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На ос нові аналізу вітчиз ня ної й за рубіжної на уко вої літе ра ту ри аналізу ють ся за са
ди кон сти туційно го ла ду Ук раїни. Досліджу ють ся про бле ми та пер спек ти ви їх роз
вит ку, а особ ли во го зна чен ня нині на бу ває прин цип ре аль но го за без пе чен ня роз поділу та 
взаємодії всіх гілок вла ди.

Клю чові сло ва: за са ди кон сти туційно го ла ду, кон сти туційний лад.

На ос но ве ана ли за оте че ст вен ной и за ру беж ной на уч ной ли те ра ту ры ана ли зи ру
ют ся ос но вы кон сти ту ци он но го строя Ук ра и ны. Ис сле ду ют ся про бле мы и пер спек ти
вы их раз ви тия, а осо бен ное зна че ние се го дня при об ре та ет прин цип ре аль но го обес пе
че ния раз де ле ния и вза и мо дей ст вия всех вет вей вла с ти.

Клю че вые сло ва: ос но вы кон сти ту ци он но го строя, кон сти ту ци он ный строй.

In this article on the base of detailed analysis of domestic and foreign philosophical and 
legal scientific literature the principle of the bases of constitutional system of Ukraine are 
analyzed.

The problems and prospects of their development are researched and the special meaning 
today acquires the principle of real support of division and cooperation of all of the branches 
of power.
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Уконституційномуапаратівітчизняноїнаукиконституційногоправатермін
«конституційнийлад»почавзастосовуватисявідноснонедавно,борадянськадер
жавноправова наука оперувала поняттями «суспільний устрій»1, «суспільний
лад»2.Прицьомусистемнийаналізпрацьпрофільногохарактерувітчизнянихта
зарубіжнихвченихдозволяєдійтивисновку,щовпоняттяконституційноголаду
вкладаєтьсярізнезначення:

–поперше,йогорозуміютьякціліснусистемуосновнихполітикоправових,
економічнихтасоціальнихвідносин,яківстановлюютьсятазакріплюютьсяКон
ституцією та іншими конституційноправовими нормами3. У цьому значенні
термін«конституційнийлад» є,посуті,тотожнийтерміну«державнийлад»;

– подруге, він розуміється як певний спосіб (форма) організації держави,
якийзакріпленовїїконституції4;

–потретє,яктакийстанданихвідносин(абопорядок),щохарактеризуєдер
жаву як конституційну, забезпечує підпорядкованість держави праву, сприяє
закріпленнюв суспільнійпрактиці і правосвідомості справедливих, гуманних і
правовихзв’язківміжлюдиною,громадянськимсуспільствомідержавою5.

Таким чином, можна дійти висновку, що багатозначність поняття «консти
туційнийлад»,різніпоглядинацюкатегорію,специфічніпідходидоїївизначен
ня, тлумачення і вивчення свідчатьпронеобхідністьподальшоїрозробкиданої
проблемиіствореннянайбільшповноїхарактеристики«конституційноголаду»в
контексті соціальноправових феноменів та реалій у становленні та розвитку
сучасногоукраїнськогосуспільства.

Розділ 3. КОНСТИТУЦІЙНЕ  ПРАВО
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Cередконституційнихнормголовнурольвідіграютьнорми,щозакріплюють
загальні засади конституційного ладу, в яких закладено основні принципи
українськоїконституційноїдержави,щовідображаютьїїсутність.Улітературідо
числафундаментальнихпринципівконституційноголадуналежать:

а)державнийсуверенітет;проголошення суверенітетуяквластивості вищої
державноївлади,верховенствоконституціїнавсійтериторіїдержави;

б)гуманнийстатуслюдини,приякомувонасама,їїправаісвободиєвищою
соціальноюцінністю;рівністьвсіхпередзакономіправонарівнийзахистзако
ном;

