощо. Прикладами 

надпарламентських органів влади можуть бути Народна Рада (Халк 

Маслахати) Туркменістану, Народний Консультативний Конгрес Індонезії, 

Великі Народні Збори Болгарії. 

У соціалістичних країнах парламенти не є постійно діючими 

органами, а періодично скликаються на короткочасні сесії. У період між: 

сесіями функції органу законодавчої влади виконує  постійно діючий орган 
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(президія, комітет) парламенту. У деяких країнах, зокрема в Іспанії та Італії, 

закони можуть прийматись не тільки парламентом у цілому, а й його 

постійними профільними комісіями. Конституції багатьох держав 

передбачають можливість делегування парламентом президенту або уряду 

повноважень із видання нормативно-правових актів, що мають силу 

закону. Делегація здійснюється з окремого питання або певного кола питань 

на визначений час. За наявності таких повноважень президент і уряд також; 

виконують законодавчу функцію, хоча вони не є органами законодавчої 

влади. 

Таким чином, суб'єктами законодавчої влади, як носіями законодавчої 

функції, є або можуть бути: виборці, парламент та його постійні комісії або 

постійно діючий орган, надпарламентський орган влади, глава держави, уряд. 

Конституційно-правовий інститут законодавчої влади становить сукупність 

норм, що закріплюють суб'єктів законотворчості та їхні повноваження. У 

демократичних державах представницьким органом, який діє на постійній 

основі і приймає нормативно-правові акти, що мають силу закону, за 

встановленою законодавчо процедурою, є тільки парламент. В унітарних 

державах парламенти формуються тільки на загальнодержавному рівні, у 

федеративних державах – також і на рівні їх суб'єктів. 

Згідно з Конституцією України «Єдиним органом законодавчої влади в 

Україні є парламент – Верховна Рада України» (ст. 75). Це означає, що інших 

органів законодавчої влади, тобто уповноважених приймати правові акти у 

формі і з юридичною силою закону, в Україні немає.  

Парламент (від фр. раrler – говорити) – це представницький орган 

законодавчої влади держави. У деяких державах представницькі органи 

законодавчої влади називаються легіслатурами (від лат. lex, legis – закон і 

latus – внесений, установлений). Представницький характер парламенту 

означає, що він представляє народ, є колегіальним і формується шляхом 

виборів. Колегіальний характер парламенту полягає у його складі та 

принципах діяльності. Як виборний і колегіальний орган державної влади 
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парламент відрізняється, відповідно, від уряду, який також є колегіальним 

органом, але не формується шляхом виборів, і глави держави – президента, 

який також обирається, але є одноособовим органом. Від надпарламентських 

органів влади, які скликаються періодично, парламенти відрізняються тим, що 

працюють на постійній основі. 

Відповідні принципи організації Верховної Ради України закріплено 

Конституцією України: «Конституційний склад Верховної Ради України – 

чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування» 

(ч. 1 ст. 76; тут і далі посилання робляться на змінений текст Конституції 

України); «Народні депутати України здійснюють свої повноваження на 

постійній основі» (ч. 1 ст. 78). 

Українські науковці і політики висловлюють різні думки щодо 

чисельного складу Верховної Ради України – одні вважають його оптимальним, 

інші – завеликим. Як уже зазначалось, питання про зменшення загальної 

кількості народних депутатів України з 450 до 300 у 2000 році виносилося на 

всеукраїнський референдум і було підтримане виборцями. Кількісний склад 

парламенту визначається різними чинниками, зокрема структурою парламенту 

(однопалатністю чи двопалатністю) і загальною чисельністю населення країни, 

хоча безпосереднього зв'язку тут немає. Зазвичай двопалатні парламенти є 

чисельнішими, ніж однопалатні, а країни з більшою чисельністю населення 

мають чисельніші за складом парламенти. 

Найчисельнішими за складом є Всекитайські Збори Народних 

Представників – приблизно три тисячі представників. У складі обох палат 

парламенту Італії налічується 945 парламентаріїв, Франції – понад 880, ФРН – 

приблизно 740 парламентаріїв. Відносно (порівняно з чисельністю населення) 

не чисельними є парламенти Індії, США і Росії – відповідно 797 (не більше), 

535 і 628 парламентаріїв. Парламенти країн з невеликою чисельністю населення 

мають, як правило, не чисельний склад: Ліхтенштейну – 25, Люксембургу – 60, 

Ісландії – 63, Латвії – 100, Естонії, Молдови – 101, Албанії – не менше 140, 
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Литви – 141, Словаччини – 150, Норвегії – 157, Данії – не більше 179, Бельгії – 

221, Нідерландів – 225, Ірландії – 226, Болгарії – 240, Австрії – 246 

парламентаріїв. Є країни з невеликою чисельністю населення але з відносно 

великим чисельним складом парламентів: Угорщина – 386, Швеція – 349 

парламентаріїв за чисельності населення, відповідно, 10,2 і 8,9 млн. чоловік у 

1999 році. Чисельний склад верхніх палат зазвичай є меншим, аніж нижніх. У 

США, наприклад, у складі нижньої палати налічується 435 парламентаріїв, 

верхньої – 100, в Італії – відповідно 630 і 315, Франції – 577 і 304, Індії – не 

більше 547 і 250, Японії – 512 і 252, ФРН - 672 і 68, Росії - 450 і 178, Польщі – 

460 і 100,Чехії – 200 і 81, Ірландії – 166 і 60 парламентаріїв. 

У Греції, Іспанії, Македонії, Португалії, Хорватії та деяких інших країнах 

конституції або закони встановлюють мінімум і максимум чисельного складу 

парламенту (палати). Так, нижня палата парламенту Іспанії може складатися 

щонайменше із 300 і щонайбільше із 400 депутатів, однопалатний парламент 

Португалії – відповідно із 230 і 235 депутатів (чисельність населення цих країн 

становила, відповідно, 39,2 і 9,9 млн. осіб у 1999 році). 

Про відсутність безпосереднього зв'язку чисельного складу парламенту з 

чисельністю населення країни свідчать і значні відмінності у нормах 

представництва населення у парламенті. В Індії, наприклад, один депутат 

нижньої палати парламенту представляє приблизно 1800 тисяч осіб населення, 

у США – 620, Росії – 320, Франції – 100, Італії – 90 тисяч. Такі відмінності 

свідчать, що чисельний склад парламенту має визначатися не стільки 

чисельністю населення країни, скільки здатністю парламенту до прийняття 

оптимальних рішень, що, своєю чергою, залежить від організаційної структури 

і політичної структурованості парламенту, обсягу його компетенції, рівня 

професіоналізму і дисципліни парламентаріїв та інших чинників. Оптимальною 

для однопалатного парламенту і нижньої палати двопалатного парламенту 

можна вважати чисельність у 300-450 депутатів, що може бути аргументом на 

користь деякого – на 50-100 осіб – скорочення чисельного складу Верховної 

Ради України. Не останню роль у вирішенні такого питання має відігравати і те, 
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що на утримання одного парламентарія витрачаються значні кошти з 

державного бюджету. 

Як представницький орган законодавчої влади держави парламент 

виконує у суспільстві низку функцій, основними з яких є представницька, 

інтегративна й регулятивна. Представницька функція парламенту полягає в 

тому, що він є виразником інтересів і волі народу. Народ як єдине джерело і 

верховний носій влади в державі уповноважує парламент здійснювати від його 

імені законодавчу владу. З цією метою він обирає до парламенту своїх 

представників, кожен з яких може розглядатися як виразник волі всього народу 

(вільний мандат) або тільки його виборців (імперативний мандат).  

Інтегративна функція парламенту полягає в тому, що він є 

загальнонаціональною ареною розв'язання наявних у суспільстві 

суперечностей і узгодження багатоманітних соціальних інтересів. Виразниками 

таких інтересів виступають політичні партії, що є основними суб'єктами 

парламентської діяльності. Завдяки спілкуванню політичних партій і депутатів 

у парламенті, пошуку ними компромісних рішень тих чи тих суспільних 

проблем відбувається інтеграція, тобто згуртування, всього суспільства. Якби 

не було парламенту, то наявні в суспільстві суперечності і проблеми могли б 

вирішуватися шляхом протистояння на вулицях, що означало б розкол 

суспільства з усіма негативними його наслідками аж до громадянської війни. 

Регулятивна функція парламенту полягає в тому, що встановлені ним 

у законах та інших нормативно-правових актах правові норми є головним 

регулятором суспільних відносин. 

З парламентами пов'язане таке явище, як парламентаризм. Термін 

«парламентаризм» багатозначний. У найширшому значенні він позначає 

сукупність усіх тих явищ і процесів, які стосуються парламенту. Відповідно, 

йдеться про історію парламентів, їх структуру, порядок формування і 

функціонування тощо. У вужчому значенні цей термін позначає організацію 

державної влади, що передбачає наявність парламенту як представницького 

органу законодавчої влади, незалежно від того, якою є його формальна і 
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реальна роль у здійсненні державної влади. У найвужчому значенні 

«парламентаризм» – це тип державного режиму, що характеризується 

визначальним впливом парламенту на уряд (а не уряду на парламент, як це 

відбувається за державного режиму, що отримав назву «міністеріалізм»). 

Як уже зазначалось, такий режим виникає тоді, коли жодна політична  

партія не має абсолютної більшості мандатів у парламенті, а уряд 

формується коаліцією представлених у парламенті партій. 

Є ще одне значення терміну «парламентаризм» – він позначає спосіб 

організації державної влади, що ґрунтується на провідній ролі 

парламенту в системі вищих органів держави. У такому розумінні поняття 

парламентаризму має важливе методологічне значення для пізнання різних 

форм і конкретних способів організації і здійснення державної влади. 

Провідна роль законодавчої влади в системі поділу й організації 

державної влади ще не означає, що парламент як орган  законодавчої влади 

відіграє провідну роль у здійсненні державної влади. Реально законодавча 

влада може зосереджуватися в руках глави держави, уряду або керівництва 

правлячої політичної партії. Для парламентаризму недостатньо просто 

наявності парламенту. Парламентаризм передбачає реальне верховенство 

парламенту в законодавчій сфері та його провідне становище в системі 

вищих органів держави. 

Формальними, юридичними ознаками парламентаризму, що у тій чи 

тій формі закріплюються в конституціях, є: розмежування законодавчої і 

виконавчої влади; наявність у парламенту функції контролю за діяльністю 

уряду; привілейований статус парламентаріїв та їх юридична незалежність від 

виборців. Розмежування законодавчої і виконавчої влади означає наявність 

поділу влади та системи стримувань і противаг, яка передбачає 

збалансованість повноважень парламенту, з одного боку, глави держави й 

уряду, з іншого, та їх можливості впливати на діяльність одне одного. 

Контроль парламенту за діяльністю уряду означає, що парламент реально 

впливає на формування і функціонування уряду. Привілейований статус 
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парламентаріїв визначається принципами парламентського індемнітету та 

імунітету, а їх юридична незалежність від виборців – принципом вільного 

мандата. 

Крім юридичних є й неформалізовані ознаки парламентаризму, що не 

закріплюються в законодавстві. Вони стосуються самого парламенту і 

виявляються в його структурованості, рівні професіоналізму і дисципліни 

парламентаріїв, їх діяльності в загальнонаціональних (а не особистих і 

вузькогрупових) інтересах. Такі ознаки значною мірою залежать від того, 

якими є партійна і виборча системи, реальні механізми функціонування 

парламенту. Так, відсутність у країні впливових політичних партій і 

недосконала виборча система призводять до того, що парламентаріями 

стають представники багатьох політичних партій і позапартійні кандидати. 

Це ускладнює структурування парламенту, формування у ньому постійно 

діючої більшості, без якої він не може нормально (ефективно) працювати. 

Відсутність жорсткої партійної дисципліни у парламентських фракціях 

дозволяє парламентаріям діяти в особистих, а не суспільних, інтересах. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, парламентаризм є необхідною ознакою демократичного 

політичного устрою і має місце в усіх демократичних державах. Він не 

пов'язується тільки з якоюсь однією формою державного правління. 

Найповніше парламентаризм виявляється за парламентарних  форм правління 

– у парламентарних республіках і парламентарних монархіях, де уряд 

формується парламентом і несе перед ним політичну відповідальність. 

Парламентаризм можливий і в президентській республіці, де внаслідок 

притаманного їй жорсткого поділу влади парламент має високий ступінь 

незалежності від уряду і водночас наділений вагомими повноваженнями з 

контролю за його діяльністю. У країнах зі змішаною республіканською формою 

правління парламентаризм існує передусім тією мірою, в якій парламент бере 

участь у формуванні уряду і контролює його діяльність. Загалом, парламентаризм, 
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як і демократію, не можна характеризувати тільки під кутом зору його наявності 

чи відсутності. Є різні форми вияву і рівні розвитку парламентаризму. 



255 
 

 

ІІ. СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ  

 

Народний депутат України – обраний відповідно до Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» представник Українського народу у 

Верховній Раді України та уповноважений ним протягом строку депутатських 

повноважень здійснювати повноваження, що дає можливість брати участь у 

законотворчій діяльності та здійсненні інших функцій Верховної Ради України. 

Правовий статус народного депутата України встановлюється 

положеннями Конституції України (статті 78-81), Законом України «Про статус 

народного депутата України» в редакції Закону від 22 березня 2001 р., 

Регламентом Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. та іншими актами. У 

них закріплюються принципи статусу народного депутата України, строк його 

повноважень, права та обов'язки, гарантії депутатської діяльності. 

Принципами статусу народного депутата України є: 

вільний депутатський мандат; 

здійснення повноважень народним депутатом на постійній основі; 

несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності; 

рівноправність депутатів; 

депутатська недоторканність і депутатський індемнітет. 

Принцип вільного депутатського мандата прямо не закріплюється в 

Конституції України, але він випливає із загального принципу 

парламентаризму, який отримав визнання в ст. 75 Конституції України. Крім 

того, Конституція України не передбачає таких складових ознаки 

імперативного мандата, як накази виборців та відкликання народного депутата 

України виборцями. Цей принцип має визначальне значення та обумовлює 

характер мандата народного депутата України. 

Конституції «радянського» періоду закріплювали імперативний характер 

депутатського мандата, що обґрунтовувався на основі положень доктрини 

народного суверенітету, сформульованої Жан-Жаком Руссо у XVIII ст. 

Доктрина Ж.-Ж. Руссо базується на ідеї неподільності і непредставництва 
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народного суверенітету: представляти можна не сам суверенітет, а лише владу. 

За Ж.-Ж. Руссо депутати не можуть бути представниками народу, вони є лише 

його уповноваженими. Звідси випливали такі необхідні елементи 

імперативного депутатського мандата, як пов'язаність депутата волею своїх 

виборців (накази виборців) і відкликання депутата виборцями. У практичному 

плані імперативний мандат не має ніякого сенсу, оскільки звернення депутата 

до своїх виборців із кожного питання, яке обговорюється парламентом, 

внаслідок лише суто технічних проблем, не кажучи про інші аспекти, може 

повністю дезорганізувати його роботу. 

Конституції демократичних держав здебільшого закріплюють принцип 

вільного депутатського мандата, сформульований англійським ученим і 

законодавцем Едмундом Бруком 1774 р.: «Парламент не є зібранням послів, 

котрі мають різні та ворожі інтереси, що їх кожен член парламенту повинен 

захищати, діючи як агент і адвокат та борючись з іншими агентами і 

адвокатами; парламент є спеціальною асамблеєю однієї нації з одним 

інтересом, інтересом цілого, в якому керівними принципами повинні бути не 

місцеві цілі, а користь для всіх, яка є результатом захисту інтересів усіх як 

одного цілого». 

Сутність цього принципу полягає в тому, що парламентарій є 

представником усього народу (нації), ніхто не може відкликати його або давати 

обов'язкові накази. Беручи участь у здійсненні функцій парламенту, він 

пов'язаний нормами Конституції, відповідальністю перед Богом і своєю 

совістю, яка повинна підказувати йому, яке рішення приймати щодо тих чи 

інших проблем, які обговорюються в парламенті. До основних положень 

вільного депутатського мандата, зокрема, належать: 

 мандат є загальним (тобто хоча депутати і можуть 

обиратися по виборчих округах, вони представляють усю націю); 

 мандат – не імперативний, а факультативний (його 

здійснення вільне від примусу, депутат не зобов'язаний робити щось 
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конкретне, зокрема брати участь у парламентських засіданнях, не 

зобов'язаний враховувати думку своїх виборців); 

 мандат не підлягає відкликанню; 

 мандат за його здійснення не потребує схвалення дій 

мандатарія (презумпція відповідності волі депутатів волі народу не 

підлягає запереченню). 

З огляду на політичну структурованість Верховної Ради України постає 

проблема відповідності принципу вільного мандата вимогам фракційної 

дисципліни. З одного боку, вільний мандат передбачає відсутність будь-якого 

тиску на депутата, що може призвести до його обмеженості у прийнятті рішень 

та парламентських діях, а з іншого – депутат, в інтересах досягнення спільної 

політичної мети, повинен діяти згідно з рішенням, прийнятим більшістю 

партійної фракції, до складу якої він входить. У літературі звертається увага на 

те, що фракційна дисципліна є наслідком політичної плюралістичної структури 

сучасного суспільства, де «здійснення індивідуальних і партикулярних 

інтересів можливе лише фокусуванням їх у спільній акції». Тож вільний 

характер депутатського мандата не можна розглядати ідеалізовано: ніхто й 

ніколи не може бути абсолютно незалежним. Депутат, який порушує вимоги 

фракційної дисципліни, може притягатися до відповідальності, наприклад, бути 

виключеним із фракції, яка не повинна (в умовах змішаної виборчої системи) 

мати конституційно-правового характеру, тобто виключення (вихід за власною 

ініціативою) народного депутата України з фракції чи партії не повинно 

призводити до втрати ним депутатського мандата, незалежно від того, чи був 

він обраний від одномандатного виборчого округу, чи за партійним списком. 

Такий висновок обумовлений тим, що, з одного боку, депутати-мажоритарщики 

(обрані в одномандатних округах) взагалі не можуть нести будь-якої 

відповідальності перед партіями чи їх фракціями, з другого, – депутати, обрані 

за партійними списками не можуть бути дискриміновані у порівнянні з 

депутатами-мажоритарщиками – це буде суперечити принципу депутатської 

рівноправності. 
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Принципи здійснення повноважень народним депутатом України на 

постійній основі та несумісності депутатського мандата закріплені в ст. 78 

Конституції України та в ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата 

України». Так, народний депутат України здійснює свої повноваження на 

постійній основі, а принцип несумісності депутатського мандата означає, що 

народний депутат України не має права: 

 бути членом Кабінету Міністрів України, керівником 

центрального органу виконавчої влади; 

 мати інший представницький мандат чи одночасно бути 

на державній службі; 

 обіймати посаду міського, сільського, селищного 

голови; 

 мати будь-яку, крім депутатської, оплачувану роботу, за 

винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також 

медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного 

депутата час; 

 залучатись як експерт органами досудового слідства, 

прокуратури, суду, а також провадити адвокатську діяльність; 

 входити до складу керівництва, правління чи ради 

підприємства, установи, організації, що має на меті одержання 

прибутку. 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності 

депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України 

у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку 

діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного 

депутата України. 

Принцип депутатської рівноправності знаходить свій вияв у праві 

народних депутатів України обирати і бути обраними до органів Верховної 

Ради та на парламентські посади, у праві законодавчої ініціативи, брати участь 

у дебатах тощо. 
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Принцип депутатської недоторканності означає, що: 

Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради 

України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи 

заарештований. 

Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і 

багажу, транспорту, житлового чи службового приміщення народного депутата, 

а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону 

обмежують права і свободи народного депутата України, допускаються лише в 

разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до 

кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію 

неможливо (ч. 3 ст. 80 Конституції України, ст. 27 Закону України «Про статус 

народного депутата України»). 

Арешт (взяття під варту) як кримінально-процесуальний запобіжний захід 

і арешт як адміністративне стягнення за вчинене правопорушення можуть бути 

застосовані до народного депутата України лише за згодою Верховної Ради 

України (Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2003 р. № 12-

рп/2003 (справа про гарантії депутатської недоторканості)). 

Порядок одержання згоди Верховної Ради України на притягнення 

народного депутата України до відповідальності визначається Регламентом 

Верховної Ради України та Законом України «Про статус народного депутата 

України». Так, подання про надання згоди на притягнення до відповідальності 

депутата вноситься до Верховної Ради України Генеральним прокурором 

України, про що негайно доводиться до відома депутата. Це подання вноситься 

до пред'явлення депутатові обвинувачення або видання санкції на арешт 

депутата і розглядається Верховною Радою України не пізніш як у місячний 

термін. Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, з 

додержанням звичайної процедури визначає законність і обґрунтованість 

подання. На засідання комітету запрошується депутат, щодо якого внесено 

подання. Відсутність запрошеного депутата на засіданні комітету без поважних 
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причин не є перешкодою для прийняття рішення. Рішення про згоду на 

притягнення до відповідальності депутата приймається на засіданні Верховної 

Ради України поіменним голосуванням у вигляді постанови не менш як 2/3 

голосів депутатів від їхньої фактичної кількості. Рішення Верховної Ради 

України з цього питання не переглядається. 

Депутатський індемнітет розглядається у двох аспектах: по-перше, як 

невідповідальність народного депутата України – він не несе юридичної 

відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та 

його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп (ч. 2 ст. 80 

Конституції України); по-друге, як винагорода народного депутата України за 

його парламентську діяльність (згідно зі ст. 33 Закону України «Про статус 

народного депутата України» оплата праці народного депутата України 

проводиться в розмірах, установлених Верховною Радою України). 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Отже, народний депутат України – обраний відповідно до Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у 

Верховній Раді України та уповноважений ним протягом строку депутатських 

повноважень здійснювати повноваження, що дає можливість брати участь у 

законотворчій діяльності та здійсненні інших функцій Верховної Ради України. 

Правовий статус народного депутата України встановлюється 

положеннями Конституції України (статті 78-81), Законом України «Про статус 

народного депутата України» в редакції Закону від 22 березня 2001 р., 

Регламентом Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. та іншими актами. У 

них закріплюються принципи статусу народного депутата України, строк його 

повноважень, права та обов'язки, гарантії депутатської діяльності. 
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ІІІ. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  

 

Верховна Рада України виконує значну кількість функцій (перелік яких 

ми вже розглянули вище), для реалізації яких вона наділяється відповідними 

повноваженнями. 

Головними функціями Верховної Ради України є: 

1)законодавча; 

2)установча; 

3)бюджетно-фінансова; 

4)функція парламентського контролю; 

5)зовнішньополітична. 

Порядок реалізації законодавчої функції Верховної Ради України ми 

розглянемо детально далі, зараз же зупинимося на характеристиці інших її 

функцій. 

Основними напрямами діяльності Верховної Ради України із здійснення 

установчої функції є: 

1) участь у формуванні органів виконавчої влади; 

2) формування органів судової влади та прокуратури; 

3) створення парламентських структур; 

4) участь у формуванні інших органів державної влади та державних 

організацій; 

5) вирішення питань територіального устрою України і забезпечення 

формування органів місцевого самоврядування. 

Пріоритетним напрямом установчої функції є призначення виборів 

Президента України, у строки, передбачені Конституцією України. 

Щодо формування органів судової влади та прокуратури, то у цій сфері до 

повноважень Верховної Ради України належить: 

 надання згоди на призначення на посаду та звільнення з 

посади Президентом України Генерального прокурора 

України;висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має 
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наслідком його відставку з посади; 

 призначення на посади та звільнення з посад третини складу 

Конституційного Суду України; 

 обрання суддів безстроково (пункти 25–27 ч. 1 ст. 85 

Конституції України). 

Щодо створення парламентських структур, то йдеться про ті структури, 

які здійснюють не лише внутрішньопарламентські, а й загальнодержавні функції. 

На реалізацію цього напрямку установчої функції Верховна Рада України: 

 призначає на посади та звільняє з посад Голову та інших 

членів Рахункової палати (п. 16 ч. 1 ст. 85 Конституції України); 

 призначає на посаду та звільняє з посади Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини (п. 17 ч. 1 ст. 85 Конституції 

України); 

 обирає зі свого складу Голову Верховної Ради 

України,Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради 

України та відкликає їх з цих посад (ч. 1 ст. 88 Конституції України); 

 створює з числа народних депутатів України комітети 

Верховної Ради України та обирає голів, перших 

заступників,заступників голів та секретарів цих комітетів (ч. 1 ст. 89 

Конституції України); 

 може створювати тимчасові спеціальні та тимчасові слідчі 

комісії (частини 2,3 ст. 89 Конституції України); 

 призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату 

Верховної Ради України (п. 35 ч. 1 ст. 85 Конституції України). 

Щодо участі у формуванні інших органів державної влади та державних 

організацій, то Верховна Рада України відповідно до пунктів 18-22 ч. 1 ст. 85 

Конституції України здійснює: 

 призначення на посаду та звільнення з посади Голови 

Національного банку України за поданням Президента України; 
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 призначення на посади та звільнення з посад половини складу 

Ради Національного банку України; 

 призначення на посади та звільнення з посад половини 

складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

 призначення на посади та звільнення з посад членів 

Центральної виборчої комісії за поданням Президента України; 

 затвердження загальної структури, чисельності, визначення 

функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України,інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, а також 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Щодо вирішення питань територіального устрою України і забезпечення 

формування органів місцевого самоврядування, то Верховна Рада України у цій 

сфері здійснює: 

 утворення і ліквідацію районів, установлення і зміну меж 

районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії 

міст,найменування і перейменування населених пунктів і районів(п. 29 ч. 

1 ст. 85 Конституції України). Інші найважливіші питання 

територіального устрою загальнодержавного і місцевого значення 

вирішуються референдумами. Відповідно до ст. 73 Конституції України 

виключно всеукраїнським референдумом, який призначає Верховна Рада 

України, вирішується питання про зміну території України; 

 призначення чергових та позачергових виборів до органів 

місцевого самоврядування (п. 29 ч. 1 ст. 85 Конституції України); 

 дострокове припинення повноважень Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду 

України про порушення нею Конституції України або законів України; 

призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим (п. 28 ч. 1 ст. 85 Конституції України); 

 прийняття законів про територіальний устрій України;засади 

місцевого самоврядування; статус столиці України; спеціальний статус 
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інших міст; правовий режим державного кордону (ст. 92 Конституції 

України). 

Щодо бюджетно-фінансової функції Верховної Ради України, то 

відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 85 Конституції України Верховна Рада України 

здійснює затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; 

контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо 

звіту про ) виконання. Верховна Рада України встановлює грошову яйцю 

України, якою за Конституцією України (ч. 1 ст. 99), є гривня. 

Основними напрямами реалізації функції парламентського контролю є: 

1) контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України. Це пріоритетний 

напрям парламентського контролю. Так, згідно з ч 2 .ст. 113 

Конституції України Кабінет Міністрів України відповідальний перед 

Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і 

підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених 

Конституцією України. Порядок розгляду питань, пов'язаних з 

парламентським контролем за діяльністю Кабінету Міністрів України, 

визначений Главою 38 Регламенту Верховної Ради України. Формами 

такого контролю є: схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України; розгляд звітів та доповідей Кабінету Міністрів України про 

хід і результати виконання схваленої Верховною Радою України 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України; проведення «Днів 

Уряду України»;  

2) розгляд Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів України; 

3) парламентський контроль за додержанням конституційних прав та 

свобод людини і громадянина та їх захист (здійснює Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини); 

4) бюджетно-фінансовий контроль (здійснює Рахункова палата); 

5) направлення запиту до Президента України на вимогу народного 

депутата України, групи народних депутатів України чи комітету 
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Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією 

третиною від конституційного складу Верховної Ради України (п. 34 ч. 

1 ст. 85 Конституції України); 

6) народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України 

звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету 

Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування,а також до керівників підприємств, 

установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від 

їх підпорядкування і форм власності. Керівники органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій зобов'язані повідомити народного депутата України про 

результати розгляду його запиту (ст. 86 Конституції України); 

7) здійснення парламентського контролю з окремих питань 

безпосередньо чи через тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії. 

Поряд із зазначеними функціями Верховна Рада України виконує і інші 

функції, аналогічні основним об'єктним функціям держави. 

Серед внутрішніх функцій це:  

 політична,  

 економічна,  

 соціальна,  

 культурна,  

 екологічна;  

серед зовнішніх:  

 оборонна,  

 зовнішньополітична,  

 зовнішньоекономічна та ін. 

Про політичну функцію Верховної Ради України свідчать, зокрема, такі її 

функції: 

 визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

 заслуховування щорічних та позачергових послань Президента 
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України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

 розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України тощо. 

Про наявність у Верховної Ради України економічної, соціальної, культурної 

та інших внутрішніх функцій свідчать такі повноваження: 

 затвердження загальнодержавних програм економічного, 

науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 

охорони довкілля; 

 затвердження переліку об'єктів права державної власності,що 

не підлягають приватизації;  

 визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної 

власності; 

 прийняття законів із відповідних питань (наприклад, законів, 

що визначають основи соціального захисту, форми і види пенсійного 

забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони 

дитинства, материнства, батьківства;  

 виховання, освіти, культури і охорони здоров'я;екологічної 

безпеки; правовий режим власності; правові засади і гарантії 

підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного 

регулювання; засади регулювання демографічних та міграційних процесів 

тощо). 

Про зовнішні функції Верховної Ради України свідчать такі її 

повноваження: 

 оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення 

миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил 

України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;  

 схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про 

направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск 

підрозділів збройних сил інших держав на територію України; 

 затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента 
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України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення 

окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації; 

 надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів України 

та денонсація міжнародних договорів України. 

Крім того, Верховна Рада України має законодавчі повноваження щодо: 

 засад зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної 

діяльності,митної справи; 

 основ національної безпеки, організації Збройних Сил 

України; 

 правового режиму воєнного і надзвичайного стану. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Верховна Рада України виконує значну кількість функцій (перелік яких 

ми вже розглянули вище), для реалізації яких вона наділяється відповідними 

повноваженнями. Головними функціями Верховної Ради України є: 

1)законодавча; 2)установча; 3)бюджетно-фінансова; 4)функція парламентського 

контролю; 5)зовнішньополітична. 

Порядок реалізації законодавчої функції Верховної Ради України ми 

розглянемо детально далі, зараз же зупинимося на характеристиці інших її 

функцій. 
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IV. АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

Стаття 91 Конституції України передбачає, що Верховна Рада України 

приймає закони, постанови та інші акти. 

Закон – це, зазвичай, нормативно-правовий акт, що приймається органом 

законодавчої влади (Верховною Радою України) чи безпосередньо народом 

України (на всеукраїнському референдумі) з дотриманням вимог законодавчої 

процедури, який має вищу (стосовно до всіх інших нормативно-правових актів) 

юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини переважно 

загального характеру. 

В юридичній літературі виділяють такі формальні ознаки закону: 

1) рівень прийняття (загальнодержавний); 

орган прийняття (приймається Верховною Радою України або народом 

України на референдумі); 

особливий порядок прийняття (прийняття закону включає обов'язкові 

стадії законодавчого процесу, передбачені Конституцією Верховної Ради 

України та Регламентом Верховної Ради України); 

непідконтрольність із боку будь-якого органу державної влади (закони 

можуть бути змінені або скасовані лише Верховною Радою України. 

Конституційний Суд України може визнати закон неконституційним повністю 

або в окремій частині, внаслідок чого він або його окремі положення, що 

визнані неконституційними, втрачають чинність, але це не означає скасування 

або зміни самого закону). 

Закон має певну структуру, основними елементами якої є: реквізити 

закону (його назва; найменування органу, який прийняв закон; дата прийняття; 

підпис особи, уповноваженої підписувати закони); преамбула; статті й рубрики 

(глави, розділи тощо) закону. 

Конституція України (ст. 92) чітко визначила предмет законодавчої 

діяльності Верховної Ради України. Так, виключно законами України 

визначаються: 
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права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні 

обов'язки громадянина; 

громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без 

громадянства; 

права корінних народів і національних меншин; 

порядок застосування мов; 

засади використання природних ресурсів, виключної (морської) 

економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, 

організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; 

основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; 

засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, 

материнства, батьківства;  

виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки; 

правовий режим власності; 

правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми 

антимонопольного регулювання; 

засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної 

справи; 

10)засади регулювання демографічних та міграційних процесів; 

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань 

громадян, засобів масової інформації; 

організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної 

служби, організації державної статистики та інформатики; 

територіальний устрій України; 

судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, 

організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, 

органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності 

адвокатури; 

засади місцевого самоврядування; 

статус столиці України; спеціальний статус інших міст; 
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основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і 

забезпечення громадського порядку; 

правовий режим державного кордону; 

правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної 

екологічної ситуації; 

організація і порядок проведення виборів і референдумів; 

організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних 

депутатів України; 

22)засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них. 

Виключно законами України встановлюються: 

Державний бюджет України і бюджетна система України;  

система оподаткування, податки і збори;  

засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного 

та інвестиційного ринків;  

статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території 

України;  

порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього 

боргу; 

порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи; 

порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших 

держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших 

держав на території України; 

одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів; 

порядок використання і захисту державних символів; 

державні нагороди; 

військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання; 

державні свята; 

порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, 
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що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального. 

Законом України оголошується амністія. 

Постанова – акт, за допомогою якого Верховна Рада України оформлює 

свої дії щодо самоорганізації (обрання керівних посадових осіб Верховної Ради, 

утворення комітетів та обрання їхніх голів), обрання, призначення, 

затвердження відповідних посадових осіб тощо. Зазвичай, постанови Верховної 

Ради України мають ненормативний характер. Проте, окремі з них можна 

віднести і до нормативних актів, наприклад, постанову Верховної Ради України 

від 19 вересня 2006 року «Про внесення змін до статей 59, 61 Регламенту 

Верховної Ради України». 

Із практики Верховної Ради України відомі також такі акти, як заяви, 

звернення та декларації. 

Заяви та звернення – акти ненормативного характеру, які містять заклики 

до парламентів, інших вищих органів інших країн здійснити певні дії (або 

утриматися від здійснення певних дій) з метою підтримання миру, подальшого 

розвитку дво- та багатосторонніх відносин, усунення джерел ускладнення 

міжнародного становища в цілому чи двосторонніх відносин. Наприклад, у 

прийнятій 14 жовтня 2003 р. Заяві Верховної Ради України «З приводу подій у 

Керченській протоці» дається оцінка ситуації, що склалася через будівництво 

російською стороною гідротехнічної споруди в напрямку українського острова 

Тузла, розпочатого без попереднього повідомлення та узгодження з 

відповідними державними органами України. 

У цій Заяві Верховної Ради України були також сформульовані 

пропозиції до Федеральних Зборів Російської Федерації втрутитися в ситуацію 

з метою негайного припинення будь-яких односторонніх дій, які суперечать 

принципам добросусідства і духу стратегічного партнерства між Україною та 

Росією і можуть бути спрямовані на порушення державного суверенітету 

України, її територіальної недоторканності. 

Із практики Верховної Ради України відомі також і звернення, що мають 

не міжнародний, а внутрішній характер, наприклад, Звернення до Українського 
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народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 

2003 р. щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. 

Декларація – акт, який у загальній, принциповій формі передає основні 

властивості конституційно-правового регулювання, виражає наміри та 

зобов'язання учасників правових відносин. Декларації, прийняті Верховною 

Радою (зокрема Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 

1990 р., Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р.), 

мають нормативний характер, але безпосереднє їх застосування, через 

загальний характер норм декларацій, ускладнено. Декларативні положення 

реалізуються, здебільшого, за допомогою конкретніших приписів. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Стаття 91 Конституції України передбачає, що Верховна Рада України 

приймає закони, постанови та інші акти. Із практики Верховної Ради України 

відомі також такі акти, як заяви, звернення та декларації. 

Закон – це, зазвичай, нормативно-правовий акт, що приймається органом 

законодавчої влади (Верховною Радою України) чи безпосередньо народом 

України (на всеукраїнському референдумі) з дотриманням вимог законодавчої 

процедури, який має вищу (стосовно до всіх інших нормативно-правових актів) 

юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини переважно 

загального характеру. 

Постанова – акт, за допомогою якого Верховна Рада України оформлює 

свої дії щодо самоорганізації (обрання керівних посадових осіб Верховної Ради, 

утворення комітетів та обрання їхніх голів), обрання, призначення, 

затвердження відповідних посадових осіб тощо. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Парламентаризм є необхідною ознакою демократичного політичного 

устрою і має місце в усіх демократичних державах. Він не пов'язується тільки 

з якоюсь однією формою державного правління. Найповніше 

парламентаризм виявляється за парламентарних форм правління – у 

парламентарних республіках і парламентарних монархіях, де уряд формується 

парламентом і несе перед ним політичну відповідальність. Парламентаризм 

можливий і в президентській республіці, де внаслідок притаманного їй жорсткого 

поділу влади парламент має високий ступінь незалежності від уряду і водночас 

наділений вагомими повноваженнями з контролю за його діяльністю. У країнах зі 

змішаною республіканською формою правління парламентаризм існує передусім 

тією мірою, в якій парламент бере участь у формуванні уряду і контролює його 

діяльність. Загалом, парламентаризм, як і демократію, не можна характеризувати 

тільки під кутом зору його наявності чи відсутності. Є різні форми вияву і рівні 

розвитку парламентаризму. 

2. Народний депутат України – обраний відповідно до Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у 

Верховній Раді України та уповноважений ним протягом строку депутатських 

повноважень здійснювати повноваження, що дає можливість брати участь у 

законотворчій діяльності та здійсненні інших функцій Верховної Ради України. 

3. Правовий статус народного депутата України встановлюється 

положеннями Конституції України (статті 78-81), Законом України «Про статус 

народного депутата України» в редакції Закону від 22 березня 2001 р., 

Регламентом Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. та іншими актами. У 

них закріплюються принципи статусу народного депутата України, строк його 

повноважень, права та обов'язки, гарантії депутатської діяльності. 

4. Верховна Рада України виконує значну кількість функцій (перелік яких 

ми вже розглянули вище), для реалізації яких вона наділяється відповідними 

повноваженнями. Головними функціями Верховної Ради України є: 
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1) законодавча; 2) установча; 3) бюджетно-фінансова; 4) функція 

парламентського контролю; 5) зовнішньополітична. 

5. Порядок реалізації законодавчої функції Верховної Ради України ми 

розглянемо детально далі, зараз же зупинимося на характеристиці інших її 

функцій. 

6. Стаття 91 Конституції України передбачає, що Верховна Рада України 

приймає закони, постанови та інші акти. Із практики Верховної Ради України 

відомі також такі акти, як заяви, звернення та декларації. 

7. Закон – це, зазвичай, нормативно-правовий акт, що приймається 

органом законодавчої влади (Верховною Радою України) чи безпосередньо 

народом України (на всеукраїнському референдумі) з дотриманням вимог 

законодавчої процедури, який має вищу (стосовно до всіх інших нормативно-

правових актів) юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини 

переважно загального характеру. 

8. Постанова – акт, за допомогою якого Верховна Рада України оформлює 

свої дії щодо самоорганізації (обрання керівних посадових осіб Верховної Ради, 

утворення комітетів та обрання їхніх голів), обрання, призначення, 

затвердження відповідних посадових осіб тощо. 
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ВСТУП 

 

Президент – одноособовий виборний глава держави в країнах із 

республіканською формою правління, який обирається її громадянами або 

парламентом на 4-7 років. Ця посадова особа очолює державу в 150 країнах 

світу (із близько 200). Інші держави мають монархічну форму правління. 

Уперше інститут президента виник у США як результат прагнення до 

встановлення сильної, але дійсно демократичної державної влади і держави в 

цілому на противагу монархії. 

Президент, як правило, обирається громадянами відповідних держав 

шляхом прямих або непрямих виборів. Прямі вибори найбільш характерні для 

країн із президентською (за винятком США й Індонезії) або 

напівпрезидентською формами правління (Росія, Франція, Бразилія, Мексика 

та ін.). Прямими виборами обирається президент і в деяких парламентських 

державах (Австрія, Болгарія, Ірландія, Ісландія, Румунія). 

Конституційно-правовий статус президента визначається, як правило, 

конституціями відповідних держав, а іноді й окремими законами. Ці 

нормативно-правові акти визначають роль і місце президента в механізмі 

держави і його взаємовідносини з іншими органами державної влади, порядок 

заміщення поста президента, його повноваження та відповідальність за 

порушення конституції, зраду держави тощо. 

У кожній окремо взятій країні світу конституційно-правовий статус 

президента має відмінності залежно від різних видів республіканської форми 

правління (парламентської, президентської або змішаної форми правління). 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА. 

СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ 

 

Термін "президент " походить від латинського praesidens, що означає, 

"той, хто сидить спереду", "голова". 
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Президент – це, як правило, одноособовий виборний глава держави в 

країнах з республіканською формою правління, який обирається її громадянами 

або парламентом на 4-7 років. 

Політико-правові витоки інституту глави держави сягають періоду 

зародження держави та права. У процесі еволюції, під впливом різного роду 

чинників, цей орган сконцентрував у собі значний обсяг владних повноважень, 

що зумовило його визнання як домінанти в існуючій на той час системі органів 

публічної влади. В умовах феодального права глава держави був її 

єдиновладним та повноправним власником. Між ним та державою, зазвичай, 

формувались приватноправові відносини. Прикладом цього може слугувати 

відомий вислів французького короля Людовіка XIV – "Держава – це я!". Уже 

згодом, з розвитком суспільної свідомості та політичної культури, починає 

формуватися принципово нове політико-правове розуміння глави держави 

виключно як суб'єкта публічного права. 

У літературі з конституційного права вживаються поняття «інститут 

Президента» та «інститут президентства». З нашої точки зору, слушною є позиція 

С. А. Агафонова, на думку якого, інститут президентства – це система правових 

норм, направлених на регулювання суспільних відносин, змістом яких є 

діяльність Президента України як їх суб'єкта (інший дослідник проблеми – В. А. 

Шатіло – уточнює, що це норми, які регулюють порядок виборів Президента 

України, визначають функції та повноваження Президента України, термін його 

повноважень і порядок їх припинення, його конституційно-правову 

відповідальність, а також норми, що регламентують діяльність допоміжних 

органів і, служб при Президентові України
1
), а інститут Президента України – це 

державно-правове утворення в цілісній системі управління суспільством, що 

складається з найвищого державного одноособового виборного органу та його 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів та служб, наділене 

конституційно-владними повноваженнями в управлінні державою, 

характеризується єдністю взаємозв'язків з іншими державними, а також 

недержавними органами та громадянами, діяльність якого регулюється 



280 
 

системою відповідних правових норм. Причому в останньому значенні термін 

«інститут» вживається на позначення певного органу чи організації держави. 

С. А. Агафонов також висловлює слушну, з нашої точки зору, думку про 

те, що Президент України є не посадовою особою, а органом держави та 

частиною державного механізму, тому що тільки держава має виключне право на 

прийняття законів та інших нормативно-правових актів, обов'язкових для всього 

суспільства чи його частини. Різновидом таких актів є укази та розпорядження 

Президента України. 

Президент як глава держави є одноособовим інститутом, хоча 

зустрічаються й інститути колегіального президентства. При цьому має місце 

розподіл повноважень глави держави між колегіальним органом і головою, що 

мало місце за Конституціями Уругваю 1917 і 1951 рр. Із 1958 по 1963 рр. 

колегіальний глава держави функціонував в Іраку. Схожа ситуація на сьогодні 

спостерігається в Лівії, Ірані та ряді інших, як правило, теократичних республік. 

У колишніх соціалістичних країнах роль глави держави виконували 

постійно діючі колегіальні органи (президії) представницьких органів державної 

влади або безпосередньо представницькі органи. У тих соціалістичних 

країнах, де існував одноособовий інститут президента (Чехословаччина та ін.), 

повноваження глави держави ділилися між президентом і президією. Президії 

обиралися вищими представницькими органами державної влади. Подібна 

ситуація зберігається нині у деяких державах: КНР, КНДР, Куба. Так, на Кубі 

ряд важливих повноважень глави держави реалізується головою Державної 

ради – постійно діючого органу Національної асамблеї народної влади. 

Президент, як правило, обирається громадянами відповідних держав 

шляхом прямих або непрямих виборів. Прямі вибори найбільш характерні для 

країн із президентською (за винятком США й Індонезії) або 

напівпрезидентською формами правління (Росія, Франція, Бразилія, Мексика та 

ін.). Прямими виборами обирається президент і в деяких парламентських 

державах (Австрія, Болгарія, Ірландія, Ісландія, Румунія). 
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Непрямі вибори президента здійснюються як колегіями виборщиків, які 

обираються населенням (США), так і спеціальними колегіями, до яких входять 

представники суб'єктів федерації або адміністративно-територіальних одиниць 

із широкою автономією (ФРН, Індія, Пакистан, Італія). 

У більшості парламентських республік (Греція, Ізраїль, Чехія, 

Словаччина) президент обирається парламентом, у зв'язку з чим його влада 

вважається похідною від парламенту. 

Конституційно-правовий статус президента визначається, як правило, 

конституціями відповідних держав, а іноді й окремими законами. Ці 

нормативно-правові акти визначають роль і місце президента в механізмі 

держави і його взаємовідносини з іншими органами державної влади, порядок 

заміщення поста президента, його повноваження та відповідальність за 

порушення конституції, зраду держави тощо. 

У кожній окремо взятій країні світу конституційно-правовий статус 

президента має відмінності залежно від різних видів республіканської форми 

правління (парламентської, президентської або змішаної форми правління). 

Статус президента має відмінності залежно від різновиду форми 

правління. 

У парламентській республіці президент є лише главою держави і виконує 

функції переважно представницького характеру. Міністри та уряд у цілому не 

підпорядковані та не відповідальні перед ним (Італія, ФРН). Президент здійснює 

свої повноваження через інститут контрасигнатури, тобто акти президента 

діють лише за умови скріплення їх підписом прем'єр-міністра або міністра, 

відповідального за виконання цього акта. 

У президентських республіках президент є главою держави і главою 

виконавчої влади одночасно (США, Бразилія). Йому підпорядковані міністри як 

у випадку, коли вони складають уряд, так і у випадку, коли колегіального 

органу вони не утворюють. Посада прем'єр-міністра у таких державах є 

символічною або взагалі відсутня, оскільки фактичним керівником уряду є сам 

президент. 
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Президенти держав зі змішаною формою правління наділяються 

конституціями широкими правами в галузі виконавчої влади та іншими 

повноваженнями (нормотворчими, координаційними тощо). У цих державах 

президент посідає становище над традиційними гілками влади як координатор 

щодо органів державної влади, держави, суспільства. На практиці у таких державах 

повнота влади президента залежить від розстановки політичних сил. 

Отже, залежно від форми правління у конкретній державі президент 

може: 

 не входити до жодної з гілок влади (змішані республіки, 

зокрема Україна); 

 входити і у законодавчу, і у виконавчу владу (Індія); 

 входити тільки до складу виконавчої влади (президентські 

республіки, наприклад США). 

Президент як глава держави утілює національну єдність, наступність 

державної влади, він є гарантом національної незалежності і територіальної 

цілісності, а іноді проголошується також арбітром, координатором діяльності 

державних органів тощо. Незалежно від форм правління президент є 

представником держави за її межами і всередині країни. Він, зокрема, укладає 

міжнародні договори, призначає дипломатичних представників, приймає 

іноземних дипломатичних представників. Від імені держави президент нагороджує 

державними нагородами, присвоює почесні звання, приймає осіб до громадянства 

даної держави, дозволяє вихід із громадянства, здійснює помилування 

засуджених тощо. 

У більшості країн президенти мають ряд повноважень щодо організації і 

діяльності органів законодавчої влади. Вони призначають дати виборів у 

парламенти, скликають їх на сесії, можуть достроково розпускати парламенти з 

обов'язковим призначенням нових виборів, санкціонують і промульгують 

(підписують і оприлюднюють) закони, мають право вето – право повернення 

закону на повторний розгляд парламенту. Президенти мають також право 
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законодавчої ініціативи, право звернення з посланнями до парламенту, які не 

підлягають обговоренню тощо. 

Президенти мають значні повноваження також щодо формування й інших 

органів державної влади та призначення вищих посадових осіб. Це стосується, 

насамперед, формування (призначення) урядів, призначення суддів, формування 

або участь у формуванні органів конституційної юстиції, пропонування 

парламенту кандидатур для призначення на вищі посади осіб тощо. У ряді країн 

президент може видавати нормативні і ненормативні акти, які мають силу закону. 

Нормативні акти приймаються (видаються), як правило, на основі делегування 

повноважень парламентом. Водночас президенти мають право оголошувати 

надзвичайний чи воєнний стан, уводити президентське правління у суб'єктах 

федерації. 

У всіх країнах за конституціями президенти є головнокомандувачами, 

відповідають за безпеку держави як гаранти її цілісності. Ці повноваження 

президенти здійснюють через раду безпеки або подібні їй органи. За 

конституціями більшості країн президенти мають розгалужену систему 

гарантій своєї діяльності у вигляді стримувань і противаг та несуть 

відповідальність за свої дії. Зокрема, президентам властиві такі інститути 

стримувань і противаг щодо інших органів державної влади: право розпуску 

парламенту (право дострокового припинення його повноважень), право вето, 

право призначення референдуму тощо. 

Президент на відміну від монарха несе конституційну відповідальність за 

виконання службових обов'язків, за свої дії. Як правило, президент несе 

відповідальність за навмисне порушення конституції і законів, за державну зраду, 

заподіяння шкоди державній незалежності, хабарництво, вчинення інших тяжких 

злочинів. Така відповідальність має переважно форму імпічменту, процедура 

якого полягає в тому, що обвинувачення президенту формулює й приймає нижня 

палата парламенту, а рішення про зміщення його з посади приймає сенат (іноді за 

участю Верховного і Конституційного судів, які перевіряють правильність 

обвинувачення і додержання процедури). У деяких країнах парламент ухвалює 
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лише обвинувальний висновок, а судить президента особливий суд (Франція, 

Польща). 

Інститут президента України як одноособового глави держави є порівняно 

новим явищем у політичному житті і державному будівництві України. 

Тривалий час в Україні функції глави держави виконували переважно Верховна 

Рада України, яка вважалася найвищим органом державної влади України, її 

президія як постійно діючий орган державної влади та її голова. 

Теоретичною основою зосередження функцій глави держави у Верховній 

Раді України, в особі її постійно діючого органу – президії Верховної Ради 

України була концепція «колективного президента», яким вважалася президія та 

вчення про ради і радянське державне будівництво в цілому: народ здійснює 

державну владу через ради народних депутатів України, що становить єдину 

систему органів державної влади і є політичною основою держави, а Верховна 

Рада України – найвищим органом державної влади. 

Нинішній інститут президентства в Україні створився не відразу. Він 

пройшов кілька етапів за своєю назвою і статусом. Спочатку Президент України 

за своїм статусом і назвою був найвищою посадовою особою в державі, потім 

главою держави й главою виконавчої влади і нині, за чинною Конституцією 

України, є главою держави. 

Становлення інституту Президента України було основним у 

реформуванні державної влади, пов'язаному із проголошенням її незалежності 

та зміною конституційного ладу країни. 

Започаткувала процес реформування державної влади в Україні 

Декларація про державний суверенітет України, яка уперше в Україні 

проголосила, що державна влада в республіці здійснюється за принципом її 

поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Це зумовило введення інституту 

президентства. Приблизно через рік, 25 червня 1991 р., Верховна Рада України 

ухвалила постанову «Про вибори Президента Української РСР», якою визнала 

за доцільне заснувати пост Президента України (Української РСР) до прийняття 

нової Конституції і провести вибори Президента у 1991 р. 
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Оскільки інститут Президента України мав перетворитись із символічного 

колективного інституту в реальний одноособовий позапарламентський інститут 

і Президент України мав обиратися не парламентом, а громадянами України, 

цей інститут об'єктивно мав отримати необхідну конституційно-правову основу 

перш ніж стати реальністю. Відповідно, 5 липня 1991 р. було прийнято закони 

України «Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін і 

доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР», «Про 

Президента Української РСР» і «Про вибори Президента Української РСР». 

Прийняттю цих законів передувало внесення відповідних змін і доповнень до 

чинної на той час Конституції. Зокрема, Конституцію було доповнено новою 

главою – 12-1, яка була присвячена посаді Президента України. У відповідних 

положеннях Конституції України і названих законах визначався статус 

Президента України, його функції, повноваження та порядок обрання. 

Теоретичною основою становлення інституту президентства на даному 

етапі була Концепція нової Конституції України, схвалена Верховною Радою 

УРСР 19 червня 1991 р. 

1 грудня 1991 р. відбулися перші в нашій державі вибори Президента 

України, під час яких було вперше на конституційній основі шляхом прямих 

виборів обрано Президента України. Проте конституювання інституту 

президентства активно і всебічно тривало у ході конституційного процесу, 

пов'язаного з підготовкою нової Конституції України і внесенням ряду змін і 

доповнень до чинної на той час Конституції. Про це свідчать, зокрема, 

проекти Конституції України у редакціях 1992, 1993, 1995 рр. та 

Конституційний договір, укладений між Президентом України і Верховною 

Радою України 8 червня 1995 р. За даними проектами Конституції України і 

Конституційним договором Президент України набував статусу глави держави 

і глави виконавчої влади. Остаточно статус Президента України як глави 

держави був визначений Конституцією України 1996 р. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
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Таким чином, становлення інституту Президента України було основним 

у реформуванні державної влади, пов'язаному із проголошенням її незалежності 

та зміною конституційного ладу країни. 

Започаткувала процес реформування державної влади в Україні 

Декларація про державний суверенітет України, яка уперше в Україні 

проголосила, що державна влада в республіці здійснюється за принципом її 

поділу на законодавчу, виконавчу і судову. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА 

СТРОК ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ 

Президента України обирають громадяни України на основі загального, 

рівного та прямого виборчого права таємним голосуванням, строком на п’ять 

років. Цей термін є найбільш поширеним. Установлення терміну повноважень 

Президента України є проявом демократичності цього інституту, що відрізняє 

його від монарха, який перебуває при владі довічно. Історії конституціоналізму 

відомі строки президентських повноважень від одного до семи років. Водночас 

семирічний термін повноважень глави держави поступово відходить у минуле. 

У Франції, з 2000 р., його зменшено до загальнопоширеного п’ятирічного 

терміну. Семирічний і досі зберігся в Італії. 

Президентом України може бути обрано громадянина України, який досяг 

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

останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. 

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

строки поспіль. 

Президент України не може мати іншого представницького мандата, 

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

займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до 

складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті 

одержання прибутку. 
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Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня 

п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення 

повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в 

період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. 

Порядок проведення виборів Президента України встановлено Законом 

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

Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та 

повторними. 

Чергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із закінченням 

конституційного строку повноважень Президента України. 

Позачергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із 

достроковим припиненням повноважень Президента України у випадках, 

передбачених Конституцією України. 

Повторні вибори Президента України проводяться у випадках: 

1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше 

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

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

бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої 

кандидатури (ст. 15 Закону України«Про вибори Президента України»). 

Право висування кандидата на пост Президента України належить 

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

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

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

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

Закону). 

Щодо оцінки норми Закону про існування самовисування як форми 

реалізації права висування кандидата на пост Президента України, то у 

літературі з конституційного права слушно зазначається, що, якщо йдеться про 

реалізацію політичної реформи, метою якої є структуризація суспільства та 

оптимізація державної влади, то, безперечно, що політичні партії мають стати 
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єдиним суб'єктом висування кандидатів на виборах Президента України. 

Виборець має чітко усвідомлювати, за яку політичну силу він голосує як на 

парламентських, так і на президентських виборах. А відтак знати, чого йому 

чекати від керівництва держави, якщо він обирає представників однієї і тієї ж 

політичної сили і до парламенту, і на президентську посаду або, якщо 

голосуватиме за представників різних політичних партій чи їх блоків. 

Виборчий процес включає такі етапи: 

1) утворення територіальних виборчих округів; 

2) утворення виборчих дільниць; 

3) утворення територіальних та дільничних виборчих комісій; 

4) формування списків виборців, їх перевірка та уточнення; 

5) висування та реєстрація кандидатів; 

6) проведення передвиборної агітації; 

7) голосування у день виборів Президента України; 

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і 

результатів виборів Президента України. 

У разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи: 

1)повторне голосування; 

2)підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків повторного 

голосування та результатів виборів Президента України (ст. 11 Закону України 

«Про вибори Президента України»). 

Вибори Президента України проводяться за єдиним загальнодержавним 

одномандатним виборчим округом, який охоплює всю територію України. Для 

проведення виборів територія України поділяється на 225 територіальних 

виборчих округів (ст. 19 Закону). 

Для проведення голосування та підрахунку голосів по виборах Президента 

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

територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці. 

Виборчі дільниці поділяються на звичайні, спеціальні та закордонні (ст. 20 

Закону). 
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Вибори Президента України організовують і проводять: 

1) Центральна виборча комісія; 

2) територіальні виборчі комісії; 

3) дільничні виборчі комісії. 

Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який 

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

голосуванні. 

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було 

включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і за 

результатами голосування у день виборів Президента України жодного 

кандидата не було обрано, Центральна виборча комісія приймає рішення про 

звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних 

виборів Президента України, про що зазначається у протоколі про підсумки 

голосування в день виборів Президента України. 

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було 

включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами 

голосування у день виборів Президента України жодного кандидата не було 

обрано, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного 

голосування (ст. 84 Закону України «Про вибори Президента України»). 

Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено дві 

кандидатури, обраним Президентом України за підсумками повторного 

голосування вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування 

одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли 

участь у голосуванні. 

Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено 

лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним Президентом України, 

якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у 

голосуванні. 

Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що 

балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування 
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проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини голосів 

виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента України 

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

Відповідно до ст. 104 Конституції України новообраний Президент 

України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного 

оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на 

урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення Президента України 

до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України. 

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у 

п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів. 

Строк повноважень Президента України – п'ять років. Новообраний 

Президент України вступає на пост не пізніше ніж через 30 днів після 

офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги 

народові на урочистому засіданні Верховної Ради України, після чого 

Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові України 

посвідчення Президента України. Урочиста церемонія вступу на посаду глави 

держави отримала назву інавгурація. 

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу в 

п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів. 

Текст присяги Президента України встановлено в ст. 104 Конституції 

України: «Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, 

заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. 

Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність 

України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, 

обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і 

законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, 

підносити авторитет України у світі». 

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова 

Конституційного Суду України. 
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Свої обов'язки Президент України виконує до вступу на пост 

новообраного глави держави (обраного на чергових президентських виборах). 

Проте Конституція України (ст. 108) передбачає можливість і дострокового 

припинення повноважень Президента України у разі: 

 відставки; 

 неможливості виконувати свої повноваження за станом 

здоров'я; 

 усунення з поста в порядку імпічменту; 

 смерті. 

Умови та процедура відставки Президента України не отримали чіткої 

регламентації в Конституції та в чинному законодавстві України Звичайно під 

відставкою розуміють залишення державної посади особою, що її займає, за 

власним бажанням або усунення її з цієї посади через причини об'єктивного чи 

суб'єктивного характеру. 

У конституційному праві відставка виступає важливою формою 

політичної відповідальності відповідних органів державної влади та посадових 

осіб, проте вона може стати результатом як особистих причин, так і об'єктивних 

наслідків. Наприклад, відставка Кабінету Міністрів України внаслідок 

прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів 

України, або добровільна відставка міністра через його незгоду з політикою 

уряду. Аналіз положень статей 108, 109 Конституції України дозволяє зробити 

висновок, що під відставкою Президента України слід розуміти залишення 

поста Президента України виключно з власної ініціативи і при забезпеченні 

повної добровільності прийняття такого рішення. 

Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення 

ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. 

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за 

станом здоров'я згідно зі ст. 110 Конституції України має бути встановлена на 

засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим 

більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання 
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Верховного Суду України, – за зверненням Верховної Ради України і 

медичного висновку. Неможливість виконання Президентом України своїх 

повноважень за станом здоров'я, як уявляється, означає такий стан здоров'я 

Президента України, внаслідок якого він не лише не може виконувати свої 

обов'язки на час обговорення цього питання Верховною Радою України, а й не 

зможе їх виконувати і в майбутньому. Це означає, що тимчасовий розлад 

здоров'я не може бути підставою для прийняття рішення про дострокове 

припинення повноважень Президента України внаслідок неможливості 

виконання ним своїх повноважень за станом здоров'я. 

За загальним правилом, Президент України як глава держави не несе 

політичної або юридичної відповідальності за свої дії. Юридична 

невідповідальність гарантується інститутом недоторканності, а політична – 

інститутом контрасигнатури, під чим розуміють скріплення акта Президента 

України підписом Прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за акт 

і його виконання. Проте в особливих випадках Президент України підлягає 

відповідальності, що передбачено ст. 111 Конституції України – він може бути 

усунутий з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту в разі 

вчинення ним державної зради або іншого злочину. 

Інститут імпічменту виступає надійною гарантією проти зловживання 

владою та порушення главою держави конституції та законів держави. 

Конституція України та Регламент Верховної Ради України передбачають 

досить складну процедуру імпічменту. 

Так, застосування процедури імпічменту можливе за умови: 

наявності висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких 

звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого 

злочину; 

наявності висновку Конституційного Суду України щодо додержання 

конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент. 
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Президент України має право заявити про відмову від участі в процедурі 

імпічменту, що тягне за собою припинення його повноважень на підставі, 

передбаченій ст. 109 Конституції України (відставка Президента України). 

Процедура імпічменту згідно з Рішенням Конституційного Суду України 

№ 12-рп від 10 грудня 2003 року (справа щодо недоторканності та імпічменту 

Президента України) здійснюється без порушення проти Президента України 

кримінальної справи та включає такі стадії: 

1. ініціювання питання про усунення Президента України з 

поста в порядку імпічменту більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України; 

2. прийняття Верховною Радою України не менш як двома 

третинами від її конституційного складу рішення про звинувачення 

Президента України; 

3. прийняття Верховною Радою України не менш як трьома 

четвертими від її конституційного складу рішення про усунення 

Президента України з поста. 

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює 

спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний 

прокурор і спеціальні слідчі. Спеціальна тимчасова слідча комісія має право 

користуватися всіма засобами встановлення істини: допитувати свідків, 

вимагати і досліджувати (вивчати) документи, проводити експертизи, слідчі 

експерименти тощо. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Усунення Президента України з поста автоматично припиняє виконання 

ним своїх обов'язків, він втрачає недоторканність і може бути притягнений до 

юридичної відповідальності як звичайний громадянин. 

Президента України обирають громадяни України на основі загального, 

рівного та прямого виборчого права таємним голосуванням, строком на п’ять 

років. Цей термін є найбільш поширеним. Установлення терміну повноважень 

Президента України є проявом демократичності цього інституту, що відрізняє 
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його від монарха, який перебуває при владі довічно. Історії конституціоналізму 

відомі строки президентських повноважень від одного до семи років. Водночас 

семирічний термін повноважень глави держави поступово відходить у минуле. 

У Франції, з 2000 р., його зменшено до загальнопоширеного п’ятирічного 

терміну. Семирічний і досі зберігся в Італії. 

Президентом України може бути обрано громадянина України, який досяг 

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

останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. 

ІІІ. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Ядро конституційно-правового статусу Президента України становлять 

норми Конституції України, які визначають функції та повноваження глави 

держави. 

Функції Президента України – основні напрямки діяльності 

(найважливіші обов'язки) глави держави, обумовлені його місцем і роллю в 

системі органів державної влади. 

Компетенція Президента України – сукупність визначених Конституцією 

та законами України предметів відання та повноважень, якими Президент 

України наділяється з метою забезпечення реалізації його функцій як глави 

держави. 

Повноваження Президента України – конкретні права та обов'язки глави 

держави з вирішення питань, віднесених до його відання. 

Функції та повноваження, що належать згідно з Конституцією України 

виключно Президентові України, складають прерогативу глави держави. 

Основні функції Президента України як глави держави визначено в ст. 

102 Конституції України. 

Загальну систему функцій Президента України становлять такі функції: 

 забезпечення єдності державної влади; 

 представництво держави; 

 забезпечення державного суверенітету та національної безпеки 

України; 
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 забезпечення реалізації основних прав і свобод громадян; 

 установча; 

 нормотворча; 

 кадрова; 

 керівництво зовнішньополітичною діяльністю. 

При цьому функції забезпечення єдності державної влади та 

представництва держави властиві тільки главі держави і зумовлюють 

необхідність існування цього інституту, решту функції можуть мати і інші 

державні органи. 

Повноваження, закріплені за Президентом України для виконання 

зазначених функцій, можна поділити на такі групи: 

 державне будівництво; 

 нормотворча діяльність; 

 забезпечення конституційної законності; 

 повноваження у галузі оборони і національної безпеки; 

 реалізація гарантій щодо забезпечення прав і свобод громадян; 

 зовнішня політика і міжнародні відносини; 

 нагородна політика. 

Повноваження Президента України у сфері державного будівництва 

умовно можна поділити на такі групи: 

1) установчі повноваження щодо створення, реорганізації та 

ліквідації органів державної влади (наприклад, відповідно до п. 23 ч. 1 

ст. 106 Конституції України Президент України утворює суди у 

визначеному законом порядку); 

2) номінаційні повноваження щодо формування персонального 

складу державних органів (наприклад, відповідно до ст. 

106Конституції України Президент України призначає та звільняє глав 

дипломатичних представництв України в інших державах і при 

міжнародних організаціях; вносить за пропозицією коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України подання про 
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призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в 

строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої 

пропозиції; вносить до Верховної Ради України подання про 

призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ 

України; призначає на посаду та звільняє з посади за згодою 

Верховної Ради України Генерального прокурора України; призначає 

на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного 

банку України; призначає на посади та звільняє з посад половину 

складу Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення;вносить до Верховної Ради України подання про 

призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби 

безпеки України; призначає на посади та звільняє з посад вище 

командування Збройних Сил України, інших військових 

формувань;призначає на посади та звільняє з посад третину складу 

Конституційного Суду України); 

3) процедурні повноваження щодо існування процедури 

формування органів державної влади (наприклад, відповідно до п. 7ч. 

1 ст. 106 Конституції України Президент України призначає 

позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені 

Конституцією України). 

У сфері нормотворчої діяльності Президент України має такі повноваження: 

 право законодавчої ініціативи (ч. 1 ст. 93 Конституції 

України). Причому законопроекти, визначені Президентом України як 

невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово; 

 право вето (ст. 94, п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції України); 

 повноваження щодо підписання та обнародування законів 

(промульгація) (ст. 94, п. 29 ч. 1 ст. 106 Конституції України); 

 право призначати та проголошувати всеукраїнський 

референдум (п. 6 ч. 1 ст. 106 Конституції України). 

У сфері забезпечення конституційної законності Президент України: 
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 має право звертатися до Конституційного Суду України(ч. 2 

ст. 150 Конституції України); 

 зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності(п. 15 ч. 1 ст. 

106 Конституції України); 

 скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим(п. 16 

ч. 1 ст. 106 Конституції України);  

 скасовує відповідно до закону рішення голів місцевих 

державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, 

іншим актам законодавства України (ч. 8 ст. 118 Конституції України); 

 має право на відкладальне вето. При цьому в Конституції 

України не зафіксовано, яким нормативно-правовим актом може 

оформлятися повернення закону Главою держави на повторний розгляд. 

Практика застосування президентського вето показує, що як 

організаційно-правова форма останнього виступають листи-рекомендації 

Президента Верховній Раді з обґрунтуванням необхідності зміни тих чи 

інших положень закону. Організаційно-правова форма повернення 

Президентом на повторний розгляд законів, на які він наклав вето, 

потребує свого визначення на рівні закону, яким може бути закон, що 

регулює статус Президента України, або ж спеціальний закон щодо вето 

Президента України; 

 має право приймати рішення про введення в Україні або 

окремих її місцевостях надзвичайного стану (п. 21 ч. 1 ст. 106Конституції 

України).  

Аналіз повноважень Президента у сфері оборони та національної безпеки 

свідчить про те, що його функції у цій сфері полягають у політичному керівництві 

державними органами, які забезпечують обороноздатність України. У цій сфері 

Президент України: 

 є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 
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призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил 

України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах 

національної безпеки та оборони держави(п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції 

України); 

 очолює Раду національної безпеки і оборони України(п. 18 ч. 

1 ст. 106 Конституції України). Відповідно до ст. 107Конституції України 

Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з 

питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Вона 

координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері 

національної безпеки і оборони. Головою Ради національної безпеки і 

оборони України є Президент України. Персональний склад Ради 

національної безпеки і оборони України формує Президент України. До 

складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять 

Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби 

безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних 

справ України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України 

вводяться в дію указами Президента України. Правові засади організації 

та діяльності Ради національної безпеки і оборони України, її склад, 

структура, компетенція і функції визначаються Законом України «Про 

Раду національної безпеки і оборони України»від 05.03.1998 р.; 

 вносить до Верховної Ради України подання про оголошення 

стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення 

про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань (п. 19 ч. 1 ст. 106 Конституції 

України); 

 приймає відповідно до закону рішення про загальну або 

часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих 

її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності 

України (п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України). 
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Щодо повноважень Президента України у сфері забезпечення прав і 

свобод громадян, то у широкому значенні з ними пов'язані всі повноваження глави 

держави. У вузькому розумінні до цих повноважень належать ухвалення рішення 

про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, 

про надання притулку в Україні; здійснення помилування (пункти 26, 27 ч. 1 ст. 

106 Конституції України). 

У сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин Президент України 

представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає 

міжнародні договори України; ухвалює рішення про визнання іноземних держав; 

призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших 

державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти 

дипломатичних представників іноземних держав (пункти 3-5 ч. 1 ст. 106 

Конституції України). 

Президент України здійснює також інші повноваження, визначені 

Конституцією України. Президент України не може передавати свої 

повноваження іншим особам або органам. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, ядро конституційно-правового статусу Президента України 

становлять норми Конституції України, які визначають функції та 

повноваження глави держави. Функції Президента України – основні напрямки 

діяльності (найважливіші обов'язки) глави держави, обумовлені його місцем і 

роллю в системі органів державної влади. 

 

IV. АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів 

України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на 

території України. Формулювання про те, що Президент видає укази і 

розпорядження на основі та на виконання Конституції і законів України, є 

основним свідченням того, що вони мають підзаконний характер. 
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Укази – це рішення Президента, що мають нормативний характер, тобто 

містять загальні правові приписи невизначеному колу суб'єктів, розраховані на 

довготривале і багаторазове застосування. Укази Президента у теорії 

конституційного права поділяють на: 

 нормативні укази – це укази, в яких коло суб'єктів, що 

підпадають під дію положень указу, є невизначеним, а час дії тривалим 

(тобто якщо хоча б одне з положень акта розраховане на багаторазову або 

постійну дію). Необхідність прийняття нормативних указів у 

повсякденному житті визначається передусім значним відставанням 

вітчизняного законодавчого регулювання у сфері економіки, соціального і 

державного розвитку. Щодо розмежування предмета закону і 

нормативного указу Президента, то обмеження нормотворчої компетенції 

глави держави полягає у тому, що він не може видавати укази з питань, які 

вже регламентовані законом чи щодо яких Конституція містить прямі 

вказівки про те, що вони мають бути регламентовані законом. Крім того, 

предмет і сфера «указного» регулювання мають базуватися на компетенції 

Президента, яка визначена Конституцією; 

 ненормативні укази – це укази, в яких визначено коло осіб, 

на яких поширюється дія акта, статус дії за територією є локальним, а за 

часом – обмеженим. 