в) верховенство права в системі загальної підлеглості йому всіх суб’єктів і
заснованійнаньомуКонституції;прямадіяібезпосереднєзастосуванняКонсти
туції,визначенняїїяквищогозаконуіпідпорядкуванняїйвсіхіншихнорматив
ноправовихактів;

г)народовладдя,утомучисліправовіпринципинародногосуверенітетуібез
посередньогонародовладдя,гарантіїнародногопредставництва;основніформи
волевиявленнягромадян;правонаопіртираніїтаузурпаціївлади;

д) політичний плюралізм, який включає гарантії різноманіття політичного
життяівільноїучастігромадянуполітичномупроцесі;

е)загальніпринципидіїмеханізмудержавноївлади,якийвключаєвстанов
лення республіканської форми правління, розподілу влади, самостійного
функціонуванняорганівдержавитаїхвзаємодії;

є)визначеннягарантійсаморозвиткугромадянськогосуспільства,створення
умовдлязабезпеченнясвободитасамоврядування;

ж)принципсоціальноїдержави,якийвключаєвизначенняосновнихсоціаль
нихзавданьдлярозвиткуособи,досягненнядобробуту;вимогисоціальногозахи
стутабезпекигромадян;

з)різноманіттяісвободаекономічноїдіяльності;гарантіїправавласностіта
рівністьправовогозахистувсіхформвласності;співвідношеннярегулюючоїеко
номічноїролідержавиісвободизгосподарськоюдіяльністю;принципсоціально
гопартнерстваякпровідноговекономічнихвідносинах;

и)цілісністьісистемністьконституційноголаду,непорушністьйогоосновта
їхверховенствощодоіншихположеньКонституції6.

Слід мати на увазі, що перелік принципів основ конституційного ладу не
можебутивичерпним, ітомувонинезавждибуваютьзакріпленіувідповідних
розділахконституційпроосновнізасади,аможутьміститисяівіншихрозділах
конституцій(наприклад,принципсудовогоконтролютаін.).

Їхприйняттяєлогічноютацілеспрямованоюреалізацієюзакріпленогоуст.7
КонституціїУкраїнипринципувизнання та гарантуваннямісцевого самовряду
вання.Дійсно,принципиосновконституційноголадуутворюютькаркасконсти
туційногоправа,йогоголовнуконструкцію,наосновіякоїповинніформуватися
конституційноправові відносини в умовах побудови в Україні демократичної,
правової,соціальноїдержави7.

Слідвідзначити,щосуверенітетконституційноголадуполягаєнасампереду
визначенні,встановленніконституційноголадународоміможливостійогозміни
лишеволеюнародутаозначаєсуверенітетнації,народу,держави.

Стаття5КонституціїУкраїнипроголошує,що«носіємсуверенітетуієдиним
джереломвладивУкраїнієнарод.Народздійснюєвладубезпосередньоічерез
органидержавноївладитаорганимісцевогосамоврядування.
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ПравовизначатиізмінюватиконституційнийладвУкраїніналежитьвиключ
нонародові і неможебутиузурпованедержавою, її органами абопосадовими
особами»8.

Разомз тимслід зазначити,щовпершомупроектіКонституціїУкраїнивід
26жовтня1993рокумістилосьположенняпроправогромадянУкраїнинаопір
тим, хто спробує насильно ліквідувати демократичний конституційний лад
України,українськудержавність,порушититериторіальнуцілісністьабоздійсни
тидії,якіспрямованіназахопленнядержавноївлади9.

Суверенністьконституційноголадуозначаєсуверенітетнародуідержави(ст.
ст.1,5Конституції).Відповіднодост.2Конституції,суверенітетУкраїнипоши
рюється на всю її територію. Оскільки Україна є позаблоковою державою, то
існуваннянаїїтериторіїіноземнихвійськовихбазнедопускається.Використання
існуючихвійськовихбазнатериторіїУкраїнидлятимчасовогоперебуванняіно
земнихвійськовихформуваньможливенаумовахорендивпорядку,визначеному
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких для України
данаВерховноюРадоюУкраїни.