Розпорядження – це владний акт Президента, виданий у межах його 

компетенції, що має обов'язкову силу для фізичних та юридичних осіб, яким його 

адресовано. Розпорядження можуть бути тривалої дії, а можуть мати разові 

наслідки для конкретного виконавця. Це організаційно-оперативні акти, які мають 

допоміжне значення в правовому регулюванні діяльності глави держави. 

Вимоги щодо порядку підготовки та внесення на розгляд глави держави 

проектів актів Президента України – указів і розпоряджень – визначені 

Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента 

України, затвердженим Указом Президента України від 15.11.2006 р. 

№ 970/2006. 
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Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених 

пунктами 5, 18, 21, 23 ч. 1 ст. 106 Конституції України, скріплюються 

підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його 

виконання (це повноваження щодо призначення та звільнення глав 

дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних 

організаціях; прийняття вірчих і відкличних грамот дипломатичних 

представників іноземних держав; головування у Ради національної безпеки і 

оборони України; прийняття у разі необхідності рішення про введення в Україні 

або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення у разі 

необхідності окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; 

утворення судів у визначеному законом порядку). Таке скріплення називається 

контрасигнатуро (контрасигнуванням). Підтримуючи позицію В. Ф. Мелащенка, 

вважаємо, що де-факто і де-юре контрасигнування має своїм завданням зняти 

політичну (але не юридичну) відповідальність за прийняті рішення з глави 

держави і покласти її на особу, що підписала відповідний акт. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 106 Конституції України Президент України 

звертається з посланнями до народу та з щорічними і позачерговими посланнями 

до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. 

Питання про юридичну силу та правову природу зазначених актів Президента є 

дискусійним у конституційній теорії та практиці. Погляди на це питання 

зводяться до такого: послання – це нормативний акт, за своєю силою 

прирівняний до закону; послання – це офіційний документ, який не є 

нормативним актом, обов'язковим для громадян і посадових осіб, оскільки не 

містить правової норми; президентські послання мають характер політичного 

акта з елементами розпорядчих функцій. Вони слугують орієнтиром 

законодавчої діяльності парламенту. 

Отже, значущість президентських послань є безспірною, оскільки вони, 

як і інші акти, направлені на врегулювання конкретних суспільних відносин, 
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однак питання щодо їх юридичної сили потребує проведення самостійного 

ґрунтовного дослідження. 

Окрім названих актів, Президент України має право вносити конституційні 

подання (статті 150, 151 Конституції України), підписує різного роду листи, 

запити тощо, які не є нормативно-правовими актами, а отже не можуть 

визнаватися джерелами конституційного права. 

Відповідно до абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 150 Конституції України вирішення 

питань про відповідність Конституції України (конституційність) актів 

Президента України належить до повноважень Конституційного Суду України. 

Цьому положенню Конституції України дано офіційне тлумачення у Рішенні 

Конституційного Суду України від 27.03.2002 р. № 7-рп/2002 відповідно до 

якого перевірці на предмет конституційності Конституційним Судом України 

підлягають будь-які правові акти Президента України незалежно від того, мають 

вони нормативно-правовий чи індивідуально-правовий характер. У той же час 

вирішення питання про суперечність їх нормам законів (законність) має 

здійснюватися судами загальної юрисдикції України. 

Порядок оприлюднення актів Президента України визначається Указом 

Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-

правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 р. № 0503/97. 

Згідно з цим Указом акти Президента України не пізніш як у 15-денний строк 

після їх прийняття підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних 

друкованих виданнях – «Офіційному віснику України» та газеті «Урядовий 

кур'єр». 

Нормативні акти Президента України набирають чинності через десять 

днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими 

актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні. 

Ненормативні акти Президента України можуть не публікуватися. Ці акти 

та акти з обмежувальними грифами офіційно оприлюднюються шляхом 

надсилання відповідним державним органам та органам місцевого 
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самоврядування і доведення ними до відома підприємств, установ, організацій 

та осіб, на яких поширюється їхня чинність. 

Неопубліковані акти Президента України набирають чинності від 

моменту одержання їх державними органами або органами місцевого 

самоврядування, якщо не встановлено інший строк набрання ними чинності. 

Акти Верховної Ради України і Президента України про призначення 

відповідно до законодавства на посади і звільнення з посад набирають чинності 

з моменту їх прийняття. 

Рішення щодо конституційності актів Президента України приймає 

Конституційний Суд України. У разі визнання Конституційним Судом України 

акта Президента України неконституційним він утрачає чинність з дня 

ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, Президент України на основі та на виконання Конституції і 

законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання 

на території України. Формулювання про те, що Президент видає укази і 

розпорядження на основі та на виконання Конституції і законів України, є 

основним свідченням того, що вони мають підзаконний характер. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Становлення інституту Президента України було основним у 

реформуванні державної влади, пов'язаному із проголошенням її незалежності 

та зміною конституційного ладу країни. 

2. Започаткувала процес реформування державної влади в Україні 

Декларація про державний суверенітет України, яка уперше в Україні 

проголосила, що державна влада в республіці здійснюється за принципом її 

поділу на законодавчу, виконавчу і судову. 
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3. Усунення Президента України з поста автоматично припиняє 

виконання ним своїх обов'язків, він втрачає недоторканність і може бути 

притягнений до юридичної відповідальності як звичайний громадянин. 

4. Президента України обирають громадяни України на основі 

загального, рівного та прямого виборчого права таємним голосуванням, 

строком на п’ять років. Цей термін є найбільш поширеним. Установлення 

терміну повноважень Президента України є проявом демократичності цього 

інституту, що відрізняє його від монарха, який перебуває при владі довічно. 

Історії конституціоналізму відомі строки президентських повноважень від 

одного до семи років. Водночас семирічний термін повноважень глави держави 

поступово відходить у минуле. У Франції, з 2000 р., його зменшено до 

загальнопоширеного п’ятирічного терміну. Семирічний і досі зберігся в Італії. 

5. Ядро конституційно-правового статусу Президента України становлять 

норми Конституції України, які визначають функції та повноваження глави 

держави. Функції Президента України – основні напрямки діяльності 

(найважливіші обов'язки) глави держави, обумовлені його місцем і роллю в 

системі органів державної влади. 

6. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів 

України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на 

території України. Формулювання про те, що Президент видає укази і 

розпорядження на основі та на виконання Конституції і законів України, є 

основним свідченням того, що вони мають підзаконний характер. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

  

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні питання 

визначення та характеристики конституційно-правового статусу Президента 

України.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 
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інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей конституційно-правового статусу глави української 

держави. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення інституту президентства в Україні, класифікації функції 

та характеристики повноважень Президента України.  
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ТТЕЕММАА  №№  1111..  ООРРГГААННИИ  ВВИИККООННААВВЧЧООЇЇ  ВВЛЛААДДИИ  ВВ  УУККРРААЇЇННІІ::  

ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЙЙННОО--ППРРААВВООВВИИЙЙ  ССТТААТТУУСС  

( 4 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Порядок формування та припинення діяльності Кабінету Міністрів 

України 

2. Організація діяльності Кабінету Міністрів України 

3. Акти Кабінету Міністрів України 

4. Порядок взаємодії Кабінету Міністрів України з іншими органами 

державної влади
 
та органами місцевого самоврядування 

5. Організація діяльності центральних органів виконавчої влади України 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити актуальність питання в Україні проблеми організації та 

функціонування виконавчої влади. Однією з найбільш гострих проблем 

політико-правового характеру в Україні є проблема виконавчої влади. 

Пояснити те, що сутність категорії виконавчої влади не зводиться до 

визначення конкретних суб’єктів діяльності з реалізації державної влади. 

Розкрити правову природу виконавчої влади на сучасному етапі розвитку 

Української держави пов’язано із з’ясуванням питання про взаємодію 

законодавчої і виконавчої гілок влади в системі єдиної державної влади 

України, визначити місце виконавчої влади в цій системі та її мети. 



309 
 

ВСТУП 

Найважливішим органом виконавчої влади є уряд. Уряд – це вищий 

колегіальний орган виконавчої влади держави. Найпоширеніші назви урядів – 

«Рада Міністрів», «Кабінет Міністрів», «Державна Рада», «Федеральна Рада», 

«Адміністративна Рада» тощо – відбивають їх колегіальний характер. У 

багатьох країнах відповідний орган має назву «Уряд», у деяких – «Кабінет». 

Назва «Рада Міністрів» частіше використовується за парламентарних форм 

правління, а назва «Кабінет Міністрів» – при сильному главі держави 

(президентові чи монарху), який фактично уряд очолює. 

У США та деяких інших президентських республіках, а також у деяких 

дуалістичних монархіях уряд діє не як колегіальний орган, а як підпорядкована 

главі держави адміністрація. Кабінет, що об'єднує усіх міністрів, не є 

колегіальним органом, він не приймає рішень, а тільки їх обговорює. Рішення 

центральної виконавчої влади приймаються тільки президентом. У деяких 

президентських республіках конституції передбачають уряд як колегіальний 

орган із власною компетенцією і окремою посадою прем'єр-міністра. У 

федеративних державах є центральний (федеральний) уряд і уряди суб'єктів 

федерації, які в межах конституційно визначної компетенції діють незалежно 

від центрального уряду. 

Віднесеність компетенції уряду до сфери виконавчої влади і визначення 

його як вищого колегіального органу виконавчої влади є найважливішими 

характеристиками конституційного статусу уряду. Інші особливості 

конституційного статусу уряду визначаються його взаємовідносинами з такими 

вищими органами державної влади, як парламент і глава держави, і торкаються 

формування уряду та його підзвітності і політичної відповідальності. 

І. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

Конституція України та Закон України «Про Кабінет Міністрів України» 

від 16.05.2008 p., зі змінами, встановлюють, що до складу Кабінету Міністрів 
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України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр 

України, віце-прем'єр-міністри та міністри України. 

Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету 

Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням 

Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу 

Кабінету Міністрів України. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України 

рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий 

склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого 

рішення. 

Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, 

на які не поширюється трудове законодавство. Статус членів Кабінету 

Міністрів України визначається Конституцією України та законами України. 

За поданням Прем'єр-міністра України Верховна Рада України може 

призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. У складі Кабінету 

Міністрів України може бути не більше двох таких міністрів. 

Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які 

мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть 

бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мають 

судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку. 

Члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою 

службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої 

роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової 

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. У разі 

виникнення обставин, які порушують вимоги щодо несумісності посади члена 

Кабінету Міністрів України з іншими видами діяльності, такий член Кабінету 

Міністрів України у двадцятиденний строк з дня виникнення цих обставин 

припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку. 

У разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо 

призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним 

депутатом України, до подання додається особиста заява народного депутата 



311 
 

України про дострокове припинення ним депутатських повноважень у разі 

призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. Питання про таке 

дострокове припинення повноважень розглядається невідкладно після 

призначення його членом Кабінету Міністрів України на тому ж пленарному 

засіданні Верховної Ради України. 

Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою 

України за поданням Президента України, яке він вносить за пропозицією 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (фракції, яка має права 

коаліції), не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої 

пропозиції. Пропозиція коаліції депутатських фракцій (фракції, яка має права 

коаліції) подається Президенту України за підписом керівників усіх 

депутатських фракцій, які утворили коаліцію (керівника фракції, яка має права 

коаліції), на підставі рішення загальних зборів коаліції (фракції, яка має права 

коаліції). 

У разі порушення вимог Конституції України та Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на 

посаду Прем'єр-міністра України, невідповідності запропонованої кандидатури 

вимогам до члена Кабінету Міністрів України, передбаченим цим Законом, 

Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість 

внесення подання щодо запропонованої кандидатури. 

До подання про призначення на посаду Прем'єр-міністра України 

додаються: 1) відомості про громадянство; 2) відомості про освіту; 3) 

відомості про фах; 4) відомості про партійність; 5) відомості про трудову 

діяльність і автобіографія; 6) декларація про особисті доходи, зобов'язання 

фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання; 7) 

відомості про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 8) 

відомості про судимість кандидата. 

Усі відомості подаються державною мовою і власноручно 

підписуються кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України. 
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Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за пропозицією 

депутатських фракцій (фракції) до розгляду питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України зустрічається з депутатськими фракціями 

та відповідає на їхні запитання. 

Кандидат на посаду Прем'єр-міністра виступає на пленарному 

засіданні Верховної Ради України з викладом основних положень проекту 

Програми діяльності майбутнього Кабінету Міністрів України та відповідає 

на запитання народних депутатів України. 

Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-

міністра України проводиться у поіменному режимі. Рішення про 

призначення Прем'єр-міністра України приймається у формі постанови 

Верховної Ради України. 

У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду 

Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної 

Ради України подання про призначення на зазначену посаду в порядку, 

розглянутому вище. 

Після прийняття постанови Верховної Ради України про призначення 

особи на посаду Прем'єр-міністра до вступу на посаду новопризначений 

Прем'єр-міністр України набуває повноважень проводити всі необхідні 

консультації щодо формування складу Кабінету Міністрів України та 

вносити подання щодо кандидатур на посади членів Кабінету Міністрів 

України, Програму діяльності Кабінету Міністрів України. 

При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України 

новопризначений Прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради 

України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України 

відповідно до вимог Конституції України та Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», в якому пропонується повний посадовий склад 

Кабінету Міністрів України. 

Подання Прем'єр-міністра України стосовно персонального складу 

Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання 
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щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового 

складу, може вноситися окремо. 

Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України 

призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням 

Президента України. 

Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України щодо 

кандидатів на відповідні посади вносяться разом з таким самим переліком 

відомостей, що додаються до подання про призначення на посаду Прем'єр-

міністра України. 

На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна 

кандидатура. 

Кандидат на посаду члена Кабінету Міністрів України за 

пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про його 

призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може 

зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання. 

Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду 

членів Кабінету Міністрів України. Рішення з цього приводу вона приймає 

у формі постанови. Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів 

України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення 

Верховної Ради України щодо призначення члена Кабінету Міністрів 

України ухвалюється за його присутності. 

Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається 

відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її 

призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України. 

У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду 

члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України (а у випадках, 

установлених Конституцією України, – Президент України) вносить 

подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України у 

визначеному вище порядку. 
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Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена 

Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним 

присяги у порядку, встановленому ст. 10 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України». 

Особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України, у день 

свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному 

засіданні Верховної Ради України присягу. 

При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу 

зачитує Прем'єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету 

Міністрів України. 

Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту 

складення ним присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України 

текст присяги зберігається в його особовій справі. 

Особа, яка у день свого призначення на посаду члена Кабінету 

Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) не склала присяги, 

вважається такою, що відмовилася від посади. 

Кабінет Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу 

після складення присяги не менше ніж двома третинами від його посадового 

складу. 

Член Кабінету Міністрів України, призначений на вакантну посаду в 

чинному складі Кабінету Міністрів України, у день свого призначення 

перед вступом на посаду особисто складає присягу на пленарному засіданні 

Верховної Ради України і невідкладно після цього підписує її текст.  

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України. 

Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України 

подається Прем'єр-міністром України чи особою, яка виконує його 

повноваження, та оголошується на першому пленарному засіданні 

новообраної Верховної Ради України. 

Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок: 
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1) прийняття Верховною Радою України резолюції 

недовіри Кабінету Міністрів України; 

2) відставки Прем'єр-міністра України; 

3) смерті Прем'єр-міністра України. 

Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не 

менш як третини від її конституційного складу може розглянути питання 

про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти  резолюцію 

недовіри Кабінету Міністрів України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше 

ніж через десять днів після внесення пропозиції розглядається на 

пленарному засіданні Верховної Ради України, на яке запрошуються всі 

члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента 

України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь 

Президент України. 

Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається 

прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може 

розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом 

чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України або впродовж останньої сесії Верховної Ради 

України. 

Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України 

про свою відставку. 

Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем'єр-

міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви 

про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради 
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України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, 

якщо така заява надійшла у міжсесійний період. 

Прем'єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття 

рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради 

України. Прийняття Верховною Радою України такого рішення має 

наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.  

Повноваження Прем'єр-міністра України у разі його смерті 

припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. Припинення 

повноважень Прем'єр-міністра України у разі його смерті має наслідком 

відставку всього складу Кабінету Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці, 

продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи 

новосформованого Кабінету Міністрів України. 

У разі смерті Прем'єр-міністра України повноваження Прем'єр-

міністра України на період до початку роботи новосформованого Кабінету 

Міністрів України виконує Перший віце-прем'єр-міністр України. 

У разі обрання члена Кабінету Міністрів України народним депутатом 

України новообраної Верховної Ради України він набуває повноважень 

народного депутата України у порядку, визначеному законом, без подання 

документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати 

повноваження члена Кабінету Міністрів України до початку роботи 

новосформованого Кабінету Міністрів України. 

Член Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) 

може бути звільнений з посади Верховною Радою України: 

1) за поданням Прем'єр-міністра України (стосовно Міністра 

закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання 

вноситься за згодою Президента України); 

2) за поданням Президента України – Міністр закордонних справ 

України та Міністр оборони України; 
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3) за власною ініціативою; 

4) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України 

за поданою ним заявою про відставку. 

Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена 

Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради 

України. 

Член Кабінету Міністрів України звільняється з посади з дня 

прийняття відповідного рішення Верховною Радою України. 

У разі смерті члена Кабінету Міністрів України його повноваження 

вважаються припиненими з дня його смерті. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, Конституція України та Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України», встановлюють, що до складу Кабінету Міністрів України входять 

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-

прем'єр-міністри та міністри України. 

Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету 

Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням 

Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу 

Кабінету Міністрів України. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України 

рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий 

склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого 

рішення. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

Порядок діяльності Кабінету Міністрів України, пов'язаної з виконанням 

його повноважень, окрім Конституції України та Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», встановлює Регламент Кабінету Міністрів України, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 p. 
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Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та 

через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, 

координує та контролює діяльність цих органів. 

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах 

верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, 

колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.  

Кабінет Міністрів України знаходиться у столиці України – місті 

Києві. 

Новопризначений Прем'єр-міністр України разом із поданням про 

посадовий та персональний склад Кабінету Міністрів України подає до 

Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України, яка 

базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України розглядається 

Верховною Радою України невідкладно після складення присяги членами 

новосформованого Кабінету Міністрів України та набуття ним повноважень. 

Програма вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від 

конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про схвалення 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України приймається у формі 

постанови Верховної Ради України. 

Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України 

можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України. 

Повторний розгляд цієї Програми Верховною Радою України проводиться не 

пізніше ніж на п'ятнадцятий день після прийняття такого рішення. 

Кабінет Міністрів України у випадках, передбачених законами України, 

може передавати для тимчасового виконання окремі власні повноваження, 

певні повноваження центральних органів виконавчої влади іншим органам 
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виконавчої влади з одночасним переданням їм фінансових і матеріальних 

ресурсів, необхідних для належного виконання таких повноважень. 

Кабінет Міністрів України контролює здійснення переданих ним 

повноважень, несе відповідальність за результати їх виконання. У разі 

неналежної реалізації повноваження, переданого іншому органу виконавчої 

влади, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про передачу цього 

повноваження. 

Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної 

Ради України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої 

Верховною Радою України. 

Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Відповідно до 

Конституції та законів України Уряд здійснює свої повноваження шляхом 

прийняття рішень на його засіданнях більшістю голосів від посадового складу 

Кабінету Міністрів України. 

Прем'єр-міністр України: 

1. керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність 

Кабінету Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших 

повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України; 

2. координує діяльність членів Кабінету Міністрів України; 

3. вносить на розгляд Верховної Ради України подання про 

призначення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних 

справ України та Міністра оборони України), а також Голови 

Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету 

телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна 

України; 

4. вносить на розгляд Кабінету Міністрів України: 
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 пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і 

звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій та щодо 

внесення Президенту України подань про призначення на посаду або 

звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій; 

 подання щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з 

посади керівників центральних органів виконавчої влади, що не входять 

до складу Кабінету Міністрів України; 

 подання відповідно до закону щодо кандидатур для призначення на 

посаду і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів 

виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України; 

 подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади; 

 пропозиції щодо утворення урядових комітетів та їх посадового 

складу. 

5. формує проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів 

України; 

6. скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;  

7. підписує акти Кабінету Міністрів України; 

8. скріплює підписом акти Президента України у випадках, 

передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 ч. 1 ст. 106 Конституції України;  

9. представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими 

органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її 

межами; 

10. вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде переговори і 

підписує міжнародні договори відповідно до закону та актів Президента 

України. 

Прем'єр-міністр України може здійснювати інші повноваження, 

передбачені Конституцією та законами України. 
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Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі 

Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба – 

апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду та 

звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України. 

У разі відсутності Прем'єр-міністра України його повноваження виконує 

Перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з 

визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень. 

Щодо відповідальності членів Кабінету Міністрів України, то за 

результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу 

виконавчої влади вони несуть солідарну відповідальність та особисто несуть 

відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління. 

Члени Кабінету Міністрів не можуть діяти всупереч позиції Уряду, 

оприлюднювати без згоди Прем'єр-міністра будь-яку інформацію про перебіг 

засідання Кабінету Міністрів та оцінку позицій, які висловлюються членами 

Кабінету Міністрів на засіданнях. 

Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за 

стан справ у доручених їм сферах державного управління. За вчинення 

правопорушень вони несуть відповідальність згідно із законом. 

Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних діянь та 

порушення вимог сумлінної поведінки осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави (заборона використання службового становища в особистих 

цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), можуть бути звільнені 

Верховною Радою України. 

Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його 

засідання. 

Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром 

України, проводяться щосереди і розпочинаються о 10 годині. Прем'єр-міністр 

може прийняти рішення про скликання позачергового засідання Кабінету 

Міністрів. 
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Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на 

ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів 

України. Члени Кабінету Міністрів беруть участь у засідання Кабінету 

Міністрів особисто. 

У разі якщо міністр не має змоги взяти участь у засіданні Кабінету 

Міністрів України, з правом дорадчого голосу в засіданні бере участь заступник 

міністра. 

На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр 

України, а в разі його відсутності – Перший віце-прем'єр-міністр України. 

Порядок денний засідання Кабінету Міністрів складається з таких 

розділів: 

 концептуальні засади реалізації державної політики; 

 акти законодавства; 

 кадрові питання; 

 звіти та питання контролю; 

 різне. 

Порядок денний засідання Кабінету Міністрів затверджує Кабінет 

Міністрів. За пропозиціями членів Кабінету Міністрів до порядку денного 

можуть вноситися зміни, крім включення питань про розгляд проектів актів 

законодавства, за винятком тих, невідкладний розгляд яких пов'язаний із 

запобіганням виникненню аварії, катастрофи, стихійного лиха чи 

ліквідацією їх наслідків. 

З питань, передбачених порядком денним, доповідають на засіданні 

члени Кабінету Міністрів. За пропозицією члена Кабінету Міністрів з окремих 

питань на засіданні може доповідати керівник центрального органу виконавчої 

влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів, або інша посадова особа. 

З питань заслуховування звітів (інформації) доповідають керівники органів 

виконавчої влади. 

Обговорення питань на засіданні Кабінету Міністрів здійснюється 

відповідно до порядку його проведення, який готується Секретаріатом Кабінету 
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Міністрів для кожного засідання та узгоджується з Прем'єр-міністром. За 

пропозицією головуючого рішення про прийняття акта Кабінету Міністрів або 

схвалення проекту закону чи акта Президента України може бути прийняте без 

обговорення, якщо у членів Кабінету Міністрів немає зауважень до нього. 

Якщо у члена Кабінету Міністрів за результатами вивчення поданих для 

розгляду матеріалів виникли принципові зауваження і пропозиції до проекту 

акта, вони подаються у письмовій формі для поширення серед членів Кабінету 

Міністрів та інших учасників засідання під час обговорення. Особи, запрошені 

на засідання, можуть вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити 

застереження, давати пояснення. Обговорення питання припиняється за 

рішенням головуючого. 

Рішення Кабінету Міністрів приймаються шляхом голосування 

більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос Прем'єр-міністра. Головуючий на 

засіданні Кабінету Міністрів на підставі результатів обговорення та 

голосування оголошує про прийняте рішення. 

За рішенням Прем'єр-міністра може бути проведено закрите засідання 

Кабінету Міністрів. У закритому засіданні беруть участь члени Кабінету 

Міністрів, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду питання. 

Засідання Кабінету Міністрів України стенографується, його рішення 

оформлюється протоколом, який є офіційним документом. 

Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів 

України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду 

проектів нормативно-правових актів, концепцій реалізації державної політики, 

інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, 

утворюються урядові комітети. 

Перелік урядових комітетів та їх посадовий склад затверджує Кабінет 

Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Відповідно до 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2008 р. № 195-р, зі 

змінами, затверджено такий перелік урядових комітетів: Урядовий комітет з 
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питань економічної політики; Урядовий комітет з питань правової політики, 

оборони та правоохоронної діяльності; Урядовий комітет з питань гуманітарної 

та соціальної політики; Урядовий комітет європейської інтеграції та 

міжнародного співробітництва. До складу урядового комітету входять 

відповідно до їх компетенції члени Кабінету Міністрів та можуть входити 

заступники міністрів, а також керівники центральних органів виконавчої влади, 

відсутні у складі Кабінету Міністрів. 

Члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового 

комітету, можуть брати участь у роботі цього комітету з правом вирішального 

голосу. 

Урядові комітети очолюють Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-

міністри. 

Урядовий комітет здійснює свої функції шляхом обговорення питань та 

прийняття рішень на засіданнях. Засідання урядового комітету вважається 

повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина його членів. 

Рішення урядового комітету приймається більшістю від його посадового складу 

та оформлюється протоколом. 

Порядок організації роботи урядових комітетів визначається 

Регламентом Кабінету Міністрів України (розділ 4). 

Постійно діючим органом, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів 

України, є Секретаріат Кабінету Міністрів України. Секретаріат Кабінету 

Міністрів України є юридичною особою і діє на підставі Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» та Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 

р. № 850. 

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-

аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Кабінету Міністрів України, урядових комітетів. Прем'єр-

міністра України, Першого віце-прем'єр-мі- ністра України, віце-прем'єр-
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міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не 

очолюють міністерства. 

Секретаріатом керує Міністр Кабінету Міністрів України. 

До складу Секретаріату входять: 

 керівництво Секретаріату – Міністр Кабінету Міністрів України, 

його перший заступник і заступники; 

 патронатні служби – Апарат Прем'єр-міністра України, служби 

Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, 

Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють 

міністерства; 

 структурні підрозділи – бюро, департаменти, самостійні управління 

і відділи та інші підрозділи. 

Структура Секретаріату затверджується Кабінетом Міністрів України за 

поданням Міністра Кабінету Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх 

повноважень може утворювати постійні, тимчасові консультативні, дорадчі та 

інші допоміжні органи. 

До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати 

України, науковці та інші фахівці за їх згодою. Завдання, склад та організація 

роботи таких органів визначаються Кабінетом Міністрів України. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Отже, порядок діяльності Кабінету Міністрів України, пов'язаної з 

виконанням його повноважень, окрім Конституції України та Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України», встановлює Регламент Кабінету 

Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів Україн. 

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах 

верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, 

колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.ІІІ.  

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
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Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і 

законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання 

акти – постанови і розпорядження. 

Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у 

формі постанов Кабінету Міністрів України. 

Постанови Кабінету Міністрів видаються з питань: 

 затвердження положення, статуту, порядку, 

регламенту, правил, методики та в інших випадках, коли 

суспільні відносини потребують нормативно-правового 

врегулювання; 

 затвердження, прийняття міжнародного договору або 

приєднання до нього. 

Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших 

поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів 

України. 

Розпорядження Кабінету Міністрів видаються з питань: 

 схвалення програми, плану заходів, концепції реалізації 

державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової 

програми та концепції закону, директив, урядової заяви, листа, звернення, 

декларації, меморандуму тощо; 

 схвалення програми, плану заходів, концепції, стратегії, 

основних напрямів реалізації державної політики та інших програмних 

документів концептуального характеру, концепції державної цільової 

програми та закону, директив, урядової заяви, листа, звернення, 

декларації, меморандуму тощо; 

 утворення та затвердження складу консультативних, 

дорадчих, інших допоміжних органів і робочих груп; 

 виділення коштів резервного фонду державного бюджету; 

 делегування повноважень Кабінету Міністрів центральним та 

місцевим органам виконавчої влади; 
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 передання майна; 

 кадрових та інших питань організаційно-розпорядчого 

характеру. 

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. 

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції України Президент України 

має право зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 

Зупинення дії акта Кабінету Міністрів України Президентом України 

має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, 

спрямованих на виконання зупиненого акта Кабінету Міністрів України, 

здійснення повноважень, визначених цим актом. 

Винесення Конституційним Судом України ухвали про відмову у 

відкритті провадження у справі за конституційним поданням Президента 

України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів 

України або визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає 

Конституції України, відновлює дію цього акта. 

Акт Кабінету Міністрів України може бути оскаржений до суду в порядку 

та у випадках, установлених законом. 

Вирішення питань про конституційність актів Кабінету Міністрів 

України, згідно зі ст. 150 Конституції України, належить до повноважень 

Конституційного Суду України. 

Як зазначено у ч. 3 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства 

України, адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових 

актів Кабінету Міністрів України (тобто з приводу їх законності) вирішуються 

окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого 

поширюється на місто Київ. Особливості провадження у таких справах 

визначені ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів є орган, який 

здійснює його підготовку. Підготовку проектів актів Кабінету Міністрів 
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здійснюють відповідно до своєї компетенції міністерства, інші центральні 

органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Підготовку проектів 

актів Кабінету Міністрів, які вносяться на його розгляд Міністром Кабінету 

Міністрів, з питань, що належать до його компетенції, здійснює Секретаріат 

Кабінету Міністрів. 

Головний розробник зобов'язаний погодити проект акта Кабінету 

Міністрів з усіма заінтересованими органами, а також з Мінфіном та 

Мінекономіки (за винятком проекту розпорядження з кадрових питань). 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу 

заінтересованих органів з підготовки проекту акта Кабінету Міністрів, вживає 

вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей та проводить узгоджувальні 

процедури (консультації, наради, робочі зустрічі тощо). 

До розроблення проекту акта Кабінету Міністрів можуть залучатися за 

згодою народні депутати України, науковці та інші фахівці, а також 

представники об'єднань громадян. 

Головний розробник під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів з 

питань стосовно соціально-трудової сфери в обов'язковому порядку надсилає 

його уповноваженому представнику від всеукраїнських профспілок, їх 

об'єднань та уповноваженому представнику від всеукраїнських об'єднань 

організацій роботодавців. 

Проекти актів Кабінету Міністрів вносять на розгляд Кабінету Міністрів 

міністри (у разі, коли головними розробниками є міністерства або центральні 

органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 

міністрами), Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови 

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. 

Проекти актів Кабінету Міністрів вносять на розгляд Кабінету Міністрів 

також керівники державних органів, якщо згідно із законами окремі питання 

діяльності таких органів регулюються актами Кабінету Міністрів. 
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Секретаріат Кабінету Міністрів проводить експертизу (фахову і 

юридичну) поданого до Кабінету Міністрів проекту акта та здійснює його 

опрацювання (вносить поправки, пов'язані з приведенням у відповідність з 

правилами нормопроектувальної техніки, редагує його). 

Опрацьований проект акта Кабінету Міністрів разом із матеріалами, 

поданими головним розробником, та експертним висновком Секретаріату 

Кабінету Міністрів включається до порядку денного засідання відповідного 

урядового комітету. Розглянутий на засіданні урядового комітету та 

завізований його головою проект акта Кабінету Міністрів включається до 

порядку денного чергового засідання Кабінету Міністрів. 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються 

на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю 

голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України. 

Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини посадового 

складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував Прем'єр-

міністр України, рішення вважається прийнятим. 

Постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіційного 

опублікування, якщо інше не передбачено самою постановою, але не раніше 

дня її опублікування. 

Постанови Кабінету Міністрів публікуються в офіційних виданнях – 

«Офіційному віснику України» та газеті «Урядовий кур'єр». Постанови 

Кабінету Міністрів або їх окремі положення, що містять інформацію з 

обмеженим доступом (з грифом «Таємно», «Цілком таємно», «Особливої 

важливості» або «Для службового користування»), не підлягають 

опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому 

порядку до виконавців, якщо самими постановами не встановлено пізніший 

строк набрання ними чинності. 

Розпорядження Кабінету Міністрів набирає чинності з моменту його 

прийняття, якщо самим розпорядженням не встановлено пізніший строк 

набрання ним чинності. 
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Датою видання акта Кабінету Міністрів є дата його прийняття на 

засіданні Кабінету Міністрів. 

Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає акти Кабінету Міністрів 

Мін'юсту для внесення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів. 

Акти Кабінету Міністрів розміщуються на офіційному веб-сайті Кабінету 

Міністрів (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади). 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, Кабінет Міністрів України на основі та на виконання 

Конституції і законів України, актів Президента України видає обов'язкові для 

виконання акти – постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів 

України підписує Прем'єр-міністр України. 

IV. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ З ІНШИМИ 

ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення 

державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 

постанов Верховної Ради України, додержання прав і свобод людини та 

громадянина. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та 

підконтрольні йому. 

Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України 

представляють відповідні міністри. 

Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не 

входять до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і 

координується міністрами. Питання діяльності таких центральних органів 
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виконавчої влади представляють відповідні міністри, до сфери спрямування 

і координації яких належать ці органи. 

Кабінет Міністрів України утворює у системі міністерств  урядові 

органи, затверджує положення про них, призначає та звільняє їх керівників. 

Урядові органи відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні 

та підконтрольні міністру, у системі міністерства якого вони створені та 

функціонують. 

Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність 

працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в 

межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання 

органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій 

частині. 

Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади:  

1) керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять 

до складу Кабінету Міністрів України, – за поданням Прем'єр-міністра 

України; 

2) відповідно до закону членів колегіальних центральних органів 

виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, – за 

поданням Прем'єр-міністра України; 

3) перших заступників і заступників міністрів – за поданням 

міністрів; 

4) перших заступників і заступників керівників інших центральних 

органів виконавчої влади – за поданням міністрів, до сфери спрямування та 

координації яких належать ці органи, у порядку, визначеному 

законодавством про державну службу; 
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5) керівників урядових органів – за поданням міністра, у системі 

міністерства якого функціонують відповідні органи. 

Особливості відносин Кабінету Міністрів України  з окремими 

центральними органами виконавчої влади можуть визначатися законами 

України. 

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих 

державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, 

актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету 

Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на 

відповідній території інших наданих місцевим державним адміністраціям 

повноважень. 

Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо: 

1) призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих 

державних адміністрацій і внесення Президенту України відповідних 

подань; 

2) погодження кандидатур заступників голів місцевих державних 

адміністрацій, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до 

відання Кабінету Міністрів України; 

3) надання у разі вмотивованої відмови голови обласної державної 

адміністрації або підтримки головою обласної державної адміністрації 

вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації погодити 

призначення керівника територіального органу міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, 

організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального 

органу виконавчої влади, згоди на призначення відповідного керівника; 

4) подання Президенту України пропозицій щодо скасування актів 

місцевих державних адміністрацій, які суперечать Конституції та законам 
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України, іншим актам законодавства України, з одночасним зупиненням їх 

дії. 

На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання 

щодо призначення керівника територіального органу міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, 

організації, що перебуває в управлінні міністерства, або іншого центрального 

органу виконавчої влади, запрошується відповідний голова обласної державної 

адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного 

питання, робити застереження, давати пояснення. 

Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх 

повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України. Місцеві 

державні адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету 

Міністрів України у межах його повноважень. 

Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій 

інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних 

адміністрацій з питань їх діяльності. 

Кабінет Міністрів України затверджує типовий регламент місцевих 

державних адміністрацій, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій і типові положення 

про них, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників 

місцевих державних адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх 

утримання. 

Проекти актів Кабінету Міністрів України з питань розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць надсилаються відповідним місцевим 

державним адміністраціям для погодження. Кабінет Міністрів України перед 

прийняттям таких актів розглядає зауваження та пропозиції, подані місцевими 

державними адміністраціями. 

Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують 

вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій 
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голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій мають право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України 

з правом дорадчого голосу. 

Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації 

подають пропозиції з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів 

України, відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для 

подальшого подання їх Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим 

центральним органам виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України. 

Президент України має право внести Верховній Раді України пропозицію 

щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання актів Президента 

України. 

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених 

пунктами 5, 18, 21 і 23 ч. 1 ст. 106 Конституції України, скріплюються 

підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його 

виконання. 

Кабінет Міністрів України відповідає на звернення Президента України, у 

разі потреби проводить консультації з Президентом України. 

У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь Президент 

України або уповноважений ним представник. 

Особи, уповноважені Президентом України, мають право брати участь у 

засіданнях урядових комітетів. 

Кабінет Міністрів України з власної ініціативи чи на виконання указів 

Президента України вносить пропозиції та здійснює підготовку проектів 

відповідних законів, а також актів Президента України з питань, що належать 

до повноважень Президента України. 
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Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з 

клопотанням про визначення проекту закону, що вноситься до Верховної Ради 

України, як невідкладного. 

Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює 

діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. 

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради 

національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента 

України. 

Секретаріат Кабінету Міністрів України відповідає на звернення 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що 

утворюються Президентом України, надає їм інформацію, необхідну для 

виконання покладених на них завдань. 

Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів 

виконавчої влади за погодженням із Прем'єр-міністром України можуть 

включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення 

своїх повноважень, та брати участь у роботі таких органів і служб на 

громадських засадах. 

Кабінет Міністрів України звертається до Конституційного Суду 

України для надання висновків про відповідність Конституції України 

чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що 

вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 

обов'язковість, а також для офіційного тлумачення Конституції та законів 

України. 

Кабінет Міністрів України може бути позивачем та відповідачем у 

судах загальної юрисдикції. 

Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції 

представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено 

законами України або актами Кабінету Міністрів України. 
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Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та 

організації зобов'язані на вимогу Кабінету Міністрів України або 

Міністерства юстиції України в установлений ними строк подати матеріали, 

необхідні для розгляду справ у судах. 

Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої 

влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого 

самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого 

самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів 

виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань 

місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Кабінет Міністрів України вживає заходів для ознайомлення органів 

місцевого самоврядування з проектами актів Кабінету Міністрів України, 

що безпосередньо стосуються питань функціонування місцевого 

самоврядування чи інтересів територіальних громад. 

Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, за 

рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, компенсує 

витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради 

України проекти законів про надання органам місцевого самоврядування 

окремих повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет 

Міністрів України подає пропозиції про фінансування здійснення таких 

повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету 

України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих 

загальнодержавних податків, а також передання у комунальну власність чи 

у користування органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів 

державної власності. 
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Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України 

забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування наданих їм повноважень органів виконавчої влади. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують 

проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і 

державного життя, виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України, постанов Верховної Ради України, додержання прав і 

свобод людини та громадянина. Міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, 

підзвітні та підконтрольні йому. Кабінет Міністрів України відповідальний 

перед Президентом України. Кабінет Міністрів України може бути 

позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції. 
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V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

 

Відповідно до п. 9 ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України 

утворює, реорганізовує та ліквідовує згідно із законом міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на 

утримання органів виконавчої влади. 

Пунктом 1 Указу Президента України «Про систему центральних органів 

виконавчої влади» від 15.12.1999 p., зі змінами і доповненнями, визначено, що 

до системи центральних органів виконавчої влади України входять: 

міністерства, державні комітети (державні служби), центральні органи 

виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють та 

затверджують власний регламент на основі Типового регламенту 

центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1143. 

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних 

органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної політики у 

визначеній сфері діяльності. 

Відповідно до затвердженого Указом Президента України від 12.03.1996 

р. № 179/96 Загального положення про міністерство (інший центральний орган 

державної виконавчої влади) міністерство: 

 бере участь у формуванні та реалізації державної політики як у 

цілому, так і за відповідними напрямами, розробляє механізм її реалізації; 

 прогнозує розвиток економіки у виробничій, науково-технічній, 

мінерально-сировинній, паливно-енергетичній, трудовій, демографічній, 

соціальній, фінансовій та інших сферах; 
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 бере участь у розробленні проектів Державної програми 

економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету 

України; 

 готує пропозиції та бере участь у формуванні та реалізації політики 

у сфері виконання робіт і поставок продукції для державних потреб; 

 розробляє цільові перспективи програми, опрацьовує комплекс 

заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи; 

 здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього 

завдань. 

Міністерство очолює Міністр України, який: 

1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері; 

2) здійснює керівництво міністерством (крім міністра, який не очолює 

міністерство) та на виконання вимог законодавства в межах наданих йому 

повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи 

міністерства і шляхи досягнення поставленої мети, спрямовує та координує 

діяльність відповідних центральних органів виконавчої влади; 

3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:  

 пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням 

своїх повноважень із спрямування і координації діяльності центральних 

органів виконавчої влади; 

 подання про призначення на посаду та звільнення з посади 

першого заступника та заступників міністра, а також перших 

заступників і заступників керівників центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром; 

 пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації 

урядових органів у системі міністерства, а також подання про 

призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників; 

 пропозиції – у разі вмотивованої відмови голови обласної 

державної адміністрації (підтримки головою обласної державної 
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адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної 

адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується міністром, урядового органу в 

системі міністерства або керівника підприємства, установи, організації, 

що належить до сфери управління такого міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, – про надання Кабінетом 

Міністрів України згоди на призначення такого керівника; 

4) вносить Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення на 

посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром; 

5) скріплює підписом акти Президента України, видані в межах 

повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 ч. 1 ст. 106 Конституції 

України, з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується ним, та забезпечує їх виконання; 

6) погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, з 

питань, що належать до сфери діяльності міністерства, центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним; 

7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є 

міністерство чи центральні органи виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується ним; 

8) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що належать до 

сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується ним; 

9) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Міністрів 

України; 
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10) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів 

України та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету 

Міністрів України; 

11) бере участь у засіданнях урядових комітетів; 

12) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у 

відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями 

в Україні та за її межами; 

13) веде переговори і підписує міжнародні договори України 

відповідно до наданих йому повноважень;  

14) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво 

консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що 

утворюються Кабінетом Міністрів України; 

15) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих 

державних адміністрацій та звільняє керівників територіальних органів 

міністерств, державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у 

сфері управління відповідного міністерства; 

16) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників 

територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром, урядового 

органу в системі міністерства, державних підприємств, установ, організацій, 

що перебувають у сфері управління відповідного міністерства; 

17) здійснює інші повноваження, передбачені законами. 

Міністерство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 

найменуванням. 

Державний комітет (державна служба) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр 

України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Державний комітет 

(державна служба) вносить пропозиції щодо формування державної політики 

відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у 
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визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також 

міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених 

до його відання. Державний комітет (державну службу) очолює його голова. До 

державних комітетів України та інших центральних органів виконавчої влади, 

статус яких прирівнюється до Державного комітету України, зокрема, належать 

державні комітети: архівів, з енергозбереження, зі статистики, рибного 

господарства України, Пенсійний фонд України, Головне контрольно-ревізійне 

управління, Вища атестаційна комісія тощо. 

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має 

визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та 

повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок 

утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також 

призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. Центральний 

орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює його голова. До цих 

органів, зокрема, належать: Антимонопольний комітет, Державна податкова 

адміністрація України, Державна митна служба, Фонд державного майна, 

Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Служба безпеки 

України, Державна судова адміністрація, Державний комітет ядерного 

регулювання України, Державний комітет фінансового моніторингу України, 

Державна служба експортного контролю України тощо. 

Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні 

органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідовуються в порядку, 

встановленому законодавством. Керівників територіальних органів 

міністерства призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку 

міністр, іншого центрального органу виконавчої влади – керівник цього органу. 

Для забезпечення реалізації державної політики в особливо важливих 

сферах діяльності та державного управління ними у складі окремих 

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом у межах 

коштів, передбачених на їх утримання, можуть бути утворені відповідні 

департаменти (служби). 



343 
 

Центральний орган виконавчої влади розробляє та затверджує річний 

план заходів з виконання покладених на нього завдань. По закінченні строку дії 

річного плану центральний орган виконавчої влади готує звіт про його 

виконання, який підлягає опублікуванню та громадському обговоренню. 

Центральний орган виконавчої влади в межах своїх повноважень на 

основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і 

контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими органами 

виконавчої влади спільні акти. 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 

підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, 

встановленому Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових 

актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського 

управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси 

громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731, зі змінами і доповненнями, та 

наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5 «Про 

вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у 

Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів». 

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо головних 

напрямів розвитку науки і техніки, обговорення найважливіших програм та 

інших питань у міністерстві може утворюватися науково-технічна (наукова) 

рада з учених і висококваліфікованих фахівців. Склад науково-технічної 

(наукової) ради і положення про неї затверджує міністр (керівник). 

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання 

органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи державного 

управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і 

діють у складі відповідного центрального органу виконавчої влади та 

здійснюють: управління окремими підгалузями або сферами діяльності; 
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контрольно-наглядові функції; регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції 

щодо фізичних і юридичних осіб. 

Керівники урядових органів державного управління призначаються на 

посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням 

керівника відповідного центрального органу виконавчої влади. Положення про 

урядовий орган державного управління затверджується Кабінетом Міністрів 

України. Типове положення про урядовий орган державного управління 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 р. № 386, зі 

змінами. 

Урядовими органами державного управління є, наприклад, Державне 

казначейство України, що діє у складі Міністерства фінансів України, 

Державна служба геодезії, картографії та кадастру, Державна геологічна 

служба, Державна екологічна інспекція, що діють у складі Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України тощо.  

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Отже, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

розробляють та затверджують власний регламент на основі Типового 

регламенту центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1143. Міністерство є головним 

(провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в 

забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності. 

Міністерство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 

найменуванням. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Конституція України та Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України», встановлюють, що до складу Кабінету Міністрів України входять 

Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-

прем'єр-міністри та міністри України. 
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2. Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого 

Кабінету Міністрів України визначається Верховною Радою України за 

поданням Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального 

складу Кабінету Міністрів України. У разі прийняття Кабінетом Міністрів 

України рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства 

посадовий склад Кабінету Міністрів України вважається зміненим з дня 

прийняття такого рішення. 

3. Порядок діяльності Кабінету Міністрів України, пов'язаної з 

виконанням його повноважень, окрім Конституції України та Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України», встановлює Регламент Кабінету Міністрів 

України, затверджений постановою Кабінету Міністрів Україн. Діяльність 

Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, 

законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної 

відповідальності, відкритості та прозорості 

4. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і 

законів України, актів Президента України видає обов'язкові для виконання 

акти – постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів України підписує 

Прем'єр-міністр України. 

5. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують 

проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і 

державного життя, виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України, постанов Верховної Ради України, додержання прав і 

свобод людини та громадянина. Міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, 

підзвітні та підконтрольні йому. Кабінет Міністрів України відповідальний 

перед Президентом України. Кабінет Міністрів України може бути 

позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції. 

6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють 

та затверджують власний регламент на основі Типового регламенту 
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центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1143. Міністерство є головним 

(провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в 

забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності. 

Міністерство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 

найменуванням. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються здебільшого базові принципи побудови та 

функціонування органів виконавчої влади в Україні.  

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння органів виконавчої влади в 

Україні.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей національної правової системи України. 
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ТТЕЕММАА  №№  1122..  ООРРГГААННИИ  ССУУДДООВВООЇЇ  ВВЛЛААДДИИ  ТТАА  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ЇЇХХ  РРООББООТТИИ  

( 2 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Поняття, ознаки та функції судової влади 

2. Судова система України 

3. Основні засади українського судочинства 

4. Правовий статус суддів 

5. Вища рада юстиції 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 

583). 

2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 

2012 року // Відомості Верховної Ради. — 2013. — № 27. — Ст. 282. 

3. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року // Відомості 

Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146. 

4. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — 

№ 49. — Ст. 272. 

5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-

42, № 43, № 44-45. — Ст. 141. 

6. Базов В. Актуальні питання забезпечення гласності судового процесу в 

адміністративному судочинстві України / В. Базов // Право України. — 

2014. — № 3. — С. 38-46. 

http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_14/Bazov_3_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_14/Bazov_3_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_14/Bazov_3_14/
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7. Байєр Д. Забезпечення єдності судової практики на рівні федеральних 

судів у Німеччині / Д. Байєр // Право України. — 2012. — № 11-12. — 

С. 162-180. 

8. Бєлова О. Деякі проблемні питання, що виникають в адміністративному 

судочинстві при визначенні кола фізичних осіб-підприємців, які 

звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування / О. Бєлова // Право України. — 2014. — № 3. — 

С. 118-124. 

9. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель 

організаційного забезпечення судової влади / В. Д. Бринцев. — Х. : Право, 

2010. — 464 с. 

10. Гончаренко О. Перспективи реформування Європейського суду з прав 

людини / О. Гончаренко // Підприємництво, господарство і право. — 

2013. — № 2. — С. 170 

11. Городовенко В. Засади побудови судової системи України / 

В. Городовенко // Юридична Україна. — 2012. — № 9. — С. 78-87. 

12. Діордіца І. В. Правові засади скасування рішень місцевих 

адміністративних судів через порушення норм процесуального права / 

І. В. Діордіца // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 6. 

— С. 67-72. 

13. Євграфова Є. Доступність правосуддя: можливості судової реформи / 

Є. Євграфова // Право України. — 2012. — № 8. — С. 279-287. 

14. Задорожня Г. Принцип рівного виборчого право громадян у рішеннях 

Конституційного Суду України / Г. Задорожня // Бюлетень Міністерства 

Юстиції України. — 2012. — № 9. — С. 42-49. 

15. Коваленко В. Концептуальні засади модернізації правоохоронної 

діяльності та вдосконалення системи органів охорони правопорядку в 

Україні / В. Коваленко // Право України. — 2013. — № 3-4. — С. 356-364. 

http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_14/BielovaO_3_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_14/BielovaO_3_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_14/BielovaO_3_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_14/BielovaO_3_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_3_14/BielovaO_3_14/
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16. Козюбра М. Система судів в Країні та місце в ній Верховного Суду 

України: стан та перспективи реформування / М. Козюбра // Право 

України. — 2012. — № 11-12. — С. 15-28. 

17. Маркерт Т. Роль Верховного Суду України в механізмі виконання 

зобов’язань держави у сфері захисту прав людини / Т. Маркерт // Право 

України. — 2012. — № 11-12. — С. 207-211. 

18. Наливайко Л. Р. Судово-правова реформа в Україні: проблеми теорії та 

практики / Л. Р. Наливайко // Влада. Людина. Закон. — № 2. — 2002. — 

С. 132-137. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити поняття, ознаки та функції судової влади, судову систему 

України, основні засади українського судочинства, правовий статус суддів, 

значення Вищої ради юстиції. 

ВСТУП 

В умовах становлення України як демократичної, правової, соціальної 

держави суттєво зростає роль судової влади. Функцію здійснення правосуддя 

покладено згідно з Конституцією України (ст. 6) на суди, які діють незалежно 

від законодавчої влади. Жоден орган державної влади, крім судів, не вправі 

брати на себе функцію і повноваження по здійсненню правосуддя. Виключно 

суди мають право визнати особу винною у скоєнні злочину і піддати її 

кримінальному покаранню. Суди здійснюють захист гарантованих 

Конституцією кожному прав і свобод (ст. 55). На підвищення ролі судів 

спрямоване вперше закріплене в Конституції положення про те, що 

компетенція суду поширюється на всі правовідносини, що виникають у 

державі. Судова влада, як і інші гілки державної влади, здійснює свої 

повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів 

України. 



350 
 

Метою правосуддя є захист конституційного ладу, прав і свобод 

громадян, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій 

незалежно від форм власності. 

 

І. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

Згідно зі ст. 6 Конституції України, судова влада є рівноправною та 

самостійною гілкою влади. її існування, поряд із законодавчою та виконавчою 

владою, є ознакою демократичної держави. Разом з іншими гілками влади вона 

є складовою народовладдя та має всі ознаки державної влади: рішення, що 

приймаються судовими органами в межах своєї компетенції, є обов’язковими 

для всіх державних органів, посадових осіб і громадян; судові органи 

застосовують різноманітні види державного примусу; є формою соціального 

регулювання у відповідній сфері суспільних відносин тощо. Одночасно судовій 

владі властиві й специфічні ознаки: 

1. правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (жодний 

інший орган державної влади не має права взяти на себе 

компетенцію судової влади); 

2. рішення з конкретної справи може бути винесеним лише 

судом і є обов’язковим для виконання всіма державними 

органами та посадовими особами; 

3. тільки суд держава наділяє правом використовувати 

примусові повноваження державної влади; 

4. виняткове правове становище суду в системі державних 

органів визначається Конституцією України й іншими 

нормативними актами; 

5. особливий порядок формування судового корпусу, режиму 

його діяльності та притягнення суддів до відповідальності; 

6. особлива система контролю за діяльністю судової влади 

(тільки контроль за законністю судових рішень і дотриманням 

судом процедури їх прийняття). 
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Відокремленість судової влади тісно пов’язана з її незалежністю 

(виключення будь-якого впливу політичних партій, громадських рухів та їхніх 

лідерів на судову владу; особливий порядок фінансування суддів, їх 

матеріально-побутового та соціального забезпечення; заборона вимагати від 

суддів відомостей по суті справ, які розглядаються чи перебувають у 

провадженні та ін.) та самостійністю (судові функції суд не поділяє з іншими 

органами, а його рішення не потребують санкцій або затвердження іншими 

гілками влади). Проте це не означає, що суди повністю ізольовані від 

законодавчої та виконавчої влади (їх взаємодія здійснюється в межах законів, 

які гарантують незалежність судів, виділяючи їх у самостійну, відокремлену 

систему). 

Судова влада має свої функції, до яких належать правосуддя та 

контроль. Визначальною є функція правосуддя, позаяк саме органи судової 

влади розглядають по суті правові конфлікти. Рішення суду з цивільних справ 

або вирок у справах кримінальних прийнято називати актами правосуддя, що з 

погляду їхньої обов’язковості прирівнюються до законів та забезпечуються 

можливістю застосування заходів державного примусу, а умисне їх 

невиконання чи перешкоджання їх виконанню посадовою особою має 

наслідком юридичну відповідальність. 

Контрольна функція судової влади полягає в тому, що вона здійснює 

конституційний контроль; контроль за законністю й обґрунтованістю рішень і 

дій державних органів, посадових осіб та державних службовців у разі їх 

оскарження до суду; контроль за законністю й обґрунтованістю арештів і 

затримань, застосованих органами дізнання та досудового слідства; 

санкціонування проведення дій, пов’язаних з обмеженням прав громадян, 

передбачених статтями 29, 30, 31 Конституції України тощо. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, згідно зі ст. 6 Конституції України, судова влада є 

рівноправною та самостійною гілкою влади. її існування, поряд із 

законодавчою та виконавчою владою, є ознакою демократичної держави. Разом 
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з іншими гілками влади вона є складовою народовладдя та має всі ознаки 

державної влади: рішення, що приймаються судовими органами в межах своєї 

компетенції, є обов’язковими для всіх державних органів, посадових осіб і 

громадян; судові органи застосовують різноманітні види державного примусу; 

є формою соціального регулювання у відповідній сфері суспільних відносин 

тощо 

ІІ. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

Функцію здійснення правосуддя, за Конституцією України, покладено на 

суди, що діють незалежно від законодавчої та виконавчої гілок влади. Жодні 

органи державної влади, крім судів, не мають права перебирати на себе 

функцію і повноваження зі здійснення правосуддя. Тільки суди мають право 

визнавати особу винною у вчиненні злочину та піддавати її кримінальному 

покаранню. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі. 

Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та 

судами загальної юрисдикції. 

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної 

юрисдикції в Україні. Його завданням є гарантування верховенства Конституції 

України як Основного Закону держави на всій території України. Він розглядає 

питання про відповідність всіх законів й інших нормативно-правових актів, які 

приймаються в Україні, Конституції України та принципам верховенства права. 

Суди загальної юрисдикції розглядають спори між громадянами, 

громадянами та юридичними особами, громадянами й державою, кримінальні 

справи, адміністративні тощо. 

Система судів загальної юрисдикції (загальних судів) в Україні базується 

на принципах територіальності та спеціалізації. Побудова судів на основі 

територіального принципу забезпечує наближення судів до населення та їхню 

доступність, а спеціалізація судів і суддів у розгляді певних категорій справ 

сприяє більш кваліфікованому їх розглядові, більш надійному захисту прав і 

свобод людини та громадянина, законних інтересів юридичних осіб. 
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Систему судів загальної юрисдикції формують місцеві суди, апеляційні 

суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є 

Верховний Суд України. Він:  

1) переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) 

касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних 

правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законодавством;  

2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;  

3) надає висновок на наявність чи відсутність у діяннях, в яких 

звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину, 

вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про 

неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом 

здоров’я;  

4) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності 

законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення 

Конституції та законів України. 

До складу Верховного Суду України входять двадцять суддів – по п’ять 

суддів від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, 

господарської, адміністративної), з числа яких обираються Голова Верховного 

Суду України та його заступники. 

Судді Верховного Суду України обираються Верховною Радою України 

безстроково. Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має стаж 

роботи на посаді судді не менше п’ятнадцяти років або суддя Конституційного 

Суду України. 

У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України, який є 

колегіальним органом, повноваження якого визначаються законодавством. До 

складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду 

України. 
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При Верховному Суді України утворюється Науково-консультативна 

рада. До її складу входять висококваліфіковані фахівці у галузі права для 

попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України 

стосовно надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших 

питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує 

наукового забезпечення. 

Голова Верховного Суду України та його заступник обираються на 

посаду строком на п’ять років та звільняються з посади Пленумом Верховного 

Суду України більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом 

таємного голосування. 

Верховний Суд України має офіційний друкований орган та може бути 

співзасновником інших друкованих видань. 

Місцеві суди діють у межах району, міста (крім міст районного 

підпорядкування), району міста, декількох районів або району та міста 

одночасно. До місцевих судів за статусом прирівнюються господарські суди 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також 

інші суди, передбачені процесуальним законом. 

Апеляційні суди діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі. До них прирівнюються військові суди регіонів у 

Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. 

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі 

спеціалізовані суди. До вищих спеціалізованих судів належать вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий 

господарський суд України та Вищий адміністративний суд України. 

У вищому спеціалізованому суді утворюються палати з розгляду окремих 

категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює 

секретар, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про утворення 

судової палати, її склад, а також про призначення секретаря судової палати 
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приймаються зборами суддів вищого спеціалізованого суду за пропозицією 

голови суду. 

У вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого 

суду та Науково-консультативна рада, порядок роботи і статус яких 

визначається законом. 

Вищий спеціалізований суд має офіційний орган та може бути 

співзасновником інших друкованих видань. 

Суди загальної юрисдикції створюються та ліквідовуються Президентом 

України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови 

відповідного вищого спеціалізованого суду. 

Голови місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів та їх 

заступники призначаються на посади строком на п’ять років із числа суддів цих 

судів та звільняються з посад Вищою радою юстиції за поданням відповідних 

рад суддів. Суддя не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного 

суду більш як два строки підряд. 

Конституцією України заборонено створення будь-яких надзвичайних і 

особливих судів. Колишня практика створення позасудових органів, наділених 

повноваженнями судів (особливо в 20-х, 30-х, 40-х рр. XX століття) несумісна з 

принципом законності. Вона призвела до масового порушення прав і свобод 

громадян, незаконних політичних репресій. За умов становлення в Україні 

демократичної, правової держави створення таких судів неприпустиме. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, функцію здійснення правосуддя, за Конституцією України, 

покладено на суди, що діють незалежно від законодавчої та виконавчої гілок 

влади. Жодні органи державної влади, крім судів, не мають права перебирати 

на себе функцію і повноваження зі здійснення правосуддя. Тільки суди мають 

право визнавати особу винною у вчиненні злочину та піддавати її 

кримінальному покаранню. Юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі. 
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Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та 

судами загальної юрисдикції. 

Система судів загальної юрисдикції (загальних судів) в Україні базується 

на принципах територіальності та спеціалізації. Побудова судів на основі 

територіального принципу забезпечує наближення судів до населення та їхню 

доступність, а спеціалізація судів і суддів у розгляді певних категорій справ 

сприяє більш кваліфікованому їх розглядові, більш надійному захисту прав і 

свобод людини та громадянина, законних інтересів юридичних осіб. Систему 

судів загальної юрисдикції формують місцеві суди, апеляційні суди, вищі 

спеціалізовані суди та Верховний Суд України. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Суди України, розглядаючи цивільні, кримінальні, адміністративні й інші 

справи, сприяють зміцненню законності та правопорядку в державі, захищають 

права й свободи людини та громадянина. Ця діяльність судів здійснюється на 

певних засадах (принципах) - основних, загальних положеннях, визначених 

Конституцією України та відповідними законами України, що характеризують 

найбільш важливі аспекти організації і діяльності судів при здійсненні 

правосуддя. Основними з них є такі: 

1) законність (правосуддя здійснюється в точній відповідності до 

законодавства України); 

2) здійснення правосуддя тільки судом (правосуддя в Україні 

здійснюється виключно спеціальними державними органами - судами. 

Делегування функцій судів іншим державним органам або посадовим особам не 

допускається); 

3) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом 

(незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової і 

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

характеру занять, місця проживання та інших обставин); 
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4) незалежність суддів (вони підкоряються тільки закону); 

5) забезпечення доведення вини (особа вважається невинуватою у 

вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню доти, 

доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 

обвинувальним вироком. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, 

отриманих незаконно, або на припущеннях. Усі сумніви щодо доведення вини 

особи тлумачаться на її користь); 

6) змагальність сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів та у 

доведенні перед судом їхньої переконливості (у судовому розгляді справи 

участь беруть дві сторони - обвинувачення (прокурор, потерпілий, цивільний 

позивач) і захист (адвокат, підсудний, цивільний відповідач), які подають свої 

докази, міркування, що стосуються справи, для встановлення істини, маючи 

при цьому однакові права); 

7) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором (прокурор 

підтримує державне обвинувачення та сприяє виконанню вимог закону про 

всебічний, повний і об’єктивний розгляд справи); 

8) забезпечення обвинуваченому права на захист (кожен має право на 

правову допомогу та є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення 

цього права діє адвокатура, що може використовуватися підозрюваним, 

обвинуваченим, підсудним і є важливою гарантією об’єктивного розгляду 

справи та запобігання притягнень до кримінальної відповідальності 

невинуватих осіб. Порушення цього права може стати підставою для 

скасування судового рішення); 

9) гласність (відкритість) судового процесу та його повиє фіксування 

технічними засобами (закритий розгляд справ допускається лише за 

вмотивованою ухвалою суду щодо певних категорій справ, визначених 

Кримінально-процесуальним кодексом України. Вироки судів завжди 

оголошуються публічно); 

10) обов’язковість рішень суду (Конституцією України встановлено, що 

судові рішення ухвалюються судами іменем України, це означає, що ті з них, 
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які набрали законної сили, є обов’язковими для всіх без винятку органів 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб, окремих громадян та їхніх об’єднань і підлягають виконанню 

на всій території України. Особи, винні в невиконанні судових рішень, 

притягаються до встановленої законом відповідальності). 

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах 

певної юрисдикції. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, суди України, розглядаючи цивільні, кримінальні, адміністративні 

й інші справи, сприяють зміцненню законності та правопорядку в державі, 

захищають права й свободи людини та громадянина. Ця діяльність судів 

здійснюється на певних засадах (принципах) - основних, загальних положеннях, 

визначених Конституцією України та відповідними законами України, що 

характеризують найбільш важливі аспекти організації і діяльності судів при 

здійсненні правосуддя. 

 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ 

Відповідно до ст. 127 Конституції України, правосуддя в Україні 

здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні 

засідателі й присяжні. Професійні судді не можуть належати до політичних 

партій і профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати 

представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 

Перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять 

років здійснює Президент України, решту суддів, окрім судців 

Конституційного Суду України, обирає Верховна Рада України безстроково в 

порядку, встановленому законом. 

Необхідною умовою для обіймання посади судді будь-якого суду є 

складання кваліфікаційного іспиту. Його складають особи, що висуваються для 

призначення на посаду судді та є громадянами України, не молодші за 25 років, 
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мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менш як 3 роки, 

проживають в Україні не менш як 10 років і володіють державною мовою. 

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, що мають фахову 

підготовку з питань юрисдикції цих судів. Кваліфікаційна комісія, залежно від 

результатів іспиту, доходить висновку про підготовленість кандидата до 

судової роботи та дає рекомендацію для призначення його на посаду судді. 

Закон може встановлювати для деяких категорій суддів додаткові 

вимоги щодо стажу, віку та їхнього професійного рівня (для судців 

апеляційного суду стаж роботи на посаді судці не менше 5 років, для суддів 

Верховного Суду України - не менше 15 років). 

Конституцією України та законами України гарантується незалежність і 

недоторканність судців. Незалежність суддів полягає в тому, що вони підвладні 

лише законові та будь-який уплив на них неприпустимий. Недоторканність 

суддів поширюється на їхні листування, засоби зв’язку, документи, службові та 

приватні приміщення. Судді всіх рангів не можуть бути без згоди Верховної 

Ради України затримані чи заарештовані до винесення обвинувального вироку 

судом. 

Суддя звільняється з посади органом, який його обрав або 1 призначив у 

разі: 

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено (стосується 

суддів Конституційного Суду України та суддів, які вперше призначаються на 

посаду); 

2) досягнення суддею 65 років (незалежно від статі); 

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 

5) порушення суддею присяги (присяга вимагає від судді чесно та 

сумлінно виконувати обов’язки, здійснюючи правосуддя, підкорятися тільки 

закону, бути об’єктивним і справедливим); 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього 

(у разі вчинення суддею злочину); 
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7) припинення його громадянства (внаслідок виходу судді з громадянства 

чи втрати громадянства); 

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим (може 

статися тільки за рішенням суду); 

9) подання суддею заяви про відставку чи про звільнення з посади за 

власним бажанням. 

Повноваження судді припиняються в разі його смерті. 

Суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за: 

вислугу років; перебування на адміністративній посаді в суді; науковий 

ступінь; роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці. 

Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 

мінімальних заробітних плат, визначених законом, що запроваджується 

поетапно. 

Посадові оклади інших суддів установлюються пропорційно для 

посадового окладу судді місцевого суду з коефіцієнтом: судді апеляційного 

суду – 1.1; судді вищого спеціалізованого суду – 1.2; судді Верховного Суду 

України, судді Конституційного Суду України – 1.3. Суддям виплачується 

щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 

років -15 %; більше 5 років - 20 %; більше 10 років - 30 %; більше 15 років - 40 

%; більше 20 років - 50 %; більше 25 років - 60 %; більше 30 років - 70 %; 

більше 35 років - 80 % посадового окладу. 

Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих 

днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення у 

розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, 

надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. 

Після призначення на посаду суддя Конституційного Суду України, 

Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду апеляційного, 

місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується 

службовим житлом за місцем знаходження суду. 
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Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей. Проявляється 

це в тому, що працівники суду та їхні близькі родичі мають право 

застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю для захисту 

особистої безпеки, безпеки близьких родичів, а також свого життя та майна; 

отримувати матеріальну компенсацію в разі загибелі працівника, каліцтва чи 

іншого ушкодження здоров’я, знищення чи пошкодження його майна у зв’язку 

з виконанням службових обов’язків. Життя та здоров’я працівників суду 

підлягають обов’язковому державному страхуванню, за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. 

Судді, які вийшов у відставку, виплачується вихідна неоподатковувана 

допомога у розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посадою. Суддя 

та члени його сім’ї мають право на безоплатне медичне обслуговування у 

державних закладах охорони здоров’я. Члени сім’ї судді можуть 

обслуговуватися в тих медичних закладах, де обслуговується суддя. Судді, який 

вийшов у відставку, при досягненні пенсійного віку виплачується пенсія (як 

державному службовцю) або, за його вибором, щомісячне довічне грошове 

утримання (у розмірі 80 % грошового утримання судді, який працює на 

відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років 

розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на 2 % 

заробітку, але не більше ніж 90 % розміру щомісячного довічного грошового 

утримання). 

Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується 

незалежно від заробітку (прибутку), одержаного суддею після виходу у 

відставку. 

Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади здійснює 

Державна судова адміністрація України, яка підзвітна з’їзду судів України. В 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

утворюються територіальні управління Державної судової адміністрації. 
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Державну судову адміністрацію очолює Голова, який призначається на 

посаду і звільняється з неї Радою суддів України. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, відповідно до ст. 127 Конституції України, правосуддя в Україні 

здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні 

засідателі й присяжні. Професійні судді не можуть належати до політичних 

партій і профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати 

представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 

Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади здійснює 

Державна судова адміністрація України, яка підзвітна з’їзду судів України. В 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

утворюються територіальні управління Державної судової адміністрації. 

V. ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ 

Згідно зі ст. 131 Конституції України, в нашій державі діє Вища рада 

юстиції, до відання якої належить: 

 внесення подання про призначення суддів на посади чи про 

звільнення їх з посад; 

 прийняття рішень стосовно порушень суддями та 

прокурорами вимог щодо несумісності; 

 здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів 

Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів, 

розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності суддів апеляційних і місцевих судів, а також 

прокурорів. 

Отож основне завдання цього органу – остаточне завершення процесу 

відбору кандидата на посаду судді. Вища рада юстиції є провідним елементом 

складного механізму проходження кандидата на посаду судді. За її рішенням 

вносяться подання Президентові України про перше призначення суддів і 

подання до Верховної Ради України про обрання суддів безстроково. На цей 
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орган покладено конституційний обов’язок щодо формування в Україні 

якісного суддівського корпусу. Названа інституція є гарантом незалежності 

суддів у тому разі, якщо в системі виконавчої чи законодавчої гілок державної 

влади буде виявлено невдоволення безкомпромісністю судді під час здійснення 

правосуддя. Діяльність Вищої ради юстиції покликана, з одного боку, не 

допустити проявів корпоративності при формуванні суддівського корпусу, а з 

іншого – забезпечити реальну незалежність суддів при здійсненні правосуддя. 

Вища рада юстиції складається з 20 членів. Верховна Рада України, 

Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ 

призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція 

працівників прокуратури - двох членів Вищої ради юстиції. До її складу також 

належать за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції 

України, Генеральний прокурор України. 