Звідсивипливає,щовнауціконституційногоправарозрізнюютькількавидів
(форм)суверенітету:державний,національнийтанародний10.

Принцип народного суверенітету не суперечить ідеї божественного суве
ренітету,якийслідрозумітиякпрямездійсненнявладиіменемБогаабоопосеред
коване – через його земних намісників. Так, Бог може бути визнаним вищою
підставою та початком усього існуючого, у тому числі конституційного ладу і
державної влади. Проте Бог не може володіти державними повноваженнями –
ними він розпоряджається через посередників своєї божественної волі, тобто
воляБога,якнайвищийзакон,маєполітичнеіправовезначеннянесамапособі,
а лише тією мірою, якою народ визнає її змістом власної волі11. Такий підхід
повною мірою узгоджується із згадуванням Бога в преамбулі Конституції
України.Щождонаціональногосуверенітету,товінхарактеризуєповновладдя
нації,їїполітичнусвободу,наявністьунеїреальноїможливостісамостійновиз
начатиспосібсвогонаціональногожиття,включаючиздатністьсамовизначатися
і реальнуможливість утворюватинезалежнудержаву, а суверенні права інших
етносоціальнихспільнот(етнічнихчинаціональнихгруп)забезпечуютьсячерез
народнийідержавнийсуверенітет.

Вважаємо,щодемократизмконституційноголадуозначає,насамперед,існу
вання необмеженої влади народу (як щодо належності її народу, так і щодо
здійснення її народом – тобто в залежності від статутарних та процесуальних
принципівімеханізмів,щозакладеновКонституції).ВідповіднодоКонституції
(ст.5),народвизнаєтьсяєдинимджереломвлади.Вінмаєправоздійснюватицю
владуякбезпосередньо(шляхомвиборів,референдумівтавіншихформах),так
ічерезорганидержавноївладитамісцевогосамоврядування.

Саме тому слід відзначити, що фактично вперше за роки незалежності в
2004роцінародпоказав,щоможезахиститисвоїконституційніправаібезпосе
редньовпливатинавладувпроцесівирішеннянайважливішихпитаньіснування
соціуму тадержави.ЦеключовийвисновокПомаранчевої революції, якиймає
принципове значення для впорядкування відносин у системі «держава–
суспільство»12.

Варто відзначити, що останні події новітньої епохи, активна громадянська
позиція більшості українського народу довели: громадяни стали справжніми
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творцямиісторії,показалисвоюздатністьвпливатинадержаву,втілювативжит
тяконституційнийпринцип–єдинимджереломвладивУкраїнієнарод.

Місцевесамоврядуванняможнатанеобхіднорозглядатиякоднузосновкон
ституційного ладу. Стосовно цього важливо відмітити, що ст. 2 Європейської
Хартіїпромісцевесамоврядування1985рокузакріплює,що«принципмісцевого
самоврядуванняповиненбутивизнанийузаконодавствікраїниі,поможливості,
уконституціїкраїни»13.

Слід зазначити,щонеобхідно такожрозробити та прийняти окремі законо
давчіактипромісцевіресурси,комунальнувласність,місцевийбюджет,місцеві
податкиізбори,комунальнийкредитіцінніпаперитаін.Уявляєтьсянадзвичайно
важливимрозробленнятаприйняттяЗаконуУкраїни«Протериторіальнігромади
вУкраїні», а з часом –Муніципального кодексуУкраїни, а також утворення в
Україні Міністерства місцевого самоврядування та запровадження інституту
місцевогоуповноваженогозправчленівтериторіальноїгромади.Вважаємо,що
вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування, прийняття нових
законівсприятимезміцненнюправовихоснов,принципузаконностівдіяльності
органівмісцевогосамоврядування,успішнійреалізаціїїхповноважень.