Отже, до процесу призначення суддів на посади залучаються 

представники найбільш компетентної у сфері юриспруденції. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Згідно зі ст. 131 Конституції України, в нашій державі діє Вища рада 

юстиції, до відання якої належить: внесення подання про призначення суддів на 

посади чи про звільнення їх з посад; прийняття рішень стосовно порушень 

суддями та прокурорами вимог щодо несумісності; здійснення дисциплінарного 

провадження стосовно суддів Верховного Суду України та суддів вищих 

спеціалізованих судів, розгляд скарг на рішення про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місцевих судів, а також 

прокурорів. Отож основне завдання цього органу – остаточне завершення 

процесу відбору кандидата на посаду судді. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 
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1. Згідно зі ст. 6 Конституції України, судова влада є рівноправною та 

самостійною гілкою влади. її існування, поряд із законодавчою та виконавчою 

владою, є ознакою демократичної держави. Разом з іншими гілками влади вона 

є складовою народовладдя та має всі ознаки державної влади: рішення, що 

приймаються судовими органами в межах своєї компетенції, є обов’язковими 

для всіх державних органів, посадових осіб і громадян; судові органи 

застосовують різноманітні види державного примусу; є формою соціального 

регулювання у відповідній сфері суспільних відносин тощо. 

2. Функцію здійснення правосуддя, за Конституцією України, покладено 

на суди, що діють незалежно від законодавчої та виконавчої гілок влади. Жодні 

органи державної влади, крім судів, не мають права перебирати на себе 

функцію і повноваження зі здійснення правосуддя. Тільки суди мають право 

визнавати особу винною у вчиненні злочину та піддавати її кримінальному 

покаранню. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі. 

3. Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України 

та судами загальної юрисдикції. 

4. Система судів загальної юрисдикції (загальних судів) в Україні 

базується на принципах територіальності та спеціалізації. Побудова судів на 

основі територіального принципу забезпечує наближення судів до населення та 

їхню доступність, а спеціалізація судів і суддів у розгляді певних категорій 

справ сприяє більш кваліфікованому їх розглядові, більш надійному захисту 

прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів юридичних осіб. 

Систему судів загальної юрисдикції формують місцеві суди, апеляційні суди, 

вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України. 

5. Суди України, розглядаючи цивільні, кримінальні, адміністративні й 

інші справи, сприяють зміцненню законності та правопорядку в державі, 

захищають права й свободи людини та громадянина. Ця діяльність судів 

здійснюється на певних засадах (принципах) - основних, загальних положеннях, 

визначених Конституцією України та відповідними законами України, що 
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характеризують найбільш важливі аспекти організації і діяльності судів при 

здійсненні правосуддя. 

6. Відповідно до ст. 127 Конституції України, правосуддя в Україні 

здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні 

засідателі й присяжні. Професійні судді не можуть належати до політичних 

партій і профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати 

представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 

7. Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади здійснює 

Державна судова адміністрація України, яка підзвітна з’їзду судів України. В 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

утворюються територіальні управління Державної судової адміністрації. 

8. Згідно зі ст. 131 Конституції України, в нашій державі діє Вища рада 

юстиції, до відання якої належить: внесення подання про призначення суддів на 

посади чи про звільнення їх з посад; прийняття рішень стосовно порушень 

суддями та прокурорами вимог щодо несумісності; здійснення дисциплінарного 

провадження стосовно суддів Верховного Суду України та суддів вищих 

спеціалізованих судів, розгляд скарг на рішення про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місцевих судів, а також 

прокурорів. Отож основне завдання цього органу – остаточне завершення 

процесу відбору кандидата на посаду судді. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ  

Демократизм держави визначається можливістю забезпечити всім 

суб’єктам права судовий захист незалежним і неупередженим судом, 

утвореним відповідно до закону. Для забезпечення всебічного, повного та 

об'єктивного розгляду справ, законності судових рішень в Україні діють суди.  

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні питання 

організації та здійснення судочинства в Україні.  
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Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей здійснення судочинства в Україні. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

 

 

 

 



367 
 

ТТЕЕММАА  №№  1133..  ККООННССТТИИТТУУЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ССУУДД  УУККРРААЇЇННИИ  

( 4 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Порядок формування Конституційного Суду України, його чисельний 

склад, структура, вимоги до суддів 

2. Структурна організація Конституційного Суду України 

3. Процедура внесення конституційного подання та конституційного 

звернення 

4. Форми діяльності Конституційного Суду України 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості 

Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними 

Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — 

№ 19. — Ст. 583). 

2. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 

1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — 

№ 49. — Ст. 272. 

3. Регламент Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року 

(зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 1997. — № 20. — С. 87. 

4. Бакірова І. О. Офіційне тлумачення Конституції та законів України 

як одна із форм забезпечення судового захисту прав людини і громадянина 

Конституційним Судом України / І. О. Бакірова // Бюлетень Міністерства 

юстиції України. — 2010. — № 4-5. — С. 52-63. 
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5. Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду 

України: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право України. 

— 2010. — № 6. — С. 45-49. 

6. Барский В. Правовая природа судебного конституционного 

контроля в Украине / В. Барский // Юридический вестник. — 1998. — № 1. — 

С. 48-51. 

7. Бондарчук І. В. Рішення Конституційного Суду України у 

правовому регулюванні діяльності політичних партій і громадських організацій 

/ І. В. Бондарчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 5. — 

С. 106-113. 

8. Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду 

України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу / 

Ф. Веніславський // Вісник Академії правових наук України. — 2010. — № 2. 

— С. 61-69. 

9. Гергелійник В. Конституційний Суд в системі органів контрольної 

влади: теоретичні аспекти / В. Гергелійник // Право України. — 1999. — № 5. 

— С. 81-85. 

10. Гультай М. Модель конституційної скарги в Республіці Польща та 

її переваги в контексті розвитку конституційної юстиції України / М. Гультай // 

Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 1 (68). — С. 55-65. 

11. Евсеев А. Судебные ошибки в деятельности Конституционного 

Суда Украины: к постановке проблемы / А. Евсеев // Підприємництво, 

господарство і право. — 2010. — № 8. — С. 3-6. 

12. Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в 

Україні / В. Кампо // Право України. — 2010. — № 6. — С. 60-65. 

13. Кампо В. М. Конституційні засади виборів у практиці 

Конституційного Суду України / В. М. Кампо, А. О. Янчук // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. — 2009. — № 12 (98). — С. 17-28. 
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14. Кельман М. Підсумкові акти конституційної юрисдикції зарубіжних 

країн: їх юридична природа / М. Кельман // Право України. — 2000. — № 10. — 

С. 124-127. 

15. Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в 

механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні / В. Коваленко // Вісник 

Конституційного Суду України. — 2014. — № 2. —  С. 66-73. 

16. Ліфшиць Ю. Правовий статус Конституційного Суду / Ю. Ліфшиць 

// Право України. — 1994. — № 5-6. — С. 6-8. 

17. Намясенко О. Правовий статус членів органів конституційного 

контролю: загальний характер та порівняльний аналіз / О. Намясенко // 

Юридична Україна. — 2007. — № 2. — С. 10-16. 

18. Скомороха В. Судовий конституціоналізм в аспекті співвідношення 

конституційної та конвенційної юрисдикції / В. Скомороха // Вісник 

Конституційного Суду України. — 2015. — № 1. — С.40-48. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розглянути порядок формування Конституційного Суду України, його 

чисельний склад, структура, вимоги до суддів, структурну організацію 

Конституційного Суду України, процедуру внесення конституційного подання 

та конституційного звернення, форми діяльності Конституційного Суду 

України. 

ВСТУП 

 

Відомо, що здійснюючи свої повноваження, конституційний суд може 

виконувати різні правові функції: правозахисну (захищати права і свободи 

громадян, інших фізичних та юридичних осіб приватного права), 

праворегулятивну (заповнювати прогалини в законодавстві та усувати 

законодавчі колізії у процесі тлумачення положень конституції й законів), 

правоохоронну (при наданні висновків про притягнення до відповідальності 

вищих посадових осіб) та правоарбітражну (при вирішенні конституційних 

спорів між органами влади тощо).  
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Конституційна юстиція як інститут конституційного права з’явилась у 

результаті виокремлення правозахисної функції в діяльності органів 

конституційного контролю (конституційної юрисдикції), які, в свою чергу, 

були створені в результаті утвердження в конституційних системах відповідних 

країн принципів правової держави та верховенства права.  

Нині інститут конституційної юстиції «пробиває» собі дорогу навіть у тих 

країнах, які не особливо прихильні до принципів правової держави та 

верховенства права. В країнах, де цей інститут почуває себе впевнено, він 

творить дива: авторитет органів конституційної юстиції, як правило, є високим 

та стабільним порівняно з іншими органами державної влади; їх рішення 

можуть слугувати обов’язковими для модернізації або проведенню реформ у 

політико-правовій та інших сферах суспільного життя тощо. Феномен органів 

конституційної юстиції у простому: чим доступнішою є судова система для 

громадян, тим більше вони акцентують увагу на неконституційних положеннях 

законодавства. Як наслідок, у цих органах громадяни успішно захищають свої 

права і свободи від неконституційних актів, з одного боку, та сприяють 

усуненню порушень Конституції в діяльності інших органів держави – з 

другого. 

 

І. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ, 

ЙОГО ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА, ВИМОГИ ДО СУДДІВ 

 

Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції 

в Україні має своїм основним завданням гарантування верховенства 

Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. 

Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду 

України визначаються Конституцією України та Законом України «Про 

Конституційний Суд України». Конституційний Суд України приймає акти, що 

регламентують організацію його внутрішньої роботи відповідно до цього 

Закону. Основним таким актом є Регламент Конституційного Суду України, 



371 
 

затверджений Рішенням Конституційного Суду України від 05.03.1997 p., зі 

змінами і доповненнями. При цьому в юридичній літературі вказується на 

необхідність прийняття Конституційно-процесуального кодексу (Кодексу 

конституційного судочинства), що дало б можливість відмовитися від 

підзаконного Регламенту Конституційного Суду та перенести навички 

шанобливого ставлення до процесуальних правил і процесуального закону, 

класично відпрацьованих у правосудді взагалі, на таку порівняно «молоду» 

форму судочинства, як судочинство конституційне. 

До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів 

Конституційного Суду України. Суддею Конституційного Суду України може 

бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має 

вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за 

фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні 

протягом останніх двадцяти років. 

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних 

партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій 

політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати 

іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України 

призначають по шість суддів Конституційного Суду України. 

Призначеною на посаду судді Конституційного Суду України вважається 

особа, про призначення якої видано Указ Президента України. У разі 

припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який 

призначався Президентом України, Президент України у місячний строк 

призначає іншу особу на цю посаду. 

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду України 

таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. 

Відповідно до пунктів 26, 27 ч. 1 ст. 85 Конституції України до 

повноважень Верховної Ради України належать призначення на посади та 
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звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України, а також 

обрання суддів безстроково. 

Кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України пропонує 

Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону 

України «Про Конституційний Суд України». 

Як передбачає ст. 209 Регламенту, за дорученням Голови Верховної Ради 

України комітети, до предмета відання яких належать відповідні питання, 

подають свої висновки щодо кандидатів на посади суддів Конституційного 

Суду України. Висновки комітетів та відомості про кандидатів на посади суддів 

Конституційного Суду України, підготовлені з дотриманням вимог щодо 

відомостей про кандидата на відповідну посаду (ч. 2 ст. 205 Регламенту), 

надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною 

Радою відповідного питання. 

В обговоренні кандидатур на посади суддів Конституційного Суду 

України беруть участь представники депутатських фракцій, представники 

комітетів (у разі їх створення), народні депутати. 

Голосування щодо призначення на посади суддів Конституційного Суду 

України здійснюється Верховною Радою таємно шляхом подання 

бюлетенів, а звільнення з посад таких осіб відбувається відкритим 

голосуванням. За результатами голосування оформляється відповідна 

постанова Верховної Ради. 

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим 

голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає 

кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України для 

включення в бюлетені для таємного голосування. Призначеним на посаду 

судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який у 

результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа 

обраних делегатів з'їзду суддів України. Якщо голосування проводиться 

щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на посаду 

суддів 
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Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, 

які, одержавши більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів 

України, набрали більше голосів, ніж інші кандидати на ці посади. За 

результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду підписуються 

рішення з'їзду суддів України про призначення суддів Конституційного Суду 

України. 

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, 

який призначався з'їздом суддів України, з'їзд суддів України у тримісячний 

строк призначає іншу особу на цю посаду. 

Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев'ять 

років без права бути призначеним повторно. 

Суддя Конституційного Суду України вступає на посаду з дня складення 

ним присяги судді Конституційного Суду України.  

Відповідно до ст. 217 Регламенту судді Конституційного Суду України 

складають присягу перед Верховною Радою у строки і за текстом, як це 

визначено Законом України «Про Конституційний Суд України». Складення 

присяги здійснюється зазначеними особами особисто на пленарному засіданні 

Верховної Ради. 

Питання про складення присяги включається до порядку денного сесії 

Верховної Ради без прийняття нею відповідного рішення. Згідно з п. 4 

постанови Верховної Ради України «Про порядок складення у Верховній Раді 

України присяги суддею Конституційного Суду України» від 14.12.2005 p. № 

3193-IV, із змінами, внесеними Законом України від 03.08.2006 p. № 73-V, 

особа, призначена на посаду судді Конституційного Суду України Верховною 

Радою України, складає присягу за наявності висновку Комітету Верховної 

Ради України з питань правової політики про виконання нею вимог ч. 2 ст. 127 

Конституції України, відповідно до якої професійні судді не можуть належати 

до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній 

діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані 
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посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та 

творчої. 

Комітет, до предмета відання якого належить таке питання, подає до 

Верховної Ради пропозицію про дату, час та процедуру складення присяги 

відповідною особою. Така пропозиція має бути внесена протягом тижня з дня 

надходження до цього комітету матеріалів стосовно призначеної особи. 

У разі неприйняття комітетом у зазначений термін відповідного рішення 

або якщо подані до комітету відповідні матеріали не розглянуто, питання про 

складення присяги судді Конституційного Суду України включається до 

порядку денного сесії Верховної Ради не пізніше двох тижнів після їх 

надходження до Верховної Ради. 

Особа, призначена на посаду судді Конституційного Суду України, після 

її представлення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради зачитує з 

трибуни текст присяги. 

У разі коли на момент складення присяги відповідною особою від неї 

надійде заява про відмову від складення присяги або виникнуть інші 

передбачені законом підстави, що унеможливлюють її вступ на відповідну 

посаду, комітет, до предмета відання якого належить це питання, подає на 

розгляд Верховної Ради відповідну пропозицію. 

Суддя Конституційного Суду України складає присягу на засіданні 

Верховної Ради України, яке проводиться за участю Президента України, а 

також Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України або осіб, які 

виконують їх повноваження. 

Повноваження судді Конституційного Суду України та його 

конституційні права і свободи не можуть бути обмежені при введенні воєнного 

чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях. 

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному 

пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів 

Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним 



375 
 

голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом кандидатур, 

запропонованих суддями Конституційного Суду України. 

Відповідно до § 1 Регламенту Конституційного Суду України Голова 

Конституційного Суду України обирається не пізніше двомісячного строку з 

дня, коли посада Голови стала вакантною. 

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 

головує один із заступників Голови Конституційного Суду України. Якщо до 

списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України внесено 

кандидатуру судді, який є головуючим, то на засіданні головує старший за 

віком суддя, не внесений до списку кандидатур. 

Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України 

вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять 

суддів Конституційного Суду України. 

На спеціальному пленарному засіданні Конституційним Судом України 

відкритим голосуванням затверджується форма бюлетеня для голосування по 

виборах Голови Конституційного Суду України та форма протоколу 

голосування. 

Головуючий на спеціальному пленарному засіданні Конституційного 

Суду України вносить пропозицію щодо висунення кандидатур на посаду 

Голови Конституційного Суду України. 

До списку кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України 

вноситься будь-яке число кандидатур, які дали згоду балотуватися на посаду 

Голови. Кандидатури на посаду Голови заслуховуються на спеціальному 

пленарному засіданні Конституційного Суду України. 

Список кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України 

затверджується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду 

України відкритим голосуванням і оформляється протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні. 

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 

із числа суддів Конституційного Суду України обирається комісія для 
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організації та проведення виборів Голови Конституційного Суду України у 

складі трьох суддів із числа суддів, які не балотуються на посаду Голови 

Конституційного Суду України. Головуючий на засіданні Конституційного 

Суду України не може обиратися до складу комісії. 

Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного 

Суду України обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, 

про що складається протокол. 

Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного 

Суду України забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування. 

На звороті бюлетенів свій підпис ставить головуючий на спеціальному 

пленарному засіданні Конституційного Суду України, що скріплюється 

печаткою Конституційного Суду України. Бюлетені без підпису головуючого та 

відтиску печатки є недійсними. 

Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного 

Суду України вносить у бюлетені для таємного голосування в алфавітному 

порядку прізвища, ім'я та по батькові кандидатів на посаду Голови. 

Судді Конституційного Суду України розписуються про одержання 

бюлетенів в окремому списку. Бюлетені, що залишилися, погашаються. 

Суддя Конституційного Суду України при голосуванні залишає в списку 

для таємного голосування прізвище не більше як одного кандидата на посаду 

Голови Конституційного Суду України, закресливши прізвища інших 

кандидатів. 

Бюлетені, в яких залишено прізвища двох або більше кандидатів, є 

недійсними. 

Бюлетені, в яких викреслено прізвища усіх кандидатів, є дійсними. 

Комісія для організації та проведення виборів Голови Конституційного 

Суду України забезпечує таємність голосування. Після проведення таємного 

голосування комісія перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси «за» і 

«проти» кожного кандидата, складає протокол голосування, який підписують 

голова і члени комісії. 
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Протокол голосування оголошується головою комісії на спеціальному 

пленарному засіданні Конституційного Суду України і затверджується 

більшістю голосів від загальної кількості суддів Конституційного Суду 

України, що беруть участь у засіданні. 

Обраним на посаду Голови Конституційного Суду України  

вважається кандидат, за якого проголосувало  не менше десяти суддів 

Конституційного Суду України. 

У разі, якщо жоден із кандидатів на посаду Голови Конституційного 

Суду України не одержав необхідної кількості голосів, за рішенням комісії 

проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали 

найбільшу кількість голосів. 

Якщо два і більше кандидатів на посаду Голови одержали найбільшу 

однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по цих 

кандидатах. 

У разі, якщо один із кандидатів одержав більшу, але не одержав 

необхідної кількості голосів, а інші два і більше кандидатів після нього 

одержали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по 

всіх цих кандидатах. 

Якщо при повторному голосуванні Голову Конституційного Суду 

України не обрано, проводяться нові вибори з висуненням інших кандидатур, 

які не були включені до бюлетеня при перших виборах, у порядку, 

передбаченому Законом України «Про Конституційний Суд України» та 

Регламентом. 

Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України 

протоколюється. Протокол засідання підписується головуючим. 

Матеріали спеціального пленарного засідання Конституційного Суду 

України передаються головуючим керівникові Секретаріату Конституційного 

Суду України. Керівник Секретаріату опечатує ці матеріали у присутності 

головуючого та обраного Голови Конституційного Суду України і передає їх за 

актом на зберігання в Архів Конституційного Суду України. 
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Голова Конституційного Суду України має двох заступників Голови 

Конституційного Суду України. 

Заступники Голови Конституційного Суду України виконують за 

дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження. 

У разі відсутності Голови Конституційного Суду України або неможливості 

здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник, який є 

старшим за віком. 

У разі відсутності обох заступників обов'язки Голови 

Конституційного Суду України виконує найстарший за віком суддя 

Конституційного Суду України. 

Заступники Голови Конституційного Суду України обираються за 

пропозицією Голови Конституційного Суду України лише на один трирічний 

строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, 

визначеному Законом для обрання Голови Конституційного Суду України. 

Повноваження судді Конституційного Суду України  припиняються у 

разі: 

1) закінчення строку призначення; 

2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку; 

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;  

4) порушення суддею вимог щодо несумісності займаної посади з 

деякими видами діяльності; 

5) порушенням суддею присяги; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

7) припинення його громадянства; 

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за 

власним бажанням. 

Рішення про припинення повноважень судді Конституційного Суду 

України у випадках, передбачених пунктами 1-3, 6-9, приймається на засіданні 
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Конституційного Суду України, а у випадках, установлених пунктами 4, 5, – 

Верховною Радою України. 

Повноваження судді припиняються у разі його смерті. 

Голова Конституційного Суду України, його заступник звільняються з 

посади за їх заявами Конституційним Судом України. Рішення про дострокове 

звільнення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини конституційного складу суддів Конституційного Суду України. 

Звільнення з посади Голови Конституційного Суду України, його заступника не 

позбавляє їх повноважень судді Конституційного Суду України. 

Особа судді Конституційного Суду України є недоторканною. Суддя 

Конституційного Суду України не може бути затриманий чи заарештований без 

згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.  

Відповідно до ч. 3 ст. 126, ст. 149 Конституції України Верховна Рада 

надає згоду на затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, 

судді суду загальної юрисдикції. 

Подання про надання згоди на затримання чи арешт судді 

Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції ініціюється 

відповідно органами досудового слідства і судовими органами. При цьому 

щодо кожного виду запобіжного за ходу подається окреме подання. Воно 

повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради Головою Верховного 

Суду України. Подання має бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні 

факти і докази, що підтверджують факт вчинення зазначеною в поданні особою 

суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. 

У поданні про затримання чи арешт повинно бути чітке обґрунтування 

необхідності затримання чи арешту. 

Подання, що не відповідає зазначеним вимогам, Голова Верховної Ради 

України повертає Голові Верховного Суду України, про що повідомляє 

Верховну Раду на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради (ст. 218 

Регламенту). 
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Комітет, якому доручено надати висновок щодо питання про надання 

згоди на затримання чи арешт, відповідно до закону визначає достатність, 

законність і обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених 

у поданні, і встановлює наявність відповідних скарг. Підготовку цього питання 

комітет здійснює у терміновому порядку, але в строк не більше 20 днів. На 

засідання комітету запрошується особа, щодо якої внесено подання. Відсутність 

зазначеної запрошеної особи на засіданні відповідного комітету без поважних 

причин не є перешкодою для розгляду питання і прийняття рішення комітетом. 

У засіданнях комітету бере участь Голова Верховного Суду України (виконувач 

обов'язків Голови Верховного Суду України). 

Комітет у разі необхідності може витребувати додаткові матеріали 

справи, заслухати пояснення осіб за клопотанням особи, щодо якої внесено 

подання. 

У разі відсутності достатніх доказів щодо обґрунтування подання Голова 

Верховної Ради України має право повернути його разом із вмотивованим 

висновком комітету Голові Верховного Суду України з пропозицією подати 

додаткові обґрунтування. У такому випадку комітет зупиняє перевірку, про що 

повідомляється Голова Верховної Ради України, який інформує про це 

Верховну Раду. 

Комітет залишає подання без розгляду до дня надходження до комітету 

матеріалів, що ним вимагаються, або вмотивованої відповіді (ст. 220 

Регламенту). 

Верховна Рада розглядає на пленарному засіданні внесене подання 

про затримання чи арешт судді Конституційного Суду України у 

визначений нею день, але не пізніше семи днів з дня подання відповідного 

висновку комітетом. 

Розгляд питання про надання згоди на затримання чи арешт 

починається з інформації головуючого на пленарному засіданні Верховної 

Ради України про подання, що надійшло, проведену роботу щодо 

підготовки висновку комітету, до предмета відання якого належить 
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підготовка висновку щодо внесеного подання. Головуючий на пленарному 

засіданні оголошує подання про надання згоди на затримання чи арешт 

судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції.  

Після оголошення подання головуючий на пленарному засіданні надає 

слово до 30 хвилин: 

 Голові Верховного Суду України для відповідей на 

запитання представників депутатських фракцій, народних 

депутатів; 

 судді Конституційного Суду України, щодо якого внесено 

подання, для пояснення. 

Якщо на пленарному засіданні Верховної Ради буде встановлено, що 

особа, стосовно якої внесено подання, відмовляється від дачі пояснень, 

Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на її затримання чи 

арешт без пояснень. 

Висновок комітету оголошує його голова або визначений комітетом 

представник комітету. 

Обговорення питання здійснюється за процедурою повного 

обговорення (ст. 30 Регламенту). 

Головуючий на пленарному засіданні відповідно до подання ставить 

на голосування питання про надання згоди на: 

 затримання судді Конституційного Суду України; 

 арешт судді Конституційного Суду України. 

Рішення про надання згоди на затримання чи арешт Верховна Рада 

приймає відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних 

депутатів від її конституційного складу, яке оформляється постановою 

Верховної Ради. Такі рішення не переглядаються, крім випадку виявлення 

обставин, що не були відомі Верховній Раді під час розгляду відповідного 

подання. 

Про прийняте рішення Голова Верховної Ради України негайно 

повідомляє Голову Верховного Суду України (ст. 221 Регламенту).  
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Судді Конституційного Суду України не несуть юридичної 

відповідальності за результати голосування або висловлювання у 

Конституційному Суді України та в його колегіях, за винятком 

відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та 

дачі висновків Конституційним Судом України. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, Конституційний Суд України як єдиний орган 

конституційної юрисдикції в Україні має своїм основним завданням 

гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави 

на всій території України. Організація, повноваження та порядок діяльності 

Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та 

Законом України «Про Конституційний Суд України». 

ІІ. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ 

УКРАЇНИ 

 

Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів 

Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду 

України, що є його допоміжними робочими органами з питань організації 

внутрішньої діяльності. 

Положення про постійні комісії Конституційного Суду України 

затверджується Конституційним Судом України на пленарному засіданні.  

Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного Суду 

України на строк своїх повноважень. 

Відповідно до Регламенту Конституційного Суду України 

Конституційний Суд України шляхом відкритого голосування утворює на 

своєму засіданні такі постійні комісії: 

1) Комісія з питань регламенту та етики; 

2) Комісія з питань бюджету та кадрів; 

3) Комісія з питань наукового та інформаційного забезпечення;  

4) Комісія з міжнародних зв'язків. 
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У разі необхідності може бути утворено інші постійні комісії, 

ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний та 

персональний склад. 

Кількісний склад постійних комісій визначається Конституційним 

Судом України. 

Кандидатури для обрання до складу постійних комісій 

Конституційного Суду України висуваються суддями Конституційного 

Суду України з урахуванням побажань суддів. Спірні питання членства в 

постійних комісіях вирішуються Конституційним Судом України. 

Голови постійних комісій ведуть їх засідання та щорічно звітують про 

роботу комісії на засіданні Конституційного Суду України. 

Голова Конституційного Суду України та його заступники не можуть 

бути головами постійних комісій. 

Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні більше 

половини її членів. 

З питань, що обговорюються, постійна комісія приймає рішення.  

Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях шляхом 

прийняття ухвали за пропозицією судді-доповідача, суддів Конституційного 

Суду України може утворювати тимчасові комісії для додаткового 

дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, 

за участю фахівців у відповідних галузях права. 

В ухвалі встановлюється строк для підготовки висновку тимчасовою 

комісією. Конституційний Суд України передає тимчасовій комісії 

матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові 

матеріали, необхідні для давання висновку. 

Висновки тимчасових комісій за будь-яких обставин додаються до 

матеріалів справи і оцінюються на пленарному засіданні Конституційного 

Суду України. 
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Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в  

Архіві Конституційного Суду України, положення про який 

затверджується Конституційним Судом України. 

Матеріали справ, щодо яких Конституційним Судом України 

прийнято рішення або дано висновок, зберігаються в Архіві 

Конституційного Суду України сто років. Оригінали рішень та висновків 

Конституційного Суду України зберігаються в названому Архіві 

безстроково. Інші матеріали щодо діяльності Конституційного Суду 

України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України на загальних 

підставах, визначених законодавством України. 

Для забезпечення Конституційного Суду України нормативно-

правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою 

утворюється Бібліотека Конституційного Суду України, положення про 

яку затверджується Конституційним Судом України. 

Друкованим органом Конституційного Суду України є «Вісник 

Конституційного Суду України». 

При Конституційному Суді України утворюється Науково- 

консультативна рада. Склад, повноваження і порядок діяльності Науково-

консультативної ради затверджуються Конституційним Судом України.  

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше 

забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснює  

Секретаріат Конституційного Суду України на чолі з керівником 

Секретаріату Конституційного Суду України. 

Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його 

структура і штати затверджуються Конституційним Судом України. 

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається 

Конституційним Судом України на його засіданні за поданням Голови 

Конституційного Суду України з числа громадян, які мають право на 

зайняття посади професійного судді. 
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Рішення про призначення керівника Секретаріату Конституційного 

Суду України приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на 

засіданні Конституційного Суду України. 

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України не може 

належати до політичних партій, мати представницький мандат, брати участь 

у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані 

посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та 

творчої. 

Керівник та інші посадові особи Секретаріату Конституційного Суду 

України є державними службовцями. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа 

суддів Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду 

України, що є його допоміжними робочими органами з питань організації 

внутрішньої діяльності. Положення про постійні комісії Конституційного Суду 

України затверджується Конституційним Судом України на пленарному 

засіданні. Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного 

Суду України на строк своїх повноважень. Відповідно до Регламенту 

Конституційного Суду України Конституційний Суд України шляхом 

відкритого голосування утворює на своєму засіданні такі постійні комісії: 

Комісія з питань регламенту та етики; Комісія з питань бюджету та кадрів; 

Комісія з питань наукового та інформаційного забезпечення; Комісія з 

міжнародних зв'язків.  

 

ІІІ. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПОДАННЯ ТА 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗВЕРНЕННЯ 
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Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне 

подання та конституційне звернення. 

На підставі ст. 39 Закону України «Про Конституційний Суд України»  

конституційне подання – це письмове клопотання до Конституційного 

Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) 

неконституційним, про визначення конституційності міжнародного 

договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України 

та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної 

Ради України про надання висновку стосовно додержання конституційної 

процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента 

України з поста в порядку імпічменту. 

При цьому згідно з правовою позицією Конституційного Суду 

України його юрисдикція поширюється на чинні нормативно-правові акти 

(Рішення Конституційного Суду України від 14.11.2001 р. № 15-рп/2001). 

У конституційному поданні зазначаються: 

1. повне найменування органу, посадової особи, які направляють 

конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України 

та згаданим Законом; 

2. відомості про представника за законом або уповноваженого за 

дорученням; 

3. повне найменування, номер, дата прийняття, джерело 

опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого 

(окремих його положень) оспорюється чи який потребує офіційного 

тлумачення; 

4. правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності 

правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному 

тлумаченні; 
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5. дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються 

суб'єкти конституційного подання (копії цих документів і матеріалів 

додаються); 

6. перелік матеріалів та документів, що додаються. Конституційне 

подання, документи та інші матеріали до нього надаються у трьох 

примірниках. 

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття 

рішень Конституційним Судом України щодо конституційності законів та 

інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, 

актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим є Президент України, не менш як сорок п'ять 

народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний 

Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 

Суб'єктами права на конституційне подання з питань надання 

висновків Конституційним Судом України є: 

1. щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість та щодо 

порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції 

України або законів України – Президент України; 

2. щодо додержання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України; 

щодо відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції 

України вимогам статей 157 і 158 Конституції України; щодо порушення 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або 

законів України – Верховна Рада України; 

3. щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до 
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Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, – Кабінет 

Міністрів України; 

4. щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України – 

Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України 

(підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів 

України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування. 

Конституційне звернення – це письмове клопотання до 

Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення 

Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи 

захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав 

юридичної особи. 

У конституційному зверненні зазначаються: 

1. прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи 

особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва 

та місцезнаходження юридичної особи; 

2. відомості про представника особи за законом або 

уповноваженого за дорученням; 

3. статті (окремі положення) Конституції України або Закону 

України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України;  

4. обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень 

Конституції України або законів України; 

5. дані щодо інших документів та матеріалів, на які посилаються 

суб'єкти конституційного звернення (копії цих документів і матеріалів 

додаються); 

6. перелік документів та матеріалів, що додаються. 

Конституційне звернення, документи та матеріали до нього подаються 

у трьох примірниках. 
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Суб'єктами права на конституційне звернення з питань надання 

висновків Конституційним Судом України щодо офіційного тлумачення 

Конституції та законів України є громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства та юридичні особи. 

Конституційне подання або конституційне звернення надсилається до 

Конституційного Суду України без стягнення державного мита. 

Конституційне подання або конституційне звернення може бути  

відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до 

Конституційного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на 

пленарному засіданні Конституційного Суду України. 

Процесуальна ухвала про припинення провадження у справі за 

конституційним поданням, конституційним зверненням, що відкликається, 

приймається на засіданні Конституційного Суду України. 

Параграф 10 Регламенту Конституційного Суду України встановлює, 

що конституційні подання та конституційні звернення надходять до 

Конституційного Суду України поштою або безпосередньо до Секретаріату 

Конституційного Суду України, їх реєстрацію здійснює Служба 

документального забезпечення Секретаріату Конституційного Суду 

України, обов'язково зазначаючи дату надходження. 

Зареєстровані конституційні подання та конституційні звернення 

перевіряє відповідний підрозділ Секретаріату Конституційного Суду 

України, до повноважень якого віднесено попереднє вивчення та перевірка 

їх на відповідність вимогам статей 13, 14, 38–43 Закону України «Про 

Конституційний Суд України». 

Неналежно оформлені конституційні подання та конституційні 

звернення (листи, заяви, скарги тощо) Секретаріат Конституційного Суду 

України повертає авторам, про що зазначається у письмовому повідомленні, 

підписаному керівником відповідного підрозділу Секретаріату 

Конституційного Суду України. 
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У разі коли суб'єкт права на конституційне подання, конституційне 

звернення не погоджується із змістом надісланого йому повідомлення, його 

лист та подання (звернення) передаються керівникові Секретаріату 

Конституційного Суду України або його заступнику для перевірки 

обґрунтованості рішення, прийнятого керівником підрозділу. 

Після перевірки керівник Секретаріату (його заступник) приймає 

рішення про надіслання повторного повідомлення автору або про передання 

матеріалів конституційного подання (звернення) на розгляд Колегії суддів.  

У літературі як гарантія прав та свобод людини і громадянина 

розглядається право на подання конституційної скарги (ампаро). Практика 

інших країн у сфері конституційного судочинства свідчить, що через 

інститут індивідуальної конституційної скарги досягається максимальний 

рівень захисту прав і свобод людини і громадянина з урахуванням 

особливостей справи та характеру порушення прав окремої особи. 

Зазначений інститут є найбільш ефективною формою захисту прав людини.  

Відповідно до п. 2 розділу IV Концепції вдосконалення судівництва 

для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, затвердженої Указом Президента України від 10.05.2006 p. № 

361/2006, для підвищення ефективності конституційно-правового захисту 

прав і свобод людини і громадянина доцільно передбачити право  кожній 

особі звернутися до Конституційного Суду України з конституційною 

скаргою у випадках, визначених у законі. З цією метою доцільно 

запровадити розгляд справ у Конституційному Суді України палатами.  

Зазначене право громадян України випливає зі змісту ч. 3 ст. 8 

Конституції України. Нині за чинним законодавством громадяни України, 

іноземці, особи без громадянства, фізичні та юридичні особи можуть 

звертатися до Конституційного Суду з конституційними зверненнями лише 

щодо офіційного тлумачення Конституції і законів України. При цьому 

законом обмежено це право лише випадками наявності неоднозначного 

застосування норм зазначених актів органами судової влади.  
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Слід зауважити, що таке обмеження також негативно позначається на 

міжнародному іміджі України, оскільки, не знайшовши судового захисту у 

своїй державі, громадяни змушені звертатися до Європейського суду з прав 

людини, і, як засвідчує статистика, щороку кількість таких звернень 

збільшується. 

Звичайно, за таких умов навантаження на Конституційний Суд зросте, 

однак з цим можна буде впоратись, наприклад, надавши суддям право 

розглядати такі справи в складі відповідної колегії. Крім того, можливо, 

доцільно передати повноваження тлумачити закони України органу 

державної влади, який їх приймає, – Верховній Раді України, що також 

сприятиме зменшенню навантаження на Конституційний Суд. До речі, у 

багатьох країнах, у тому числі в Російській Федерації, офіційне тлумачення 

законів до повноважень Конституційного Суду не віднесено. 

У практиці зарубіжних країн (Росія, Німеччина тощо) громадянин або 

об'єднання громадян мають право звертатися до конституційного суду, 

вважаючи, що у конкретній ситуації були порушені їх конституційні права 

внаслідок невідповідності конституції застосованого закону, а в інших 

органах держави, в тому числі і судових, вони не знайшли захисту. Як 

правило (хоча не завжди), звернення до конституційного суду в порядку 

конституційної скарги можливе лише після того, як пройдено всі судові 

інстанції (при цьому у країнах з американською моделлю конституційного 

контролю потреби в особливому інституті конституційної скарги немає: він 

охоплений загальним порядком позовного провадження).  

Наприклад, у ФРН, якщо конституційна скарга задовольняється, у 

рішенні зазначається, яка норма Основного закону була порушена і яка дія 

чи бездіяльність до цього призвели. Одночасно Федеральний 

Конституційний Суд (ФКС) може зауважити, що будь-яка подібна дія у разі 

її вчинення виступатиме порушенням Основного закону. Задовольнивши 

скаргу на певне рішення, ФКС це рішення скасовує, а якщо йдеться про 

судове рішення, то передає справу до компетентного суду. Задоволення 
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скарги на закон означає втрату сили цим законом, у тому числі і у випадку 

скасування рішення, що грунтується на неконституційному законі. За 

наявності заснованого на неконституційному приписі вироку суду можливе 

поновлення судочинства у цій справі; рішення судів з цивільних справ, що 

ґрунтуються на неконституційних нормах, не переглядаються за деякими 

винятками, однак виконання таких рішень недопустиме. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, відповідно до Закону України «Про Конституційний 

Суд України» формами звернення до Конституційного Суду України є 

конституційне подання та конституційне звернення. 

 

ІV. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» у 

складі Конституційного Суду України утворюються: 

Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у 

справах за конституційними поданнями; 

Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у 

справах за конституційними зверненнями. 

Рішення про утворення колегій суддів Конституційного Суду України, 

затвердження складу та призначення секретарів колегій суддів приймається 

на засіданні Конституційного Суду України протягом першого місяця 

кожного календарного року. 

Секретар Колегії суддів призначається із числа суддів, які входять до 

складу Колегії, та очолює її. Один і той самий суддя Конституційного Суду 

України не може входити на постійній основі до складу двох і більше 

Колегій суддів. 

Суддя Конституційного Суду України однієї Колегії суддів може бути 

залучений за рішенням Конституційного Суду України до участі у роботі 

іншої Колегії суддів у разі відсутності кворуму цієї Колегії суддів.  

Колегія суддів Конституційного Суду України у справах за 

конституційними поданнями або конституційними зверненнями більшістю 
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голосів суддів, які входять до її складу, приймає процесуальну ухвалу про 

відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України або про 

відмову у такому провадженні. 

У разі прийняття Колегією суддів Конституційного Суду України 

процесуальної ухвали про відкриття провадження у справі в 

Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою 

Конституційного Суду України на розгляд пленарного засідання 

Конституційного Суду України. 

У разі прийняття Колегією суддів процесуальної ухвали про відмову у 

відкритті провадження у справі секретар Колегії суддів направляє матеріали 

Голові Конституційного Суду України для розгляду справи на засіданні  

Конституційного Суду України. 

Конституційний Суд України на своїх засіданнях розглядає питання 

щодо відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України у 

разі прийняття Колегією суддів Конституційного Суду України 

процесуальної ухвали про відмову у відкритті такого провадження.  

У разі прийняття на засіданні Конституційного Суду України 

процесуальної ухвали про відкриття провадження у справі в 

Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою 

Конституційного Суду України па розгляд пленарного засідання 

Конституційного Суду України. 

Прийнята Конституційним Судом України на його засіданні 

процесуальна ухвала про відмову у відкритті провадження у справі в 

Конституційному Суді України є остаточною. 

На засіданнях Конституційного Суду України розглядаються всі 

питання, що потребують вирішення Конституційним Судом України, крім 

тих, що вирішуються на його пленарних засіданнях, відповідно до Закону 

України «Про Конституційний Суд України». 

Так, Конституційний Суд України на своїх засіданнях: 
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1. затверджує Регламент Конституційного Суду України, вносить 

зміни та доповнення до нього; 

2. затверджує Положення про Секретаріат, Архів, Бібліотеку та 

інші самостійні структурні підрозділи Конституційного Суду України, 

вносить зміни та доповнення до них; 

3. призначає за поданням Голови Конституційного Суду України 

керівника Секретаріату Конституційного Суду України та приймає рішення 

про звільнення його з посади; 

4. приймає рішення про утворення постійних комісій, затверджує 

їх персональний склад; 

5. розглядає пропозиції щодо обсягу фінансування 

Конституційного Суду України, затверджує проект кошторису на кожний 

фінансовий рік; 

6. затверджує структуру і штатний розклад Конституційного Суду 

України; 

7. заслуховує щоквартально інформацію Голови Конституційного 

Суду України про використання бюджетних асигнувань; 

8. приймає рішення про дострокове звільнення з посади Голови 

Конституційного Суду України та заступників Голови; 

9. приймає рішення про звільнення з посади судді Конституційного 

Суду України у випадках: закінчення строку призначення; досягнення 

суддею шістдесятип'ятирічного віку; неможливості виконувати свої 

повноваження за станом здоров'я; набрання чинності обвинувальним 

вироком щодо нього; припинення його громадянства; визнання його 

безвісно відсутнім або оголошення померлим; подання суддею заяви про 

відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 

10. заслуховує щоквартально звіти керівника Секретаріату 

Конституційного Суду України та керуючого справами Конституційного 

Суду України; 
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11. приймає у разі необхідності рішення про невідкладність 

відкриття конституційного провадження за конституційним поданням у 

конкретній справі; 

12. приймає рішення щодо персонального складу делегацій 

Конституційного Суду України та їх керівників; 

13. дає згоду на призначення заступників керівника Секретаріату 

Конституційного Суду України, керівників самостійних структурних 

підрозділів та їх заступників, керівників інших структурних підрозділів;  

14. вирішує інші питання, що не є предметом розгляду пленарного 

засідання. 

Засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на 

ньому присутні не менше одинадцяти суддів Конституційного Суду 

України. 

Рішення Конституційного Суду України на його засіданнях 

приймається, якщо за це рішення проголосувало більше половини суддів 

Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні. 

Засідання Конституційного Суду України скликається з ініціативи  

Голови Конституційного Суду, його заступників, Колегії суддів, постійних 

комісій чи не менше трьох суддів Конституційного Суду України не пізніше 

як у двотижневий строк з дня ініціативи про його скликання. 

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України доводить до 

відома суддів та учасників засідання про дату скликання та порядок денний 

засідання Конституційного Суду України. 

Порядок денний засідання Конституційного Суду України 

визначається Головою Конституційного Суду України та затверджується на 

засіданні Конституційного Суду України. 

Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях 

розглядає справи, провадження в яких відкрито за конституційними 

поданнями та конституційними зверненнями, а також інші питання, 
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віднесені до розгляду Конституційним Судом України на його пленарних 

засіданнях Законом України «Про Конституційний Суд України».  

Так, Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях:  

 приймає рішення та дає висновки у справах за 

конституційними поданнями та конституційними зверненнями; 

 затверджує положення про постійні комісії; 

 приймає рішення про утворення тимчасових комісій, 

затверджує їх персональний склад та призначає голів цих комісій.  

Пленарне засідання Конституційного Суду України є повноважним, 

якщо на ньому присутні не менше дванадцяти суддів Конституційного Суду 

України. 

Рішення Конституційного Суду України приймаються, та його 

висновки даються на пленарному засіданні, якщо за них проголосувало не 

менше десяти суддів Конституційного Суду України. 

Регламент Конституційного Суду України встановлює, що пленарне 

засідання Конституційного Суду України скликається тими ж суб'єктами, 

що й засідання. 

Пленарне засідання Конституційного Суду України скликає Голова 

Конституційного Суду України не пізніше як у двотижневий строк з дня 

надходження ініціативи про скликання пленарного засідання. 

Про дату скликання та порядок денний пленарного засідання 

Конституційного Суду України керівник Секретаріату повідомляє суддів 

Конституційного Суду України та його учасників. 

Порядок денний пленарного засідання Конституційного Суду України 

визначається Головою Конституційного Суду України і затверджується на 

засіданні. 

На пленарному засіданні головує Голова Конституційного Суду 

України, за його відсутності – старший за віком заступник Голови 

Конституційного Суду України, а у разі відсутності і заступників – старший 

за віком суддя Конституційного Суду України. 
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Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України 

забезпечує додержання порядку його проведення. 

Режим роботи Конституційного Суду України, порядок проведення 

пленарних засідань, засідань Конституційного Суду України та засідань 

колегій суддів Конституційного Суду України визначені Рішенням 

Конституційного Суду України від 29.03.2007 р. № 6-р/2007. 

Учасники конституційного провадження та присутні у Залі засідань 

Конституційного Суду України попереджаються про необхідність 

додержання встановленого порядку. 

У разі виявлення неповаги до Конституційного Суду України або 

перешкоджання проведенню його пленарного засідання порушник 

притягається до встановленої законом відповідальності. 

Ухвала про притягнення до відповідальності приймається 

Конституційним Судом України за пропозицією головуючого у Залі 

засідань Конституційного Суду України. Порушник випроваджується із 

Залу засідань Конституційного Суду України. 

Засідання та пленарні засідання Конституційного Суду України  

протоколюються. Пленарні засідання фіксуються технічними засобами. 

Протоколи засідання, пленарного засідання Конституційного Суду 

України підписуються головуючим та суддями Конституційного Суду 

України, які брали участь у засіданні, пленарному засіданні та передаються 

протягом десяти днів з дня прийняття рішення, давання висновку, 

прийняття ухвали для ознайомлення суддям Конституційного Суду 

України, які не брали участі у засіданні, пленарному засіданні. 

Ведення протоколів засідань, пленарних засідань Конституційного 

Суду України забезпечує Секретаріат Конституційного Суду України.  

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд 

України» у складі Конституційного Суду України утворюються: Колегії 

суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах  за 
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конституційними поданнями; Колегії суддів для розгляду питань щодо 

відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 
Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної 

юрисдикції в Україні має своїм основним завданням гарантування верховенства 

Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. 

Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду 

України визначаються Конституцією України та Законом України «Про 

Конституційний Суд України». 

2. Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа 

суддів Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду 

України, що є його допоміжними робочими органами з питань організації 

внутрішньої діяльності. Положення про постійні комісії Конституційного Суду 

України затверджується Конституційним Судом України на пленарному 

засіданні. Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного 

Суду України на строк своїх повноважень. Відповідно до Регламенту 

Конституційного Суду України Конституційний Суд України шляхом 

відкритого голосування утворює на своєму засіданні такі постійні комісії: 

Комісія з питань регламенту та етики; Комісія з питань бюджету та кадрів; 

Комісія з питань наукового та інформаційного забезпечення; Комісія з 

міжнародних зв'язків.  

3. Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне 

подання та конституційне звернення. 

4. Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

у складі Конституційного Суду України утворюються: Колегії суддів для 

розгляду питань щодо відкриття провадження у справах  за конституційними 

поданнями; Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження 

у справах за конституційними зверненнями. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний 

Суд України. 

Порядок організації та діяльності Конституційного Суду України 

розглядаються під час лекції структурно, здебільшого з теоретичних позицій.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей національної правової системи України та особливого 

місця Конституційного Суду України, враховуючи в системі органів державної 

влади взагалі, й судової системи України зокрема.  

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути систему місцевого самоврядування в Україні: загальну 

характеристику, місцеві вибори як основна форму безпосереднього здійснення 

територіальними громадами права на місцеве самоврядування, порядок 

скликання, підготовки та проведення сесій місцевих рад, організація роботи 

депутатів місцевих рад, порядок підготовки та прийняття актів місцевих рад 

тощо. 
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ВСТУП 

 

Загальні засади місцевого самоврядування в Україні визначаються 

Конституцією України, чинним Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (далі – Закон), іншими законами про місцеве самоврядування, 

система яких перебуває у стадії свого становлення, та такими, як про це 

зазначається в Законі, не повинні суперечити його положенням (ст. 24). Крім 

цього, відповідно до ст. 9 Конституції України, частиною національного 

законодавства про місцеве самоврядування слід також вважати Європейську 

хартію місцевого самоврядування (далі – Хартія), згода на обов'язковість якої 

надана Верховною Радою України через Закон України від 15 липня 1997р. 

«Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування». 

Держава, якщо вона демократична, не може функціонувати без місцевого 

самоврядування. Принцип місцевого самоврядування, зазначається у Хартії, 

повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по можливості, в її конституції 

(ст. 2). В нашій країні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7 

Конституції України ). 

Що ж являє собою місцеве самоврядування, як його слід розуміти й 

визначати? 
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І. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СИСТЕМА 

НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ І 

ФУНКЦІОНУВАННЯ  

 

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, яке в 

частині першій статті 140 Конституції України визначається як право 

територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську 

громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання 

місцевого значення у межах Конституції і законів України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою 

безпосередньо і через органи місцевого самоврядування, якими є сільські, 

селищні, міські ради та їхні виконавчі органи. Органами місцевого 

самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ, міст, є районні та обласні ради. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» система місцевого самоврядування охоплює:  

1. територіальну громаду; 

2. сільську, селищну, міську раду; 

3. сільського, селищного, міського голову; 

4. виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

5. районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 

6. органи самоорганізації населення. 

15 липня 1997 р. Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого 

самоврядування, яка є невід'ємною частиною законодавства України про 

місцеве самоврядування. У Преамбулі до Хартії, зокрема, зазначається, що 

органи місцевого самоврядування утворюють одну з основ будь-якого 

демократичного ладу. 
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Згідно з ч. 1 ст. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування місцеве 

самоврядування визначається як право і реальна здатність органів місцевого 

самоврядування регламентувати значну частину державних справ і управляти 

нею, діючи в межах закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого 

населення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 

або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Отже, Хартія розглядає в якості суб'єкта місцевого самоврядування 

передусім органи місцевого самоврядування, однак передбачаючи у ч. 2 ст. 3 

можливість звернення до зборів громадян, референдуму або будь-якої іншої 

форми прямої участі громадян там, де це допускається за законом, тоді як 

згідно з ч. 1 ст. 140 Конституції України та ч. 1 ст. 6 Закону основним носієм 

функцій і повноважень місцевого самоврядування в Україні є територіальна 

громада. 

Статтею 140 Конституції України визначено, що місцеве самоврядування 

здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є 

районні та обласні ради. Питання організації управління районами в містах 

належить до компетенції міських рад. 

Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 

самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. 

Місцеве самоврядування в Україні, як зазначено у ст. 4 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», здійснюється на принципах: 

народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і 
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державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-

фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами; 

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та 

посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 

судового захисту прав місцевого самоврядування. 

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста 

або міської ради, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради 

утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і 

головою її виконавчого комітету. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, яке в 

частині першій статті 140 Конституції України визначається як право 

територіальної громади та регламетується, як нормативними актами України, 

так і міжнародними актами, ратифікованими Верховною Радою України. 
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ІІ. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ, ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ 

МІСЦЕВИХ РАД  

 

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), 

районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з 

пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. 

Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається 

відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні 

після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин 

депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії 

відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує 

раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно 

сільського, селищного, міського голови. З моменту визнання повноважень 

депутатів ради нового скликання та новообраного сільського, селищного, 

міського голови згідно зі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний 

голова. 

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, 

селищний, міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова 

територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа 

депутатів ради в кількості трьох – п'яти осіб. Члени тимчасової президії 

почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. 

З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради. 

Першу сесію новообрано районної у місті, районної, обласної ради 

скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні 

після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менш як двох третин 

депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії 

відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує 
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раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень 

депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа 

депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб – представників партій (блоків), 

які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії 

почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З 

часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради. 

Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської – 

відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, 

районної, обласної – головою відповідної ради. 

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на 

квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше одного разу на 

місяць. 

У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, 

голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості його 

скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської ради – 

секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, 

обласної ради – відповідно заступником голови районної у місті, районної ради 

чи першим заступником, заступником голови обласної ради. 

Крім того, сесія ради скликається відповідно секретарем сільської, 

селищної, міської ради, заступником голови районної у місті, районної, 

обласної ради, якщо сільський, селищний, міський голова, голова районної у 

місті ради без поважних причин не скликав сесію сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї 

третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету 

сільської, селищної, міської, районної у місті ради, а голова районної, обласної 

ради не скликав сесію районної, обласної ради за пропозицією щонайменше 

однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або голови 

відповідної місцевої державної адміністрації. 
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У разі якщо сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, 

селищної, міської ради; голова районної у місті, районної, обласної ради, 

заступник голови районної у місті, районної, обласної ради у двотижневий 

строк не скликають сесію на вимогу зазначених вище суб'єктів, або у разі якщо 

такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної 

ради, які становлять не менше однієї третини складу ради, або постійною 

комісією ради. 

Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно 

сільський, селищний, міський голова або секретар ради, якщо він скликає 

сесію, у випадках, визначених Законом, про які йшлося вище; сесію районної у 

місті, районної, обласної ради – голова ради або відповідно заступник голови 

районної у місті, районної ради чи перший заступник, заступник голови 

обласної ради. У випадку скликання сесії депутатами відповідної ради, які 

становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради 

сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, 

один із депутатів, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один 

із депутатів цієї ради. 

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь 

більше половини депутатів від загального складу ради. 

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським, 

селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим 

комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, 

обласної ради, загальними зборами громадян. 

Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної 

ради, а також положення про постійні комісії ради. Регламентом ради 

визначаються порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови 

та заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, 

секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та позачергової 

сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань 

на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку 
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денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії. До 

прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент 

ради, що діяв у попередньому скликанні. 

Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею рішення 

підписуються особисто сільським, селищним, міським головою, районної у 

місті, районної, обласної ради – головою відповідної ради, у разі їх відсутності 

– відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, відповідно 

заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, 

заступником голови обласної ради або депутатом ради, який за дорученням 

депутатів головував на її засіданні. 

Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти 

рішення про проведення закритого пленарного засідання. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її 

створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія 

складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. 

Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається 

відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні 

після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин 

депутатів від загального складу ради. Не пізніш як на другій сесії 

затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про 

постійні комісії ради. 
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ІІІ. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК 

ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СІЛЬСКИХ, 

СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ  

 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 р. № 7-рп/99 

сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 

територіальної громади села (добровільного об'єднання в одну територіальну 

громаду жителів кількох сіл), селища, міста з представницьким мандатом. 

Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною 

територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування в порядку, передбаченому законом, і 

здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень 

сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих 

виборах, визначається Конституцією України (тобто становить чотири роки). 

Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої 

ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на 

громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у 

позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від 

цього прибуток. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 

20.05.2004 р. № 12-рп/2004 сільський, селищний, міський голова як головна 

посадова особа відповідної територіальної громади з представницьким 

мандатом не може одночасно бути депутатом Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. 

На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та 

гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо 

інше не встановлено законом. 

У пункті 3.2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду 

України від 09.02.2000 р. № 1-рп/2000 слушно зазначено, що спосіб 
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формування сільської, селищної, міської ради та обрання сільського, 

селищного, міського голови однакові, проте їх статус різний. Згідно з 

Конституцією України голова очолює виконавчий орган ради, інтегрований в 

його структуру, а тому має відповідати перед радою за наслідки роботи 

виконавчого органу та за свою власну діяльність аж до припинення наданих 

йому повноважень за рішенням відповідної ради за наявності підстав, 

передбачених ч. 2 ст. 79 Закону (якщо він порушує Конституцію та закони 

України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому 

повноважень). 

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з 

моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою 

комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання, а 

закінчуються в день відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради, 

обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо раду не обрано, з 

моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих 

виборах, крім випадків дострокового припинення її повноважень відповідно до 

частин 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Повноваження сільського, селищного, міського голови вважаються 

достроково припиненими у разі: 

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про 

складення ним повноважень голови; 

2) припинення його громадянства; 

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з 

іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом; 

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або 

оголошення померлим; 

6) його смерті. 
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У таких випадках повноваження сільського, селищного, міського голови 

припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади з дня 

прийняття певною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт. 

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 

також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони 

України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому 

повноважень. Повноваження сільського, селищного, міського голови за 

наявності таких підстав можуть бути припинені достроково за рішенням 

місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом 

таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від 

загального складу ради. 

Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається 

законом про місцеві референдуми. 

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 

приймається сільською, селищною, міською радою як за власною 

ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що 

проживають на відповідній території і мають право голосу. У таких 

випадках повноваження сільського, селищного, міського голови 

припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади з дня 

прийняття місцевим референдумом або певною радою рішення про 

дострокове припинення повноважень. 

При цьому в літературі висловлюється думка про те, що повноваження 

сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково 

лише за рішенням місцевого референдуму: адже сільський, селищний, міський 

голова обирається безпосередньо територіальною громадою, і надання 

подібних повноважень представницькому органу місцевого самоврядування 

принижує його роль і порушує гарантії його діяльності у здійсненні місцевого 

самоврядування. 
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За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, 

селищного, міського голови незаконними, висновків відповідного комітету 

Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори 

сільського, селищного, міського голови. Питання про призначення Верховною 

Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови 

може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською, 

селищною, міською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської 

міської державної адміністрації. У таких випадках повноваження сільського, 

селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа 

звільняється з посади з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на 

наступних виборах. 

Порядок проведення позачергових виборів сільського, селищного, 

міського голови визначається законом про вибори. 

У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у 

зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також 

у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження 

сільського, селищного, міського голови виконує секретар відповідної сільської, 

селищної, міської ради. Він здійснює зазначені повноваження тимчасово, з 

моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, 

міського голови, обраного на позачергових виборах згідно із законом, або до 

дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, 

обраної на чергових місцевих виборах. 

Щонайпізніше на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті 

сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до 

закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з 

клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, 

міського голови. 

Сільський, селищний, міський голова: 
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1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень 

органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції 

та законів України, виконання актів Президента України та відповідних 

органів виконавчої влади; 

2) організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради 

та її виконавчого комітету; 

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду 

секретаря ради; 

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний 

склад виконавчого комітету відповідної ради; 

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих 

органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів; 

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; 

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний 

сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-

економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань 

самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з 

інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою 

програми, бюджет та звіти про їх виконання; 

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, 

управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних 

громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів; 

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної 

ради, її виконавчого комітету; 
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13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за 

призначенням, визначеним радою; 

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий 

комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого 

самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у 

міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших 

органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси 

територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;  

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого 

комітету договори згідно із законодавством, а з питань, віднесених до 

виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; 

17) веде особистий прийом громадян; 

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства 

щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, 

визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень 

ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;  

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень. 

Сільський, селищний, міський голова несе персональну 

відповідальність за виконання наданих йому законом повноважень. 

При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський 

голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед 

територіальною громадою, несе відповідальність перед певною радою, а з 

питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів 

виконавчої влади є також підконтрольним відповідним органам виконавчої 

влади. 
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Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік 

звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій 

зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів 

відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний 

прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який 

визначений ними термін. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, повноваження сільського, селищного, міського голови 

вважаються достроково припиненими у разі: його звернення з особистою 

заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; 

припинення його громадянства; набрання законної сили обвинувальним 

вироком щодо нього; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його 

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом; визнання 

його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим; його 

смерті. 
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IV. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ТА 

РАЙОННИХ У МІСТАХ РАД. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, 

МІСЬКОЇ РАДИ  

 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у 

місті (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління 

та інші створювані радами виконавчі органи. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах 

рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань 

здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади вони 

підконтрольні належним органам виконавчої влади. 

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які 

налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади 

або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому 

випадку функції виконавчого органу ради (крім розпоряджання земельними 

та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.  

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

належать власні (самоврядні) та делеговані повноваження у сфері 

соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку; в 

галузі бюджету, фінансів і цін; щодо управління комунальною власністю; в 

галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслугову вання, громадського харчування, транспорту і зв'язку; у галузі 

будівництва; у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і 

спорту; у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища; у сфері соціального захисту населення; в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності; в галузі оборонної роботи; щодо 
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вирішення питань адміністративно-територіального устрою; щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян; щодо відзначення державними нагородами України.  

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім 

повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», здійснюють також інші надані їм законом повноваження.  

Питання організації управління районами в містах належать до 

компетенції міських рад. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх 

виконавчі органи, відповідно до Конституції та законів України, 

здійснюють управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, 

що належать до комунальної власності територіальних громад районів у 

містах, формують, затверджують, виконують відповідні бюджети та 

контролюють їх виконаня, а також здійснюють інші повноваження, 

передбачені Законом, в обсягах і межах, що визначаються міськими радами.  

Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих 

органів визначаються відповідними міськими радами за узгодженням з 

районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та 

колективних потреб територіальних громад районів у містах. 

Встановлений міськими радами обсяг повноважень районних у місті 

рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди 

відповідної районної у місті ради протягом даного скликання. 

Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється 

відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень 

ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради 

її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового 

складу виконавчого комітету. 

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною 

радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, 



421 
 

міського голови, районної у місті ради – за пропозицією голови відповідної 

ради. 

Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського, селищного, 

міського голови, районної у місті ради – голови відповідної ради, 

заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови 

районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих 

органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету сільської, 

селищної, міської ради входить також за посадою секретар відповідної 

ради, однак не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря 

ради. 

Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради 

сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради – голова 

відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря 

виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати  секретар 

відповідної ради. 

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто 

працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань 

виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших 

випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків 

з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та 

інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого 

комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.  

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють 

у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження 

сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського, 

селищного, міського голови. 
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Виконавчий комітет ради підзвітний і підконтрольний раді, що його 

утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади 

є також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.  

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання 

виконавчих органів ради. 

Зокрема, виконавчий комітет ради: 

 попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-

економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, 

місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на 

розгляд відповідної ради; 

 координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих 

органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти 

про роботу їх керівників; 

 має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих 

йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх 

посадових осіб. 

Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про 

розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, 

управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, 

міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських, 

селищних, міських рад. 

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. Вони 

скликаються відповідно сільським, селищним, міським головою (головою 

районної у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення 

ним цієї функції – заступником сільського, селищного, міського голови з  
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питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради – 

заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на 

місяць, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у 

межах затверджених нею структури і штатів може створювати  відділи, 

управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що 

належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і 

підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому 

комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті 

ради. 

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради 

призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, 

міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, 

передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами 

виконавчої влади. 

Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради 

затверджуються відповідною радою. 

Наприклад, у складі Київської міської ради діють такі відділи та 

управління: управління організаційного та документального забезпечення, 

управління забезпечення діяльності постійних комісій, відділ по роботі із 

службовою кореспонденцією, управління матеріально-технічного та 

комп'ютерного забезпечення, управління з питань землекористування та 

містобудування, управління з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку, управління правової експертизи проектів рішень та розпоряджень, 

управління представництва Київради в судах, управління фінансового 

забезпечення та звітності, відділ забезпечення діяльності заступника 

міського голови – секретаря Київради та з питань звернень громадян, відділ 

контролю, відділ по роботі з депутатськими фракціями та групами, відділ з 
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питань місцевого самоврядування, відділ з питань власності, відділ кадрової 

роботи з питань служби в органах місцевого самоврядування. 

Виконавчі органи у районних та обласних радах не утворюються. 

Однак дослідники проблем місцевого самоврядування наголошують на 

необхідності утворення в районних та обласних радах виконавчих органів, 

що відповідатиме Європейській хартії місцевого самоврядування. 

Відсутність власних виконавчих органів у районних та обласних рад 

ставить їх у повну залежність від органів державної влади – місцевих 

державних адміністрацій, яким відповідні районні та обласні ради 

делегують здійснення виконавчих функцій місцевого самоврядування. 

Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на 

постійній основі. Він обирається радою з числа її депутатів на строк 

повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, 

міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може 

вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального 

складу відповідної ради у разі, якщо: 

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської 

ради, обраної на чергових виборах, не завершено вибори відповідно 

сільського, селищного, міського голови; 

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, 

запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;  

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, 

селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не 

вніс кандидатуру на посаду секретаря ради; 

4) на наступній черговій сесії після появи вакансії секретаря ради у 

зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний 

сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру 

на посаду секретаря ради; 
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5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності 

посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з 

достроковим припиненням його повноважень. 

Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою 

службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах 

(крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), 

займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, 

якщо інше не передбачено законом. 

Секретар сільської, селищної, міської ради: 

1) здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови 

у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку 

з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у 

разі неможливості здійснення ним своїх повноважень; 

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених Законом; 

повідомляє депутагам і доводить до відома населення інформацію про час і 

місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд 

ради; 

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, 

передбачених Законом; 

4) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на 

розгляд ради; 

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і 

населення, організовує контроль за їх виконанням; 

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови 

координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, 

сприяє організації виконання їх рекомендацій; 

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 

8) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства 

здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів 

та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;  
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9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого 

самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим 

самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до 

них осіб, яким це право надано в установленому порядку; 

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови 

або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів. 

Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно 

здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної 

ради. 

Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть 

бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, виконавчі органи сільських, селищних, міських, 

районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, 

а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади 

вони підконтрольні належним органам виконавчої влади. У сільських радах, 

що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за 

рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради 

виконавчий орган ради може не створюватися. Виконавчим органом 

сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є  

виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її 

повноважень. Виконавчий комітет ради підзвітний і підконтрольний раді, 

що його утворила. Основною формою роботи виконавчого комітету 

сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є 

його засідання. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на 

постійній основі. Він обирається радою з числа її депутатів на строк 

повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, 

міського голови. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування, яке в 

частині першій статті 140 Конституції України визначається як право 

територіальної громади та регламетується, як нормативними актами України, 

так і міжнародними актами, ратифікованими Верховною Радою України. 

2. Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), 

районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з 

пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Перша сесія 

новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною 

територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після 

реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин 

депутатів від загального складу ради. Не пізніш як на другій сесії 

затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про 

постійні комісії ради. 

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови вважаються 

достроково припиненими у разі: його звернення з особистою заявою до 

відповідної ради про складення ним повноважень голови; припинення його 

громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою 

роботою (діяльністю), встановлених Законом; визнання його судом 

недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим; його смерті. 

4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад 

є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення 

делегованих їм повноважень органів виконавчої влади вони підконтрольні 

належним органам виконавчої влади. У сільських радах, що представляють 

територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної 
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територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не 

створюватися. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у 

місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється 

відповідною радою на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради 

підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила. Основною формою роботи 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 

створення) ради є його засідання. Секретар сільської, селищної, міської ради 

працює в раді на постійній основі. Він обирається радою з числа її депутатів на 

строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, 

міського голови. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Проведення аналізу поняття територіального устрою України, системи 

адміністративно-територіального устрою України, розгляд Автономної 

Республіки Крим як територіальної автономії у складі України.  
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ВСТУП 

 

Територіальному устрою України присвячений розділ IX Конституції 

1996 р. Норми цього розділу є одним з найважливіших правових інститутів 

конституційного права України. 

Територія – одна з основних ознак держави, що визначає простір, на який 

поширюється суверенітет і влада держави. Під територією розуміється не 

тільки сухопутна її частина, а й водні і повітряні простори над ними. До 

території морських держав безпосередньо примикають, хоча до неї не входять, 

континентальний шельф та виключна економічна зона. 

Територіальний устрій України – це внутрішній її поділ на певні 

територіальні частини, співвідношення держави в цілому з її складовими 

частинами. 

У світі немає такої держави, територія якої не поділялася б на певні 

частини. Навіть найменші країни не можуть обійтися без поділу своєї території. 

Територіальний устрій дає відповідь на питання про те, як організована 

територія держави, з яких частин вона складається, який їх правовий статус, як 

будуються взаємовідносини центральних органів з місцевими. 
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І. ПОНЯТТЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 

 

Важливим інститутом державного ладу України є територіальний устрій 

нашої держави. Цей інститут характеризує юридичні якості та властивості 

такого основного складового елементу держави, як її територія. Територіальний 

устрій є організацією території держави. 

Відповідно до ст. 2 Основного Закону, суверенітет України поширюється 

на всю її територію. Тобто наша держава наділена виключним правом 

здійснювати на своїй території всю повноту державної влади і виступати від 

імені народу, що проживає на цій території, незалежним суб'єктом 

міжнародних відносин. Тобто у межах своїх територіальних кордонів суверенна 

держава виступає як єдиний офіційний представник всього народу, що 

об'єднується за ознакою громадянства. 

Поняття «територія» вживається в географії та інших науках, але в 

юридичній науці воно набуває специфічного змісту і використовується як 

категорія «територія держави». 

Територія держави (від лат. tегга – земля) – це простір, зафіксований 

державним кордоном, на який поширюється суверенітет держави. Територія 

держави включає: сухопутну частину, водні простори (внутрішні морські води 

і територіальне море), повітряну територію (простір над сухопутною і водною 

територіями, умовно до космічного простору), а також підземну територію 

(простір під сухопутною і водною територіями до технічно доступної глибини). 

Особливий правовий режим, що регулюється, в першу чергу, міжнародним 

правом, мають континентальний шельф і виключна (морська) економічна зона. 

За своїм змістом категорія «територія держави» визначає правовий режим 

зв'язку держави з певною територією та її окремими складовими елементами. 

Для визначення адміністративно-територіального устрою у вітчизняній 

юридичній навчальній і науковій літературі іноді вживаються поняття 

«адміністративно-територіальний устрій», «адміністративно-територіальний 

лад», «адміністративно-територіальний поділ держави» та ін. 
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Розрізняють два основних види територіального устрою: політико-

територіальний і адміністративно-територіальний. Політико-територіальний 

устрій передбачає поділ території держави на окремі самостійні частини. Він є 

характерним для федеративних держав (Бразилія, Індія, СІЛА, ФРН та ін.). 

Адміністративно-територіальний устрій – це внутрішній поділ території 

держави на адміністративно-територіальні одиниці. Він властивий для унітарних 

держав (Велика Британія, Китай, Франція, Японія та ін.). 

Така точка зору обумовлюється тим, що в державах із федеральним 

устроєм територіальний устрій характеризується наявністю політичних зв'язків 

між державою і суб'єктами федерації, а в унітарних державах, до яких 

відноситься й Україна, зв'язок між державою і адміністративно-

територіальними одиницями має адміністративний характер. 

Адміністративно-територіальний устрій – це територіальна 

організація держави з внутрішнім поділом її на складові частини – 

адміністративно-територіальні одиниці. 

Територіальний устрій України ґрунтується на певних принципах, 

керівних засадах, що визначають сутність і зміст цього інституту державного 

ладу і закріплюються в Конституції та законах України. 

Відповідно до ст. 132 Конституції України, територіальний устрій 

України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території; 

поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади; 

збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх 

історичних, економічних, екологічних," географічних і демографічних 

особливостей, етнічних і культурних традицій. 

Важливий принцип територіального устрою України – принцип 

територіального верховенства держави, який є системоутворюючим щодо 

інших принципів цього інституту державного ладу України. Цей принцип 

витікає зі ст.ст. 1 і 2 Конституції України, визначає суверенність України і 

передбачає, що державна влада в Україні здійснюється відповідно до 
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Конституції та законів України системою відповідних державних органів на 

всій території України. 