Резюмуючи,можнадійтивисновку,щоствореннятазміцненняорганізаційно
правових, матеріальнофінансових, територіальних основ організації та діяль
ності органів місцевого самоврядування, належний та оптимальний розподіл
повноваженьміжнимидозволять запровадити вУкраїні реальнедемократичне
місцевесамоврядування,здатнеуспішновирішуватисоціальноекономічніпитан
ня на місцях, що буде сприяти й успішному вирішенню проблем формування
демократичногоконституційноголадувУкраїні.Усвоючергу,формуванняпра
вової держави, демократичного конституційного ладу України, громадянського
суспільстванеможливобез становленнядієздатногомісцевого самоврядування,
яке має не тільки належну конституційноправову базу функціонування, але й
відповідніматеріальнофінансовізасоби.

Безумовно,однимізголовнихпринципівосновконституційноголадуєприн
ципверховенстваправа,якийвпершевнашійкраїніодержавзакріпленнявКон
ституціїУкраїни1996року(ст.8).Необхідновказати,щоцейпринципєновиму
правовій системі та, зокрема, у конституційному праві України, оскільки цей
принципвСРСРконституційнимправомневизнававсяі,відповідно,незастосо
вувався на практиці. Слід зазначити, що, незважаючи на його конституційне
закріплення, цей принцип тільки фактично тепер починає досліджуватись та
аналізуватисяконституційноюдоктриною.

В юридичній літературі принцип верховенства права в загальному вигляді
слід розуміти як панування права в суспільстві, як визначальну роль права у
відносинахміжвсімаучасникамисуспільнихвідносин,удіяльностідержавнихі
недержавнихорганізацій,соціальнихспільнот,об’єднань.РазомзтимП.М.Рабі
новичвірновідмічає,щопринципверховенстваправамаєйсамостійнийхарак
терлишевразі,колисамеправоінтерпретуєтьсяякявище,якевиникаєйіснує
незалежновіддержави,віддіяльностіїїзаконодавчихііншихорганів14.Принцип
верховенства права має змістовне навантаження лише в разі, якщо право
розуміється не просто як сукупність норм, які встановлені державою, а як
сукупністьправилповедінки(масштаби,заходи),корпусиправил,якілегітимізо
ванісуспільством,засновуютьсянаісторичнодосягнутомурівнісоціальноїети
ки. Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом і,
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відповідно,недозволяєідеалізувативеліннядержави,підмінятиволюнаселення
волеюбюрократії15.

Такимчином,резюмуючи,можнадійтивисновкупроте,щоосновиконсти
туційноголадуУкраїнистановлятьсобоюціліснутаорганічнусистемуосново
положнихпринципів,яківизначаютьдемократичнийвекторрозвиткуУкраїнської
державиісуспільства.

Разомзтимреалізаціянормосновконституційноголадусвідчитьпроте,що
ефективно здійснитинапрактицібільшістьконституційнихпринципівусучас
нихсоціальноекономічнихіполітичнихреаліяхдоситьнепросто.

Це,зокрема,стосуєтьсяпринципународногосуверенітету.Народ–єпершод
жереломвлади,алемеханізминародовладдяіпрактикайогореалізаціїнеповною
мірою відповідають закріпленому у ст. 5Конституції принципу: народ – носій
суверенітетутаєдинеджереловлади.

Водночасуконституційнійпрактицідоситьскладнореалізуютьсяпринципи
поділу влади:жорстка конфронтація між вищими органами державної влади, і
насамперед між Верховною Радою і Президентом, негативно позначається на
вирішенні назрілих проблем державного будівництва, забезпеченні консти
туційноїзаконності,правісвободлюдиниігромадянина.

Бозмістпринципуподілувладинасампередполягаєвтому,«щобгарантувати
значнуступіньнародногосуверенітетуінедопустититиранії»16.

ВсецемаєістотнезначеннядлястановленнявУкраїнідемократичногокон
ституційноголаду,закріпленняпринципівосновконституційноголаду,забезпе
ченняправісвободлюдинитагромадянина,їхгарантування.
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