Принцип територіального верховенства держави характеризує повноту 

державної влади в усіх її конституційних формах і виявах на всій території 

України. Держава самостійно встановлює правовий режим власної території, 

здійснює її оборону, вирішує питання адміністративно-територіального поділу з 

метою вибору оптимальної моделі здійснення державного володарювання і 

місцевого самоврядування тощо. 

Принцип єдності та цілісності території означає, що складові частини 

території України – адміністративно-територіальні одиниці – знаходяться у 

нерозривному взаємозв'язку, визначаються внутрішньою єдністю в межах 

державного кордону України. 

Територія України є недоторканою, а її межі визначаються державним 

кордоном (ст. 2 Конституції України). Це конституційне положення дозволяє 

виявити ще один принцип, споріднений з основними принципами 

територіального устрою України, – принцип непорушності державного кордону. 

Під державним кордоном слід розуміти лінію, що визначає межі її території і 

вертикальну поверхню, що проходить по цій лінії. Правовий режим державного 

кордону України регулюється Законом України «Про державний кордон 

України» від 4 листопада 1991 р. 

Чинне законодавство України охороняє принципи єдності, цілісності та 

недоторканості території України в межах її державного кордону. Посягання 

на цілісність і недоторканість території України у формі вчинення умисної дії з 

метою зміни меж території або державного кордону України, визначених 

Конституцією та законами України, а також публічні заклики чи 

розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій є 

кримінальним злочином (ст. 110 Кримінального кодексу України) і тягне за 

собою кримінальну відповідальність. 

Принцип централізації та децентралізації в здійсненні державної влади 

проявляється в тому, що за центральними (загальнодержавними) органами 



437 
 

держави Конституцією та законами України закріплюється право забезпечення 

внутрішніх і зовнішніх загальнонаціональних інтересів, регулювання всіх сфер 

суспільного і державного ладу – політичної, економічної, соціальної, 

культурної (духовної), екологічної та зовнішньополітичної, а обов'язок захисту 

суверенітету і територіальної цілісності України визначається Конституцією 

України як найважливіша функція держави, справа всього українського народу 

(ст. 17). За місцевими органами державної влади закріплюється право 

вирішувати питання регіонального і місцевого значення, сприяючи реалізації 

загальнодержавних програм. 

Водночас, принцип централізації органічно пов'язаний з принципом 

децентралізації, що знаходить своє вираження в функціях місцевого 

самоврядування. Так, відповідно до ст. 7 Основного Закону, в Україні 

визнається і гарантується місцеве самоврядування, що є правом територіальної 

громади – жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, 

міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями – 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та 

законів України. 

Тобто принцип централізації та децентралізації територіального устрою 

України знаходить своє логічне продовження в принципах організації та 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування і 

розмежуванні їх компетенції відповідно до Конституції та законів України. 

Важливим принципом територіального устрою України, який визначає 

сутність і зміст регіональної політики нашої держави, є принцип 

збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх 

історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 

особливостей, етнічних і культурних традицій. Цей принцип означає, що 

держава забезпечує і гарантує право територіальних громад, які, з врахуванням 

їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 

особливостей, етнічних і культурних традицій, умовно об'єднуються в певні 
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регіони, вирішувати політичні, економічні, соціальні, культурні (духовні) та 

інші проблеми згідно з інтересами територіальних громад. 

Поняття «регіон» є умовним. Конституція та закони України не 

розмежовують територію України на регіони. Прийнято вважати, що всі 

адміністративно-територіальні одиниці в Україні поділяються на населені 

пункти (міста, селища, села) та регіони (області та райони), але ця термінологія 

потребує уточнення. Як правило, під регіонами розуміють складні завершені 

територіально-господарські комплекси, які, відповідно до Конституції та 

законів України, створюють умови і засоби для здійснення ефективного 

місцевого державного управління та місцевого самоврядування в межах єдиної 

внутрішньої державної політики. В Україні до регіонів відносять: Автономну 

Республіку Крим, області, міста Київ і Севастополь і райони. 

Існують й інші конституційні принципи територіального устрою 

України. Зокрема, пріоритетним принципом територіального устрою будь-якої 

держави є принцип народного суверенітету. Зазначений принцип закріплює за 

народом України виключне право здійснювати свою владу на всій території 

України безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

Народ України має право безпосередньо вирішувати питання 

територіального устрою України. Так, ст. 73 Конституції України гарантує 

громадянам України право вирішувати питання зміни території України 

шляхом проведення обов'язкового всеукраїнського референдуму. 

Важливим принципом територіального устрою України є принцип, який 

визначає форму цього устрою. Зокрема, ст. 2 Конституції України визначає, що 

Україна є унітарною державою, тим самим закріплюючи принцип унітаризму 

територіального устрою України. 

Як відомо, сьогодні у світі найбільш поширеними формами 

територіального устрою є унітарний (Болгарія, Велика Британія, Польща, 

Угорщина та ін.), федеративний (Аргентина, Індія, Німеччина, США та ін.) і 

конфедеративний (Сербія і Чорногорія) устрої. Щоправда, конфедерації є 



439 
 

швидше винятком, через перехідний характер цієї форми територіального 

устрою. У кожній окремо взятій країні світу форма територіального устрою 

сформувалася історично під впливом комплексу об'єктивних і суб'єктивних 

чинників. 

Україна тривалий час перебувала в складі різних за територіальним 

устроєм держав, виступаючи суб'єктом унітарних держав (Польща, Румунія, 

Російська імперія), федерацій (СРСР) та конфедерацій (Австро-Угорщина), але 

споконвічним прагненням українського народу було створення власної єдиної 

унітарної держави. Уперше спроба створити таку державу шляхом Акту злуки 

між УНР і ЗУНР була здійснена в 1922 р., але утворити єдину унітарну державу 

вдалося лише з проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 р. З того 

часу принцип унітаризму нашої держави є одним із фундаментальних і 

найбільш захищуваних принципів конституційного ладу. 

Україна, як унітарна держава (від лат. unitas – єдність, єдине ціле), 

включає до свого складу адміністративно-територіальні одиниці, що не мають 

правового статусу державних утворень. В Україні існує єдина Конституція, 

єдина система законодавства, єдині державні символи, єдина для всієї території 

України державна мова, єдине громадянство, єдина виборча система, єдина 

система органів державної влади, уніфікована система місцевого 

самоврядування, яка передбачає спеціальний правовий статус для АР Крим і м. 

Києва і Севастополя, єдина фінансово-бюджетна система, єдина грошова 

одиниця, єдина система оборони і національної безпеки. 

Важливе значення має й принцип системності територіального устрою 

України, закріплений в ст. 133 Конституції України. Він передбачає, що 

територіальний устрій України має певну систему, що складається з 

взаємопов'язаних адміністративно-територіальних одиниць, які з'єднані між 

собою структурними і функціональними зв'язками. 

Існують й інші інституційні принципи територіального устрою України, 

закріплені в окремих законах України – Законі України «Про державний 
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кордон України», Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ін. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, адміністративно-територіальний устрій – це територіальна 

організація держави з внутрішнім поділом її на складові частини – 

адміністративно-територіальні одиниці. 

Територіальний устрій України ґрунтується на певних принципах, 

керівних засадах, що визначають сутність і зміст цього інституту державного 

ладу і закріплюються в Конституції та законах України. 
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ІІ. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

УСТРОЮ УКРАЇНИ 

 

Внутрішню структуру, побудову територіального устрою України 

визначає система адміністративно-територіального устрою нашої держави, на 

основі якої створюються і функціонують органи державної виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування. 

Адміністративно-територіальний устрій кожної держави зумовлений 

рядом об'єктивних і суб'єктивних чинників – історичних, географічних, 

національних, економічних, культурних, мовних та ін. В одних країнах світу 

існують складні системи адміністративно-територіального устрою (Велика 

Британія, Італія, Франція та ін.), тоді як в інших, більш дрібних країнах 

(Бахрейн, Ватикан та ін.) такі системи взагалі відсутні. Хоча навіть в дрібних 

країнах можуть діяти національні системи адміністративно-територіального 

устрою. Наприклад, у Князівстві Андорри з територією в 453 кв. км. існує 

адміністративно-територіальна система у складі 7 громад. 

Адміністративно-територіальний устрій України сформувався історично. 

За часів входження України до складу Австро-Угорщини, Польщі, Румунії та 

Російської імперії українські землі були інтегровані до адміністративно-

територіальних систем цих держав. Зокрема, українські землі, що ввійшли до 

Австро-Угорщини, разом із польськими, угорськими та румунськими 

територіями були інтегровані до складу таких адміністративно-територіальних 

одиниць, як Буковина, Галичина та Карпатська Україна. 

За радянської доби система адміністративно-територіального устрою 

України створювалася волюнтаристськими методами, без врахування 

історичних, національних, культурних, мовних та інших традицій. У1932 р. на 

території радянської України були створено шість областей, у 1937-1939 рр. їх 

стало п'ятнадцять, а після приєднання в 1939-1940 рр. до складу СРСР західних 

областей України та Буковини в Українській СРСР стало нараховуватися 

двадцять три області. На час розпаду колишнього СРСР адміністративно-
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територіальна система України складалася з двадцяти чотирьох областей і двох 

міст республіканського підпорядкування. 

Після проголошення незалежності України, в 1991-1992 рр., коли 

Верховна Рада України поновила в 1992 р. територіальну автономію Криму, 

була сформована нинішня система адміністративно-територіального устрою 

України, що отримала своє закріплення в Розділі IX Конституції України – 

«Територіальний устрій України». 

Відповідно до ст. 133 Конституції України, систему адміністративно-

територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, 

області, райони, міста, райони в містах, селища і села. 

Отже, система адміністративного устрою України – це сукупність 

адміністративно-територіальних одиниць (Автономна Республіка Крим, 

області, райони, міста, райони в містах, селища і села), що складають основу 

територіального устрою України. 

Адміністративно-територіальний устрій – це свого роду внутрішній 

«каркас» державного устрою, що складається з адміністративно-територіальних 

одиниць трьох рівнів: 

1) Автономна Республіка Крим, області та міста зі спеціальним правовим 

статусом – м. Київ і м. Севастополь; 

2) райони, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) та 

обласного значення; 

3) міста районного значення, селища, села. 

Ст. 133 Конституції України визначає виключний склад адміністративно-

територіальних одиниць першого рівня системи адміністративно-

територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, Вінницька, 

Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, 

міста Київ та Севастополь. 
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Автономна Республіка Крим – це адміністративно-територіальна 

одиниця України зі спеціальним правовим статусом, невід'ємна складова 

частина України, що вирішує в межах Конституції та законів України 

питання, віднесені до її відання. Правовий статус Автономної Республіки 

Крим визначається Конституцією України, Конституцією Автономної 

Республіки Крим, законами України та іншими нормативно-правовими 

актами. 

Область – це адміністративно-територіальна одиниця, що сформувалася 

у межах території України під впливом історичних, географічних, економічних 

та інших чинників і характеризується певною самостійністю при вирішенні 

соціальних, економічних і культурних питань, а також при здійсненні 

регіональної політики. За Конституцією в Україні існує 24 області. Зміна 

системи областей України можлива лише за умови внесення відповідних змін 

до Конституції України. 

Важливим елементом верхньої ланки адміністративно-правової системи 

України є також міста зі спеціальним правовим статусом – місто Київ і місто 

Севастополь. 

Спеціальний правовий статус м. Києва обумовлюється тим, що це місто є 

столицею держави (ст. 20 Конституції України), політичним і адміністративним 

центром держави. У м. Києві розташовані резиденції Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, 

центральних органів державної виконавчої влади, а також дипломатичні 

представництва іноземних держав та міжнародних організацій в Україні. 

Київ також є духовним, культурним, історичним, науково-освітнім 

центром України. Саме Київ є історичним спадкоємцем духовного і 

культурного центру східнослов'янської цивілізації – Київської Русі; в Києві 

знаходяться найдавніші духовні центри православ'я –Печерська лавра і Собор 

Софії Київської; центри науки і освіти – Національна академія наук України, 

науково-дослідні інститути НАН України, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянська академія, Київський політехнічний 



444 
 

інститут та інші заклади освіти; центри культури і мистецтва – національні 

театри, музеї, бібліотеки, виставкові центри, консерваторія. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про столицю України – місто-герой 

Київ» від 15 січня 1999 р., столичний статус покладає на органи місцевого 

самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим 

органам надання з боку держави додаткових прав. 

Спеціальний правовий статус міста Севастополя зумовлюється тим, що в 

ньому розташований Військово-Морський флот України. Цей чинник 

позначився на особливому порядку здійснення державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування у м. Севастополі. Згідно з ч. З ст. 133 Конституції 

України, спеціальний статус м. Севастополя має бути врегульований законом 

України, але до сьогодні цей закон не прийнято. 

Адміністративно-територіальними одиницями також є райони, міста, 

райони у містах, селища і села. 

Райони як адміністративно-територіальна одиниця України – частина 

території області. Район є середнім рівнем системи адміністративно-

територіального устрою України, територіально-просторовою межею 

функціонування територіальних громад. Вони створюються з метою інтеграції 

економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, торгівлі, соціально-культурних 

закладів територіальних громад сіл, селищ і міст в єдину інтегровану соціально-

економічну і культурну систему. 

Місто – це великий населений пункт (від 10 тис. чоловік населення), що 

має власне комунальне господарство, житловий фонд і мережу соціально-

культурних закладів; адміністративний, промисловий, торгівельний і 

культурний центр. 

За підпорядкованістю міста поділяються на міста районного, обласного та 

республіканського (Автономної Республіки Крим) підпорядкування та міста із 

спеціальним правовим статусом. 

У складі міст республіканського та обласного підпорядкування також 

можуть створюватися райони у містах. Вони створюються з метою 
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оптимального вирішення загальноміською територіальною громадою питань 

місцевого значення та більш ефективного управління містом. 

Селище – це, як правило, населений пункт, розташований при 

промислових підприємствах, будовах, залізничних вузлах, гідротехнічних 

спорудах, підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції тощо, що 

має власну комунальну і соціальну інфраструктуру. 

Найдрібнішою адміністративно-територіальною одиницею України є 

село. Села – населені пункти з сталим складом жителів, зайнятих здебільшого 

сільським господарством, рідше – народними промислами або санаторно-

курортною справою, в яких місцеве самоврядування здійснюється сільською 

радою і сільським головою. 

Території міст, селищ, сіл можуть поділятися на окремі мікрорайони та 

інші мікроструктури, які не виступають адміністративно-територіальними 

одиницями України: вулиці, квартали, житлові масиви тощо. 

Не вважаються адміністративно-територіальними одиницями хутори, 

двори та інші невеликі поселення, що мають тимчасовий характер, а також 

поселення службового призначення в системі певної галузі народного 

господарства. 

Порядок визначення і змін меж адміністративно-територіальних одиниць 

визначається законодавством України. 

Найменування і перейменування населених пунктів та інших 

адміністративно-територіальних одиниць здійснюється з урахуванням їх 

історичних, географічних, культурних, національних, побутових та інших 

місцевих особливостей. Після проголошення незалежності України стійкою 

стала тенденція щодо повернення адміністративно-територіальним одиницям їх 

традиційних історичних назв. Присвоєння найменувань адміністративно-

територіальним одиницям з метою увічнення пам'яті особливо видатних 

державних, громадсько-політичних діячів, захисників вітчизни, діячів науки і 

культури може проводитись тільки посмертно і лише у виняткових випадках з 

урахуванням думки громадян, які проживають на території відповідної 
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адміністративно-територіальної одиниці.
 

Рішення про найменування і 

перейменування адміністративно-територіальних одиниць здійснюється 

Верховною Радою України з врахуванням думки територіальних громад. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, система адміністративного устрою України – це сукупність 

адміністративно-територіальних одиниць (Автономна Республіка Крим, 

області, райони, міста, райони в містах, селища і села), що складають основу 

територіального устрою України. 

Адміністративно-територіальний устрій – це свого роду внутрішній 

«каркас» державного устрою, що складається з адміністративно-територіальних 

одиниць трьох рівнів: 

4) Автономна Республіка Крим, області та міста зі спеціальним правовим 

статусом – м. Київ і м. Севастополь; 

5) райони, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) та 

обласного значення; 

6) міста районного значення, селища, села. 
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ІІІ. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ – ТЕРИТОРІАЛЬНА 

АВТОНОМІЯ У СКЛАДІ УКРАЇНИ 

 

Україна, будучи унітарною державою, має складний територіальний устрій, 

оскільки в її складі знаходиться територіальна автономія – Автономна Республіка 

Крим. Під автономією (від грец. «автономія» – «незалежність») в юридичній 

науці прийнято розуміти відносно самостійне у здійсненні державної влади або 

місцевого самоврядування територіальне утворення у складі держави. 

Наявність автономії у складі унітарної держави є досить поширеним 

явищем у світовій практиці державного будівництва. Автономії існують у 

складі таких унітарних держав, як Велика Британія, Данія, Іспанія, Італія, 

Китай, Португалія, Фінляндія та ін. Наприклад, у Данії статус автономії мають 

такі її адміністративно-територіальні одиниці, як Гренландія і Фарерські 

острови; в Іспанії – Андалузія, Галіція, Каталонія, Країна Басків та ін.; у Китаї – 

Тибет, Синьцзянь, Внутрішня Монголія та ін.; у Португалії – Азорські острови 

та Мадейра. Автономії існують і у федеративних державах. Наприклад, у 

Російській Федерації. 

Як правило, статус автономій надається окремим частинам держави, які 

суттєво відрізняються від інших адміністративно-територіальних одиниць 

історичними, географічними, економічними, національними, мовними, 

соціальними, культурними умовами, побутом, звичаями, традиціями тощо. За 

таких умов держава, із метою вирішення проблем децентралізації державного 

управління чи національного питання, або для уникнення проблем сепаратизму, 

за ініціативи населення щодо утворення автономії проголошує або сприяє 

проголошенню автономії певної адміністративно-територіальної одиниці або 

території. 

Залежно від походження, автономії поділяються на національні, 

територіальні та змішані. Визначальним чинником сутності та змісту автономії 

є домінуючий чинник, що призвів до її утворення. В Автономній Республіці 

Крим традиційно проживали представники багатьох національностей: українці, 



448 
 

росіяни, татари, греки, караїми, гагаузи та ін., тому утворенню автономії на 

території Кримського півострову сприяли переважно територіальні чинники – 

історичні, географічні, економічні, побутові та ін. 

Автономна Республіка Крим є територіальною автономією у складі 

України, невід'ємною часткою України, складовою системи адміністративно-

територіального устрою нашої держави. 

Надання Автономній Республіці Крим відповідного статусу також має 

свою історію. Вперше статус автономії Крим отримав у першій половині XX 

ст., коли 18 жовтня 1921 р. було утворено Кримську Автономну Радянську 

Соціалістичну Республіку у складі РРФСР, яка проіснувала до 1945 р. і була 

перетворена на Кримську область у складі РРФСР. Цьому передувала примусова 

депортація з півострова кримських татар та жителів інших національностей у 

віддалені регіони СРСР. 

У 1954 р. Кримську область було передано до складу УРСР. На підставі 

ст. 14 чинної на той час Конституції СРСР 26 квітня 1954 р. Верховна Рада 

СРСР прийняла Закон СРСР, яким затвердила Указ Президії Верховної Ради 

СРСР від 19 лютого 1954 р. про передачу Кримської області зі складу РРФСР 

до складу Української РСР. Це відбулося на підставі рішень Президії Верховної 

Ради РРФСР від 5 лютого 1954 р. та Президії Верховної Ради УРСР. Крім того, 

Законом СРСР від 26 квітня 1954 р. були внесеш зміни до ст.ст. 22,23 

Конституції СРСР, за якими Кримська область була виведена зі складу РРФСР і 

віднесена до складу Української РСР. Відповідні зміни були внесені і до 

Конституцій РРФСР і УРСР. Таким чином, у 1954 р. на законних підставах був 

встановлений статус Кримської області як української території та 

адміністративно-територіальної одиниці. У цьому статусі Кримська область 

проіснувала до початку 90-х років XX ст. 

З розпадом колишнього СРСР виникло питання визначення 

адміністративно-правового статусу Криму. 20 січня 1991 р., за ініціативи 

жителів Криму, відбувся загальнокримський референдум щодо поновлення 

автономії Криму. Більшість жителів Криму підтримала питання референдуму. 
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За результатами загальнокримського референдуму Верховна Рада Української 

РСР прийняла Закон України «Про відновлення Кримської Автономної 

Радянської Соціалістичної Республіки» від 12 лютого 1991 р. за яким 

Кримській області було надано статус автономної республіки, а Кримська 

обласна Рада народних депутатів набула статусу Верховної Ради Кримської 

Автономної Республіки. 

Верховною Радою України були також внесені відповідні зміни до чинної 

на той час Конституції України (ст. 75 ) та прийнято 29 квітня 1992 р. Закон 

України «Про статус Автономної Республіки Крим», які законодавчо визначили 

новий конституційно-правовий статус Криму як автономної республіки в складі 

України. 

Таке рішення було прийнято з урахуванням історичного і культурного 

розвитку населення на території Криму, його багатонаціональності та 

багатоконфесійності. 

У 1995 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

Автономну Республіку Крим», яким до повноважень АРК були віднесені такі 

питання, як прийняття, тлумачення законів АРК та контроль за їх дотриманням; 

вирішення питань територіального устрою Автономної Республіки Крим, 

встановлення і зміна меж районів, населених пунктів до категорії міст, 

найменування і перейменування міст, сіл; визначення повноважень і порядку 

діяльності республіканських органів та органів місцевого самоврядування, 

об'єднань громадян; визначення структури і пріоритетних напрямів розвитку 

економіки республіки, забезпечення науково-технічного процесу, створення й 

функціонування вільних економічних зон відповідно до законодавства України 

тощо. 

Остаточне закріплення конституційного статусу Автономної Республіки 

Крим відбулося після прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України, яка 

визначила, що Автономна Республіка Крим входить до системи 

адміністративно-територіального устрою України (ст. 133) і залишається 
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невід'ємною часткою України (ст. 134) з наданням їй особливих повноважень 

порівняно з іншими адміністративно-територіальними одиницями. 

21 жовтня 1998 р. Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла 

Конституцію Автономної Республіки Крим, а 23 грудня 1998 р. Верховна Рада 

України прийняла Закон України «Про затвердження Конституції Автономної 

Республіки Крим», який надав чинності Конституції Автономної Республіки 

Крим як законодавчого акта. 

Конституцією України 1996 р. (ст. 138) до відання Автономної 

Республіки Крим віднесено широке коло питань політичного, соціально-

економічного, екологічного, культурного та іншого характеру. 

У політичній сфері Автономна Республіки Крим сприяє реалізації 

політичних прав і свобод громадян України та вирішує інші питання політичного 

характеру. Зокрема, це організація та проведення місцевих референдумів; 

призначення виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу 

виборчої комісії Автономної Республіки Крим; участь у забезпеченні прав і свобод 

громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської 

безпеки; участь у розробленні та реалізації державних програм повернення 

депортованих народів. 

У соціально-економічній сфері – управління майном, що належить 

Автономній Республіці Крим; розроблення, затвердження та виконання 

бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної 

політики України; розроблення, затвердження та реалізація програм 

Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного розвитку тощо. 

У культурній, екологічній та інших сферах – забезпечення 

функціонування й розвитку державної та національних мов і культур в Автономній 

Республіці Крим; охорона і використання пам'яток історії, розроблення, 

затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань 

культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля 

відповідно до загальнодержавних програм; визнання статусу місцевостей як 
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курортів; встановлення зон їх санітарної охорони; ініціювання введення 

надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в 

Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях. 

Конституцією та законами України Автономній Республіці Крим можуть 

бути делеговані також інші повноваження. 

Крім того, Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної 

Республіки Крим та здійснює нормативне регулювання низки питань 

соціального та господарського значення. Нормативно-правові акти Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України. 

До повноважень Автономної Республіки Крим згідно зі ст. 137 

Конституції України також віднесено здійснення нормативного регулювання з 

питань: 

• сільського господарства і лісів; 

• меліорації і кар'єрів; 

• мисливства і рибальства; 

• санітарної і лікарняної служби; 

• містобудування і житлового господарства; 

• громадських робіт, ремесел та промислів, благодійництва; 

• туризму, готельної справи та ярмарків; 

• транспорту загального користування, автошляхів та водопроводів; 

• музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури та історико-

культурних заповідників. 

Нормативно-правові акти Верховної Ради АРК та рішення Ради міністрів 

АРК з цих питань не можуть суперечити Конституції і законам України і 

приймаються на їх виконання. Дія таких нормативно-правових актів Верховної 

Ради АРК з мотивів їх невідповідності Конституції та законам України може бути 

зупинена Президентом України з одночасним зверненням до Конституційного 

Суду України щодо їх конституційності. 
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Зазначені питання становлять коло конституційних повноважень 

Автономної Республіки Крим, у межах яких представницькі та виконавчі органи 

здійснюють свою діяльність самостійно. Крім того, законами України та 

Конституцією Автономної Республіки Крим (розділ II) передбачаються деякі 

інші повноваження. 

Автономна Республіка Крим має відповідні органи влади і місцевого 

самоврядування, які здійснюють визначені Конституцією України, Конституцією 

АРК та іншими законами України функції і повноваження АРК. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом, 

повноваження, порядок формування і діяльність якого визначаються 

Конституцією України, Законом України «Про Верховну Раду Автономної 

Республіки Крим» від 10 лютого 1998 р., Конституцією Автономної Республіки 

Крим (глава 6, ст.ст. 21-33). У Конституції Автономної Республіки Крим, на 

відміну від попередніх законодавчих актів, визнано Верховну Раду як 

представницький, а не законодавчий орган влади, що відповідає ст. 75 

Конституції України, за якою єдиним органом законодавчої влади в Україні є 

виключно парламент України – Верховна Рада України. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається зі 100 депутатів, 

які відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів» від 6 квітня 2004 р., зі змінами і доповненнями з 2006 р. обираються за 

пропорційною виборчою системою. Депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим обираються за виборчими списками від організацій 

політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у 

багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами 

Автономної Республіки Крим (п. 7 ст. 2 Закону). 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим працює сесійно. Для ведення 

нормотворчої роботи, підготовки та подальшого розгляду рішень і постанов з 

питань, віднесених до повноважень Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, з числа її депутатів утворюються постійні комісії. 
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Конституцією Автономної Республіки Крим (п. 2 ст. 26) до повноважень 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим віднесено, зокрема, прийняття 

Конституції Автономної Республіки Крим, призначення чергових виборів депутатів 

її Верховної Ради, прийняття рішення про проведення республіканського 

(місцевого) референдуму, затвердження бюджету Автономної Республіки Крим та 

інше. 

Органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, який самостійно 

здійснює виконавчі функції і повноваження, віднесені Конституцією України, 

Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України до відання 

Автономної Республіки Крим, є уряд – Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим. Відповідно до ст. 136 Конституції України, Голова Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із 

Президентом України. 

З питань виконання державних функцій і повноважень Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, його заступники, керівники відповідних міністерств і республіканських 

комітетів Автономної Республіки Крим підзвітні і підконтрольні Кабінету 

Міністрів України, а керівники місцевих державних адміністрацій – Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим (п. 5 ст. 35 Конституції АРК). 

Конституцією Автономної Республіки Крим встановлено, що правосуддя 

здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України (ст.ст. 39-40 

Конституції АРК). Тобто суди загальної юрисдикції, що знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим, є невід'ємною складовою системи судів загальної 

юрисдикції України, порядок організації і діяльності яких визначається Законом 

України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. 

Місцеве самоврядування Автономної Республіки Крим має здійснюватись 

у повному обсязі відповідно до Конституції України (розділ XI «Місцеве 

самоврядування»), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

законів України з певними особливостями, що передбачені Конституцією 
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Автономної Республіки Крим (розділ IV «Місцеве самоврядування в 

Автономній Республіці Крим»). 

Стаття 139 Конституції України передбачено, що в Автономній 

Республіці Крим діє представництво Президента України, статус якого 

визначається законом України. Через цей орган Президент України здійснює 

контрольну функцію щодо органів влади Автономної Республіки Крим. 

Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній 

Республіці Крим» було прийнято в 1993 р., але з часом він застарів. Нова 

редакція цього Закону була ухвалена Верховною Радою України 2 березня 2000 

р. 

Згідно з положеннями цього Закону, Представництво Президента України 

в Автономній Республіці Крим є державним органом, створеним Президентом 

України відповідно до Конституції України з метою сприяння виконанню в 

Автономній Республіці Крим повноважень Президента України і 

підпорядкованим йому у своїй діяльності. До функцій Представництва, зокрема, 

належать: вивчення стану виконання в АРК Конституції та законів України, 

указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, 

вжиття заходів по забезпеченню належного виконання актів законодавства 

України Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, районними державними адміністраціями й 

органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим та ін. 

Конституція Автономної Республіки Крим також закріплює гарантії 

статусу і повноважень Автономної Республіки Крим (розділ V), тобто 

нормативно- і організаційно-правові умови і засоби організації і діяльності 

Автономної Республіки Крим, її органів, посадових і службових осіб. 

До нормативно-правових гарантій організації та діяльності Автономної 

Республіки Крим відносяться Конституція України, Конституція Автономної 

Республіки Крим, закони України, правові акти Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, а також правові акти органів 

Автономної Республіки Крим – Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
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Ради міністрів Автономної Республіки Крим і органів місцевого 

самоврядування в АРК. 

До того ж, Конституція АРК запровадила спеціальні нормативно-правові 

механізми захисту правових актів, що визначають правовий статус Автономної 

Республіки Крим і регулюють повноваження Автономної Республіки Крим. 

Пропозиції про зміни, які стосуються обмежень статусу і повноважень 

Автономної Республіки Крим та її органів, розглядаються Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим на підставі рішення консультативного 

республіканського (місцевого) референдуму. Виключно 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим може змінювати 

Конституцію Автономної Республіки Крим. 

До організаційно-правового механізму гарантій організації і діяльності 

Автономної Республіки Крим Конституція АРК відносить органи державної 

влади України, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування в Автономній Республіці Крим, їх посадових і службових осіб 

та інших суб'єктів конституційно-правових відносин. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, Україна, будучи унітарною державою, має складний територіальний 

устрій, оскільки в її складі знаходиться територіальна автономія – Автономна 

Республіка Крим. Під автономією (від грец. «автономія» – «незалежність») в 

юридичній науці прийнято розуміти відносно самостійне у здійсненні державної 

влади або місцевого самоврядування територіальне утворення у складі держави. 

Наявність автономії у складі унітарної держави є досить поширеним 

явищем у світовій практиці державного будівництва. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Адміністративно-територіальний устрій – це територіальна організація 

держави з внутрішнім поділом її на складові частини – адміністративно-

територіальні одиниці. 

2. Територіальний устрій України ґрунтується на певних принципах, 

керівних засадах, що визначають сутність і зміст цього інституту державного 

ладу і закріплюються в Конституції та законах України. 

3. Система адміністративного устрою України – це сукупність 

адміністративно-територіальних одиниць (Автономна Республіка Крим, 

області, райони, міста, райони в містах, селища і села), що складають основу 

територіального устрою України. 

4. Адміністративно-територіальний устрій – це свого роду внутрішній 

«каркас» державного устрою, що складається з адміністративно-територіальних 

одиниць трьох рівнів: 

1. Автономна Республіка Крим, області та міста зі спеціальним 

правовим статусом – м. Київ і м. Севастополь; 

2. райони, міста республіканського (Автономної Республіки 

Крим) та обласного значення; 

3. міста районного значення, селища, села. 

4. Україна, будучи унітарною державою, має складний територіальний 

устрій, оскільки в її складі знаходиться територіальна автономія – Автономна 

Республіка Крим. Під автономією (від грец. «автономія» – «незалежність») в 

юридичній науці прийнято розуміти відносно самостійне у здійсненні державної 

влади або місцевого самоврядування територіальне утворення у складі держави. 

5. Наявність автономії у складі унітарної держави є досить поширеним 

явищем у світовій практиці державного будівництва. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Висвітлення конституційно-правового статусу Ради національної безпеки 

та оборони України (РНБО) в умовах сьогодення та аналіз нормопроектної 

діяльності РНБО, зокрема нормопроектного забезпечення діяльності 

Президента України у сфері національної безпеки та оборони України, 

проаналізувати сучасну стратегію національної безпеки та її відповідність 

національним інтересам. 
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ВСТУП 

 

Головним законом світового розвитку з початку XXI ст. стала 

глобалізація з її об’єктивними і закономірними процесами – інтеграція, 

глобалізація розвитку, глобальна трансформація. Для усіх без винятку країн це 

відкриває нові перспективи і до того ж несе й нові, великі загрози. Не може 

залишитися осторонь цих процесів й Україна. Перебування на межі двох 

великих цивілізаційних просторів – європейського та євразійського – є 

визначальним чинником її політичної долі.  

Під впливом глобалізації відбуваються серйозні зміни в усій структурі 

суспільства і держави. З погляду глобалізму держава у новій реальності не буде 

більше домінуючою силою на світовій арені. Держави, з цієї точки зору, 

втрачають свою національну ідентичність. Відбувається ерозія внутрішнього 

суверенітету та обмеження національного (державного) суверенітету. Як 

результат неоднозначного розуміння й тлумачення причин і наслідків 

глобалізаційних процесів виникло кілька теорій щодо обмеження державного 

суверенітету в умовах глобалізації. Одні з них обстоюють втрату суверенними 

державами своїх функцій щодо управління соціальними й політичними 

процесами як усередині країни, так і за її межами; згідно з іншими глобалізація 

не вносить якісно нових змін у сформовану міжнародну структуру, де суверенні 

держави, як і раніше, є головними акторами. Дослідники дедалі активніше 

дискутують про ―відсутність держави‖, ―кінець національної держави‖, що 

ліквідується в результаті розвитку регіональних економік. Під впливом 

глобалізації відбувається і зміна характеру й змісту державної діяльності. 

Держави дедалі більше займаються глобальними проблемами: злочинність, 

зміна клімату, ―озонові діри‖, утворення пустель, викиди вуглекислого газу, 

епідемії, бідність.  

 

І. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
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В умовах глобалізації у сучасної держави не тільки модернізуються 

колишні, а й виникають нові функції. У контексті основних тенденцій 

глобалізації і забезпечення сталого розвитку за національною державою все ж 

зберігаються центральні позиції і переваги у виконанні таких завдань, як: 

національна безпека, включаючи боротьбу з міжнародним тероризмом, 

транскордонною злочинністю; надання соціальних послуг; регулювання ринку; 

контроль над видобутком природних ресурсів; регулювання міграції; 

вирішення міжетнічних проблем тощо. Стратегія національних держав у 

пошуках адекватних відповідей на виклики глобалізації ґрунтується на активній 

участі у регіональному й глобальному інтеграційних процесах. У будь-якому 

випадку втрата частини суверенітету б’є по національному інтересу і становить 

загрозу національній безпеці держави. Саме тому у період глобалізації 

надзвичайно важливим є чітке окреслення понять ―національний інтерес‖, 

―національна безпека‖. Чітко визначивши ці поняття, ми зможемо розробити 

стратегію національної безпеки.  

В Україні поняття ―національна безпека‖ набуло широкого значення в 

останні кілька років. На додаток до цього, розуміння цього поняття різними 

верствами населення значно різниться.  

Здебільшого національну безпеку пов’язують лише з діяльністю 

спецслужб, ототожнюють з обороною держави тощо. Це справді так, у 

сучасному світі гарантії нацбезпеки досі забезпечуються силою чи погрозою 

застосування такої сили, і військова могутність є одним з чинників сили 

держави. Проте не слід відкидати й те, що все більшого значення набувають 

економічні, політичні, морально-етичні та інші, не силові аспекти забезпечення 

національної безпеки.  

Проблеми національної безпеки стоять сьогодні у центрі уваги більшості 

цивілізованих країн світу, міждержавних утворень та громадських об’єднань. 

Причиною такої уваги стало саме глобальне середовище безпеки, яке сьогодні 
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містить у собі велику кількість загроз і викликів найрізноманітнішого 

характеру.  

Основними документами, які регулюють питання національної безпеки в 

Україні є Указ Президента України № 105/2007 ―Про Стратегію національної 

безпеки України‖ та закон України ―Про основи національної безпеки 

України‖. Враховуючи час прийняття цих документів, динаміку світових змін, 

можемо вважати їх дещо застарілими та функціонально непридатними. До 

таких недоліків можемо зарахувати зокрема те, що чинна Стратегія 

національної безпеки України не має реалістичного аналізу та принципів 

розподілу бюджетних ресурсів, механізмів реалізації стратегічних цілей, не 

вказує терміни їх виконання. Внаслідок таких недоопрацювань цей документ є 

радше літературним твором, аніж політичним документом.  

За останні кілька років накопичилося багато змін, спричинених 

регіональними та світовими тенденціями, які безпосередньо впливають на 

ситуацію в Україні. Світовий та регіональний контекст для національної 

безпеки України змінюється сьогодні швидше, ніж будь-коли, і більша частина 

глобальних загроз, які для України ще кілька років тому були екзотичними чи 

неактуальними, стали сьогодні реальністю.  

Глобальні зміни безпекової ситуації та зростання непередбачуваності та 

невизначеності сприяли творенню проекту нової стратегії національної 

безпеки. Цей проект стратегії складається з семи пунктів: загальні положення; 

принципи захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави; 

безпекове середовище та актуальні загрози національним інтересам і 

національній безпеці України; стратегічні цілі та ключові завдання політики 

національної безпеки; система забезпечення національної безпеки; етапи 

реалізації стратегії та заключні положення.  

У загальних положеннях аналізуються чинники, які, на думку авторів, 

перешкоджають вирішенню нагальних проблем суспільного розвитку, 

сприяють політичній радикалізації, призводять до зростання екстремістських 
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настроїв і рухів, що у стратегічній перспективі може створити реальну загрозу 

національному суверенітету і територіальній цілісності України.  

Враховуючи причини нездійсненності ухваленої у 2007 р. Стратегії 

національної безпеки України, автори проекту вбачають успішне виконання 

таких завдань за умови єдності та дієздатності державної влади, налагодження 

взаємодії між Президентом, Урядом і парламентом на основі Програми 

економічних реформ на 2010-2014 рр. ―Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна влада‖.  

У другому пункті проекту визначається Мета Стратегії (формування 

сприятливих умов для реалізації інтересів громадян, суспільства і держави, 

подальшого поступу України як демократичної держави із стійкою і 

зростаючою ринковою економікою, що керується європейськими політичними і 

економічними цінностями, в якій повага і захист прав і законних інтересів усіх 

територіальних громад, суспільних верств, етнічних груп є запорукою 

незалежного, вільного, суверенного і демократичного розвитку єдиної 

України), принципи Стратегії, нагальні завдання політики (забезпечення 

національної безпеки є реалізація життєво важливих національних інтересів 

України) та чинники реалізації завдань політики.  

У третьому пункті – ―Безпекове середовище та актуальні загрози 

національним інтересам і національній безпеці України‖ аналізуються джерела 

загрози (як внутрішні, так і зовнішні) національній безпеці України. До 

зовнішніх чинників зарахували насамперед глобальні тенденції, які потенційно 

є джерелами загроз національній безпеці. До них належать: загострення 

конкуренції між світовими центрами сили, причому нерідко порушуються 

норми міжнародного права, застосовується силовий тиск; спостерігаються 

спроби держав вирішувати свої проблеми за рахунок інших, неспроможних 

ефективно захищати власні національні інтереси; криза міжнародної системи 

безпеки, що ґрунтується на ялтинсько-гельсінських принципах, розмивання 

системи міжнародних угод у галузі стратегічної стабільності, послаблення ролі 

міжнародних безпекових інститутів; невизначеність засад нової міжнародної 
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системи безпеки, що у комплексі з недосконалою системою міжнародного 

права уможливлює безкарне застосування сили на міжнародній арені для 

реалізації власних інтересів; наявність самопроголошених квазідержавних 

утворень на територіях суверенних держав, поява небезпечних прецедентів 

визнання деяких з них іншими державами, що стало стимулом для процесів 

регіонального сепаратизму; посилення в умовах дефіциту сировинних ресурсів 

конкуренції за доступ до них та за контроль над маршрутами їх доставки на 

ринки споживання; інтенсифікація процесів мілітаризації світу, окремих 

регіонів і держав; збільшення кількості ―проблемних‖ країн, які всупереч 

вимогам міжнародних режимів нерозповсюдження намагаються заволодіти 

зброєю масового знищення та засобами її доставки; поширення тероризму, 

піратства, наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю і ядерними матеріалами, 

транскордонної організованої злочинності, відмивання брудних грошей, 

незаконної міграції, торгівлі людьми, кіберзагроз; надмірне антропогенне 

навантаження на довкілля, що має наслідком зростаюче забруднення 

природного середовища, глобальні зміни клімату, збільшення дефіциту 

продовольства, питної води, небезпечні техногенні аварії, пандемії, які 

загрожують населенню і вимагають ресурсів системи забезпечення 

національної безпеки для реагування на них.  

До внутрішніх чинників загрози національній безпеці автори проекту 

зарахували такі: корумпованість державних інститутів, їх неспроможність 

надавати адекватні відповіді на виклики сучасності, криза суспільної довіри до 

них; низька дієвість існуючих механізмів підготовки, прийняття та виконання 

державних рішень; недосконалість правового регулювання суспільних 

відносин, зокрема неналежний рівень захисту права власності та непрозорість 

відносин у цій сфері, неефективність контролю за додержанням законодавства; 

системні недоліки у функціонуванні судової системи, що підривають довіру 

населення до держави і права, обмежують захист прав і свобод громадян, 

загрожують законним інтересам господарюючих суб’єктів; неадекватність 

реагування державних органів на конфліктні загострення у сфері політичних, 
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економічних, соціальних, міжетнічних, міжконфесійних відносин, 

радикалізацію суспільних настроїв і поширення проявів екстремізму, зокрема 

інспірованих іззовні; відчутне погіршення стану економічної безпеки, критичне 

зростання рівня загроз енергетичній безпеці; консервація низького науково-

технологічного рівня розвитку; соціально-демографічна криза; зростання 

небезпечності екологічних та техногенних викликів і загроз.  

Для досягнення поставленої мети, у пункті четвертому ставляться 

стратегічні цілі політики національної безпеки України у середньостроковій 

перспективі та ключові завдання політики національної безпеки у 

зовнішньополітичній та внутрішній сферах. До середньострокових цілей 

належать: створення прийнятних зовнішніх і внутрішніх умов для реалізації 

національних інтересів України; забезпечення необхідних умов для виконання 

Програми економічних реформ на 2010-2014 роки ―Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна влада‖; побудова ефективної 

системи забезпечення національної безпеки і зміцнення її провідних органів 

(Ради національної безпеки і оборони України, Збройних сил України, Служби 

безпеки України, інших правоохоронних і розвідувальних органів). Ключові 

завдання, окреслені у цьому пункті, такі: створення сприятливих умов для 

зміцнення єдності українського суспільства на основі європейських 

демократичних цінностей, формування гнучкої і ефективної системи публічних 

інститутів, спроможних адекватно і оперативно реагувати на зміни безпекової 

ситуації. Забезпечення економічної безпеки, зміцнення енергетичної безпеки, 

забезпечення продовольчої безпеки, подолання диспропорцій у соціально-

гуманітарній сфері, створення безпечних умов життєдіяльності населення, 

забезпечення інформаційної безпеки.  

Враховуючи недоліки своєї попередниці, ця Стратегія передбачає у 

пунктах п’ятому і шостому систему забезпечення національної безпеки та етапи 

реалізації стратегії. Вбачаючи необхідність впровадження механізму реалізації 

та реформування системи забезпечення національної безпеки України, автори 

проекту, акцентують увагу на реформуванні сектору безпеки і оборони як 
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цілісної системи, розвитку системи демократичного цивільного контролю над 

сектором безпеки і оборони, ресурсному забезпеченню національної безпеки та 

координації і контролю заходів з реалізації Стратегії.  

Впровадження цієї стратегії передбачається у три етапи. Перший етап 

(протягом 2011 року) – стабілізація суспільно-політичної і соціально-

економічної ситуації, здійснення першочергових реформ, забезпечення 

необхідних організаційних і економічних умов для реформування усіх сфер 

суспільного життя у межах євроінтеграційного курсу, вдосконалення 

законодавства з питань національної безпеки, вироблення на основі Стратегії 

узгоджених між собою програмних документів щодо реформування сектору 

безпеки і оборони, насамперед Стратегічного оборонного бюлетеня та 

оновленої Воєнної доктрини; створити безпечні умови для проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Щодо 

першого етапу, можемо зауважити, що не усі цілі досягнуті і завдання виконані. 

Другий етап (2012-2014 роки) – мають бути досягнуті цілі Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки ―Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна влада‖, сформовано нову якість 

державної влади, зокрема сектору безпеки і оборони. У третьому етапі (у 2015 і 

наступних роках) передбачається корегування Стратегії на основі оцінки 

ефективності її реалізації.  

У заключних положеннях наголошується, що Стратегія є основою для 

комплексного планування діяльності органів державної влади у сфері 

національної безпеки. Органи державної влади керуються Стратегією під час 

розроблення і реалізації законодавчих актів, інших концепцій, доктрин, 

стратегій, програм, планів та окремих заходів, укладення міжнародних 

договорів і угод, інших міжнародно-правових документів, звітують про стан її 

виконання. Тобто можемо вважати, що Стратегія є комплексною працею, яка 

покликана не тільки скоординувати органи влади на вирішення нагальних, 

поточних проблем, але й ставить собі за мету вирішення проблем, з якими 
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зіштовхнеться Україна і в майбутньому внаслідок впливу глобалізаційних 

процесів.  

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Стратегія національної безпеки, написана на високому експертному рівні, 

навряд чи зможе зреалізуватись в Україні за сучасних умов. Неефективність 

системи державного управління та нереформованість окремих його сфер стає 

чи не найбільшим джерелом загроз для безпеки громадян України. Україна 

переживає потрійний виклик: для неї все актуальнішими стають глобальні та 

регіональні загрози, про які раніше ми лише теоретизували; одночасно 

залишаються дуже актуальними проблеми корупції, відсутності довіри до 

правоохоронних органів, нереформованої судової системи, що створює 

відчуття небезпеки у громадян та українського бізнесу; в той самий час вона 

немає ефективного державного апарату, аби виправити цю ситуацію. 

Ефективність стратегії національної безпеки залежить від проведення 

системних внутрішніх реформ, які мають бути спрямовані на створення 

гнучкої, дієздатної та демократичної системи державного управління. 

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАТУС РАДИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ І ЇЇ 

НОРМОПРОЕКТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

Як відомо, Конституція України уповноважує Главу держави 

забезпечувати державну незалежність і національну безпеку; бути Верховним 

Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначати на посади та 

звільняти з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових 

формувань; здійснювати керівництво у сферах національної безпеки та оборони 

держави (п. 1 ч. 1 ст. 106 Конституції); очолювати Раду національної безпеки та 

оборони України (п. 18 ч. 1 ст. 106 Конституції), яка координує і контролює 

діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони (ч. 

2 ст. 107 Конституції); вносити до Верховної Ради України подання про 

оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймати 



468 
 

рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених 

відповідно до законів України формувань (п. 19 ч. 1 ст. 106 Конституції); 

приймати відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію 

та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі 

загрози нападу, небезпеки державній незалежності України (п. 20 ч. 1 ст. 106 

Конституції) тощо. При цьому значну частину своїх безпекових і оборонних 

завдань, функцій і повноважень Президент України реалізує через діяльність 

Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО). Після того, як 

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 

р. № 2222-IV був визнаний Рішенням Конституційного Суду України від 30 

вересня 2010 р. № 20-рп (справа про додержання процедури внесення змін до 

Конституції України) неконституційним у зв’язку з порушенням 

конституційної процедури його розгляду та прийняття і втратив свою чинність, 

в Україні відбувся перехід до президентсько-парламентської форми державного 

правління. Зазначене дає можливість стверджувати не лише про посилення в 

2010 р. повноважень Президента України, а й про зростання ролі РНБО в 

забезпеченні реалізації безпекових і оборонних функцій та повноважень глави 

держави. Це, у свою чергу, вимагає переосмислення теоретико-методологічних 

основ організації та діяльності РНБО й належного використання потенціалу цієї 

авторитетної інституції у вітчизняному державотворенні та правотворенні.  

Згідно із ч. 1 та 2 ст. 107 Конституції України, РНБО є координаційним 

органом при Президентові України, на який Основним законом покладається 

координація та контроль діяльності органів виконавчої влади у сферах 

національної безпеки та оборони. Тобто РНБО є допоміжним органом при 

Президентові України зі спеціальною компетенцією, діяльність якого дає 

можливість главі держави повно й ефективно забезпечувати правовий режим 

національної безпеки та оборони.  

Первинним елементом конституційно-правового статусу РНБО, на нашу 

думку, є встановлений Основним законом порядок формування її 

персонального складу, оскільки легітимність РНБО визначається саме 
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легітимністю її формування. Відповідно до частини третьої статті 107 

Конституції України, Головою РНБО за посадою є Президент України. Це є 

логічним з огляду на те, що саме глава держави конституційно визначений як 

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, гарант державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина (п. 17 ч. 1 ст. 107, ст. 102 

Конституції). У разі дострокового припинення повноважень Президента 

України виконання обов’язків Голови РНБО на період до обрання і вступу на 

пост новообраного глави держави, згідно зі ст. 108-110 Основного закону, 

здійснює Прем’єр-міністр України. Персональний склад РНБО формує 

Президент України. Окрім того, згідно зі ст. 107 Конституції України, до 

складу РНБО за посадою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони 

України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, 

Міністр закордонних справ  

України. У засіданнях РНБО також може брати участь Голова Верховної 

Ради України. Щоправда, ч. 3 ст. 6 Закону України «Про Раду національної 

безпеки і оборони України» містить положення проте, що «членами РНБО 

можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади».  

Таке законодавче застереження, на наш погляд, суперечить Конституції 

України, ч. 4 ст. 107 якої визначає дискреційне право Президента України 

формувати персональний склад РНБО і не встановлює жодних обмежень щодо 

його реалізації главою держави.  

Важливою складовою частиною конституційно-правового статусу РНБО 

є її завдання, функції та компетенція. Так, реалізуючи покладені на неї 

Конституцією та законами України завдання у сфері забезпечення національної 

безпеки та оборони, РНБО здійснює функції, визначені в ст. 3 Закону України 

«Про Раду національної безпеки і оборони України», а саме:  

1) вносить пропозиції Президентові України щодо реалізації засад 

внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки та оборони;  
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2) координує та здійснює контроль за діяльністю органів виконавчої 

влади у сфері національної безпеки та оборони в мирний час;  

3) координує і здійснює контроль за діяльністю органів виконавчої влади 

у сфері національної безпеки та оборони в умовах воєнного або надзвичайного 

стану і при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці 

України.  

Таким чином, можна зробити висновок, що основними функціями РНБО 

є програмні, нормопроектні, організаційно-правові, координаційно-

мобілізаційні, контрольні функції, а також функція стратегічного планування у 

сфері забезпечення національної безпеки та оборони України. Хоча, окрім 

названих основних функцій, РНБО здійснює й низку інших: науково-дослідних, 

інформаційно-аналітичних, кадрових, матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення тощо.  

Задля реалізації цих функцій РНБО наділена законодавчо визначеними 

повноваженнями, тобто системою прав і обов’язків, які визначають 

компетенцію РНБО щодо покладених на неї Конституцією та законами України 

завдань і функцій. Компетенція РНБО системно визначається в ст. 4 Закону 

України «Про Раду національної безпеки і оборони України». Наведемо основні 

види повноважень РНБО щодо виконання покладених на неї завдань і функцій. 

По-перше, РНБО наділена широкими програмними повноваженнями у сфері 

національної безпеки та оборони, а саме: щодо визначення стратегічних 

національних інтересів України, концептуальних підходів і напрямів 

забезпечення національної безпеки та оборони України в політичній, 

економічній, соціальній, воєнній, науково-технічній, екологічній, 

інформаційній, інших сферах.  

По-друге, РНБО має вагомі повноваження щодо нормопроектного 

забезпечення діяльності Президента України у сфері національної безпеки і 

оборони, а саме стосовно: розробки державних програм, доктрин, законів 

України, указів Президента України, директив Верховного головнокомандувача 

Збройних сил України, міжнародних договорів, інших нормативних актів та 
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документів із питань національної безпеки і оборони; удосконалення проекту 

Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із 

забезпеченням національної безпеки та оборони; ініціювання розроблення 

нормативних актів і документів із питань національної безпеки та оборони; 

підготовки питань оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, 

введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її 

місцевостях, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами 

надзвичайної екологічної ситуації. Також слід зазначити, що фактично всі 

результати діяльності РНБО втілюються в її рішеннях, що також вимагає 

відповідної нормопроектної діяльності, котра здійснюється Апаратом РНБО.  

По-третє, РНБО має значні повноваження організаційно-правового 

(інституційного) змісту у сфері національної безпеки та оборони, зокрема, щодо 

удосконалення системи забезпечення національної безпеки та організації 

оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у цій 

сфері; здійснення заходів політичного, економічного, соціального, воєнного, 

науково-технічного, екологічного, інформаційного та іншого характеру 

відповідно до масштабу потенційних і реальних загроз національним інтересам 

України. Таким чином, можна стверджувати, що на сьогодні РНБО має всі 

підстави для того щоб стати одним із потужних центрів реалізації 

адміністративної реформи, запровадженої в дію Указом Президента України від 

9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади».  

По-четверте, на РНБО покладаються повноваження щодо координації 

мобілізаційних робіт у сфері національної безпеки та оборони. Так, РНБО 

координує переведення центральних і місцевих органів виконавчої влади, а 

також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану; 

діяльність органів місцевого самоврядування в межах наданих повноважень під 

час уведення воєнного чи надзвичайного стану; діяльність органів виконавчої 

влади з попередження збройної агресії, організації захисту населення та 

забезпечення його життєдіяльності, охорони життя, здоров’я, конституційних 
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прав, свобод і законних інтересів громадян, підтримання громадського порядку 

в умовах воєнного й надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, 

що загрожують національній безпеці України.  

По-п’яте, РНБО наділена відповідними контрольними повноваженнями, а 

саме: залучає контрольні, інспекційні та наглядові органи, що функціонують у 

системі виконавчої влади, до здійснення контролю за своєчасністю та якістю 

прийнятих РНБО рішень, уведених у дію указами Президента України; 

здійснює поточний контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері 

національної безпеки та оборони, подає Президентові України відповідні 

висновки та пропозиції; контролює переведення центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи 

надзвичайного стану; контролює діяльність органів місцевого самоврядування 

в межах, наданих повноважень під час уведення воєнного чи надзвичайного 

стану тощо.  

По-шосте, діяльність РНБО ґрунтується на принципах науковості, що 

отримало своє відображення в її широких повноваженнях у сфері організацій 

відповідних наукових досліджень. Зокрема, РНБО подає Президентові України 

пропозиції щодо доручень, пов’язаних із вивченням конкретних питань і 

здійсненням відповідних досліджень у сфері національної безпеки та оборони, 

органам виконавчої влади й науковим закладам України; залучає до аналізу 

інформації посадових осіб і фахівців органів виконавчої влади, державних 

установ, наукових закладів, підприємств та організацій усіх форм власності.  

По-сьоме, РНБО здійснює низку повноважень щодо інформаційно-

аналітичного забезпечення дієвого режиму національної безпеки та оборони в 

Україні, а саме: щодо забезпечення і контролю надходження й опрацювання 

потрібної інформації, забезпечення її конфіденційності та використання в 

інтересах національної безпеки України, аналізу на її основі стану і тенденцій 

розвитку подій, що відбуваються в Україні та у світі, визначення потенційних і 

реальних загроз національним інтересам України тощо.  
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По-восьме, РНБО здійснює низку кадрових, матеріально-технічних і 

фінансових повноважень щодо організаційного й іншого забезпечення 

виконання заходів із питань національної безпеки та оборони. Зокрема, 

секретар РНБО погоджує проекти актів глави держави у сфері національної 

безпеки та оборони, у тому числі й кадрові; затверджує в установленому 

порядку штатний розпис, кошторис апарату РНБО, а також здійснює 

розпорядження бюджетними коштами; здійснює кадрову політику в апараті 

РНБО та реалізує інші функції і повноваження, які є важливими для належного 

функціонування РНБО.  

Наведені види функцій і повноважень РНБО не вичерпують усієї 

багатоманітності їх арсеналу. Можна виокремити й інші – установчі, 

прогностичні, виховні тощо. Заразом не викликає сумнівів потреба відповідних 

наукових досліджень функцій і повноважень РНБО, насамперед у 

нормопроектній сфері. Не менш важливим компонентом конституційно-

правового статусу РНБО є його структура, яку слід відрізняти від 

персонального складу РНБО. Закон України «Про Раду національної безпеки і 

оборони України» у Розділі III «Склад і структура РНБО» виокремлює ці дві 

споріднені, але не тотожні категорії, хоча й не диференціює їх за змістом. На 

нашу думку, під складом РНБО слід розуміти її персональний склад, 

установлений ст. 107 Конституції України за дискретним переліком посад, а 

також персонально визначений Президентом України відповідно до його 

конституційних повноважень і затверджений відповідним указом глави 

держави. Натомість, під структурою РНБО слід розуміти її внутрішню 

взаємоузгоджену ієрархічну побудову, представлену не лише складом РНБО на 

чолі з Головою РНБО, а й секретарем РНБО й апаратом РНБО. Аналіз 

структури РНБО та основних її структурних елементів (компонентів) дає змогу 

стверджувати про об’єктивність існування системи РНБО, під якою слід 

розуміти ієрархічну структуру РНБО, представлену Головою, членами, 

секретарем, апаратом РНБО, й усталені доктринальні, предметно-

функціональні, структурні та інші зв’язки між зазначеними структурними 
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елементами, покликані забезпечити режим національної безпеки та оборони в 

Україні. Важливим елементом конституційно-правового статусу РНБО є 

порядок її функціонування, неухильне дотримання якого забезпечує належний 

рівень легітимності рішень РНБО. Так, ст. 9 Закону України «Про Раду 

національної безпеки і оборони України» встановлює, що основною 

організаційною формою діяльності РНБО є її засідання, на яких члени РНБО 

голосують особисто. У засіданнях РНБО має право брати участь Голова 

Верховної Ради України, а також, на запрошення Голови РНБО, голови 

комітетів парламенту, інші народні депутати України, керівники центральних 

органів виконавчої влади та інші особи, які не є членами РНБО.  

У разі прийняття рішення РНБО на її засіданні не менше ніж двома 

третинами голосів її членів таке рішення вводиться в дію указами Президента 

України. При цьому Голова Верховної Ради України може висловити думку 

щодо прийнятих рішень, яка протоколюється. Очевидно, що зазначений 

механізм прийняття рішень РНБО враховує і колегіальний характер РНБО, і є 

одним із механізмів стримувань та противаг між главою держави й 

парламентом.  

Особливої уваги науковців, на наш погляд, заслуговують питання 

нормопроектного забезпечення РНБО діяльності Президента України у сфері 

національної безпеки та оборони. До сьогодні відповідні питання не 

привернули належної уваги науковців. У зв’язку із цим, слід викласти основні 

теоретико-методологічні положення щодо особливостей діяльності цього 

важливого суб’єкта права у сфері нормопроектного забезпечення реалізації 

главою держави своїх конституційних безпекових та оборонних завдань, 

функцій і повноважень. Характеризуючи конституційно-правовий статус РНБО 

як координаційного органу з питань національної безпеки та оборони при 

Президентові України, слід відзначити, що більшість своїх завдань і функцій, 

насамперед функцію щодо «внесення пропозицій Президентові України щодо 

реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки 

і оборони», яка є магістральною для РНБО, цей конституційний орган реалізує 
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шляхом підготовки своїх рішень, а також проектів інших нормативно-правових 

актів, що забезпечують діяльність Президента України у сфері забезпечення 

національної безпеки та оборони. Щодо останньої тези, то слід зазначити, що 

згідно зі ст. 5 Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів 

Президента України, затвердженого Указом Президента України від 15 

листопада 2006 р. № 970, секретар РНБО наділе-ний повноваженням вносити 

проекти актів Президента України. Таким чином, поряд із рішеннями РНБО, які 

вводяться в дію указами глави держави, слід розрізняти проекти нормативно-

правових актів Президента України у сфері національної безпеки та оборони, 

котрі готуються апаратом РНБО і вносяться секретарем РНБО на розгляд 

Президента України. Зазначене засвідчує значний нормопроектний потенціал 

РНБО й одночасно високу відповідальність за якість проектів актів Президента 

України та результати їх реалізації. Очевидно, що свій нормопроектний 

потенціал РНБО реалізує не довільно, а виключно в межах визначеної 

Конституцією та законами України компетенції. Попередньо проаналізовані 

нами функції та повноваження РНБО дають уявлення про всю складність і 

багатоманітність предмета правового регулювання проектів правових актів, які 

готуються РНБО та подаються на розгляд Президентові України. Можна навіть 

припустити, що оскільки питання національної безпеки та оборони стосуються 

всіх без винятку сфер суспільного та державного життя, то РНБО фактично 

необмежена у своїх нормопроектних повноваженнях. Натомість особливість 

нормопроектної діяльності РНБО полягає в тому, що РНБО розробляє проекти 

правових актів не на власний розсуд, а лише з питань, які можуть бути 

предметом актів Президента України і, відповідно, не виходять за межі 

конституційних повноважень глави держави та готуються в порядку, 

визначеному чинним законодавством.  

Водночас на сьогодні не існує чітко унормованої позиції щодо 

розмежування предметної компетенції під час підготовки апаратом РНБО 1) 

проектів рішень, які виносяться на розгляд РНБО і 2) проектів правових актів 

Президента України. В обох випадках предметом відповідних проектів можуть 
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бути одні й ті самі визначені чинним законодавством нагальні питання, 

пов’язані із забезпеченням режиму національної безпеки та оборони в Україні. 

Утім, між двома видами проектів правових актів, які готуються апаратом 

РНБО, є й відмінності. По-перше, за своєю сутністю, тобто походженням, 

проекти рішень РНБО після їх схвалення та введення в дію указами Президента 

України стають правовими актами РНБО й утілюють правові результати 

реалізації цим органом своїх конституційних повноважень. Натомість проекти 

правових актів Президента України, які готуються апаратом РНБО, за 

дотримання відповідних процедурних вимог трансформуються в укази чи 

розпорядження глави держави у сфері забезпечення національної безпеки та 

оборони.  

По-друге, проекти рішень РНБО мають за мету, як правило, вирішення 

глобальних безпекових і оборонних проблем в Україні та за її межами, 

розв’язання яких вимагають свого системного й комплексного підходу та 

знаходять своє продовження в законах України, правових актах Президента  

України, актах Кабінету Міністрів України та інших правових 

документах. Так, у 2009 р. РНБО прийняла 20 рішень, а в 2010-му (станом на 14 

грудня 2010 р.) − дев’ять рішень, уведених у дію указами Президента України. 

Для прикладу, у 2010 р. РНБО прийняла рішення щодо державного 

регулювання у сфері поводження з відходами; участі в операції ЄС «EU 

NAVFOR ATALANTA»; розбудови й модернізації інфраструктурних систем 

економіки та систем життєзабезпечення; невідкладних заходів щодо 

забезпечення законності під час виготовлення виборчих бюлетенів для 

повторного голосування на виборах Президента України; заходів стосовно 

підвищення ефективності державного управління в галузі геологічного 

вивчення й використання надр; концепції створення суспільного телебачення і 

радіомовлення в Україні та процесу впровадження цифрового 

телерадіомовлення; проекту Закону України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» й ін. Більшість із цих рішень РНБО не мали нормативно-
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правового характеру і стосувалися формування загально-державного підходу до 

розв’язання тих чи інших проблем національної безпеки та оборони.  

Проекти ж правових актів Президента України, які розробляються 

апаратом РНБО, стосуються регулювання конкретних сфер забезпечення 

безпекових та оборонних відносин. Як правило, це укази і розпорядження 

Президента України, якими затверджуються безпекові й оборонні концепції та 

стратегії, урегульовуються проблемні питання координації і контролю 

діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони, 

здійснюється кадрова політика у відповідній сфері.  

По-третє, проекти рішень РНБО та проекти інших правових актів, які 

готуються апаратом РНБО, різняться за суб’єктами, які їх реалізують. Так, 

проекти рішень РНБО розглядає та приймає сама РНБО як колегіальний орган 

під головуванням Президента України, а проекти правових актів Президента 

України, які вносить секретар РНБО, приймаються чи відхиляються главою 

держави одноособово.  

По-четверте, досліджувані нами проекти різняться за формою свого 

юридичного втілення. Виходячи зі змісту законодавства про РНБО й 

національну безпеку та оборону, можна вирізняти такі види проектів, які готує 

апарат РНБО:  

а) проекти державних програм;  

б) проекти доктрин (за потреби уточнення до Військової доктрини 

України);  

в) проекти законів України, включно з проектом закону про Державний 

бюджет України в частині статей, які пов’язані із забезпеченням національної 

безпеки та оборони;  

г) проекти указів Президента України;  

ґ) проекти директив Верховного Головнокомандувача Збройних сил 

України;  

д) проект Стратегії воєнної безпеки, проекти завдань Збройних сил 

України та інших військових формувань;  
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е) проекти міжнародних договорів України;  

є) проекти доручень Президента України;  

ж) проекти інших нормативних актів і документів із питань національної 

безпеки та оборони; з) проекти самих рішень РНБО, котрі можуть включати до 

свого складу вищеназвані види проектів актів РНБО.  

Водночас проекти правових актів Президента України, які готуються 

РНБО, мають певні обмеження щодо свого предмета, а відповідно, і до форм їх 

правового втілення. Секретар РНБО може вносити лише ті проекти правових 

актів глави держави, які відповідають компетенціям РНБО, визначеним у 

Законі України «Про Раду національної безпеки і оборони України» та, згідно зі 

ст. 3 Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента 

України, затвердженого Указом Президента України від 15 листопада 2006 р. 

№ 970, стосуються повноважень Президента України щодо використання 

Збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії 

проти України; загальної або часткової мобілізації, введення воєнного стану в 

Україні чи в окремих її місцевостях тощо.  

На наш погляд, РНБО має й значні повноваження щодо підготовки 

проектів законів України у сфері національної безпеки та оборони України, які 

вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України. Адже, 

згідно з пунктами 12, 17, 18, 19 ч. 1 ст. 92 Конституції України, виключно 

законами визначаються: організація і діяльність органів виконавчої влади; 

основи національної безпеки, організації Збройних сил України і забезпечення 

громадського порядку; правовий режим державного контролю; правовий режим 

воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації тощо. 

Відповідно, Президент України, будучи, відповідно до ст. 93 Основного закону, 

суб’єктом законодавчої ініціативи, може вносити відповідні законопроекти на 

розгляд Верховної Ради України. Їх розробка знаходиться у сфері компетенції 

РНБО. По-п’яте, певні відмінності є й у підготовці апаратом РНБО проектів 

рішень РНБО і проектів актів Президента України та їх подальшій 

легітимізації. Так, порядок підготовки, розгляду та прийняття рішень РНБО 
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чітко унормовує Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони 

України», що пов’язано, на наш погляд, із колегіальною формою прийняття 

відповідних рішень і необхідністю забезпечення високого рівня їх легітимізації. 

Натомість порядок підготовки апаратом РНБО проектів актів Президента 

України та їх внесення секретарем РНБО деталізується не лише зазначеним 

законом, а й низкою указів глави держави: Указом Президента України від 15 

листопада 2006 р. № 970 «Про Положення про порядок підготовки та внесення 

проектів актів Президента України», Указом Президента України від 14 жовтня 

2005 р. № 1446 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони 

України» та ін.  

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Наведені відмінності між особливостями підготовки апаратом РНБО 

проектів рішень і правових актів РНБО не є вичерпними, але й вони дають 

уявлення про складність процесу нормопроектного забезпечення РНБО 

діяльності Президента України у сфері забезпечення національної безпеки та 

оборони. З одного боку, РНБО має серйозний нормопроектний потенціал щодо 

реалізації своїх завдань і функцій через здійснення відповідної діяльності з 

розробки та внесення проектів відповідних правових актів і документів на 

розгляд РНБО, чи безпосередньо Президента України, а з іншого – процедурно-

процесуальні аспекти нормопроектної діяльності апарату РНБО, зокрема в 

частині предметної компетенції, суб’єктного складу, строків, вимог 

нормопроектуальної техніки, вимагають свого удосконалення та унормування.  

Окремо слід запровадити юридичні механізми обов’язкового та 

невідкладного розгляду Президентом України проектів правових актів, 

унесених секретарем РНБО, з мотивів нагального запобігання загрозам 

національній безпеці та обороні України, або усунення їх наслідків. Це дасть 

можливість оптимізувати діяльність РНБО в цілому й забезпечити ефективний 

правовий режим національної безпеки та оборони в Україні.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 
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Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Стратегія національної безпеки, написана на високому експертному 

рівні, навряд чи зможе зреалізуватись в Україні за сучасних умов. 

Неефективність системи державного управління та нереформованість окремих 

його сфер стає чи не найбільшим джерелом загроз для безпеки громадян 

України. Україна переживає потрійний виклик: для неї все актуальнішими 

стають глобальні та регіональні загрози, про які раніше ми лише теоретизували; 

одночасно залишаються дуже актуальними проблеми корупції, відсутності 

довіри до правоохоронних органів, нереформованої судової системи, що 

створює відчуття небезпеки у громадян та українського бізнесу; в той самий час 

вона немає ефективного державного апарату, аби виправити цю ситуацію. 

Ефективність стратегії національної безпеки залежить від проведення 

системних внутрішніх реформ, які мають бути спрямовані на створення 

гнучкої, дієздатної та демократичної системи державного управління. 

2. Наведені відмінності між особливостями підготовки апаратом РНБО 

проектів рішень і правових актів РНБО не є вичерпними, але й вони дають 

уявлення про складність процесу нормопроектного забезпечення РНБО 

діяльності Президента України у сфері забезпечення національної безпеки та 

оборони. З одного боку, РНБО має серйозний нормопроектний потенціал щодо 

реалізації своїх завдань і функцій через здійснення відповідної діяльності з 

розробки та внесення проектів відповідних правових актів і документів на 

розгляд РНБО, чи безпосередньо Президента України, а з іншого – процедурно-

процесуальні аспекти нормопроектної діяльності апарату РНБО, зокрема в 

частині предметної компетенції, суб’єктного складу, строків, вимог 

нормопроектуальної техніки, вимагають свого удосконалення та унормування.  

3. Окремо слід запровадити юридичні механізми обов’язкового та 

невідкладного розгляду Президентом України проектів правових актів, 

унесених секретарем РНБО, з мотивів нагального запобігання загрозам 

національній безпеці та обороні України, або усунення їх наслідків. Це дасть 
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можливість оптимізувати діяльність РНБО в цілому й забезпечити ефективний 

правовий режим національної безпеки та оборони в Україні. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТЕМИ 

  

Під час існування загрози територіальній цілісності та суверенітету 

України, особливого значення набувають питання організаційних засад 

національної безпеки та оборони країни.  

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні питання 

національної безпеки та оборони.  

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення органів, що беруть участь у захисті держави, 

національної стратегії безпеки і оборони, та деяких питань.  

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням національної 

доктрини, особливостей сучасної національної стратегії захисту національного 

суверенітету та цілісності України. 
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