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Досліджу ють ся дві гру пи еле ментів, які вхо дять до га рантій кон сти туційно го 
ладу, та аналізу ють ся їх про бле ми та пер спек ти ви. 

Ключовіслова: кон сти туційний лад, га рантії кон сти туційно го ла ду.

Ис сле ду ют ся две груп пы эле мен тов, ко то рые от но сят ся к га ран ти ям кон сти ту
ци он но го строя, и ана ли зи ру ют ся их про бле мы и пер спек ти вы.

Ключевыеслова: кон сти ту ци он ный строй, га ран тии кон сти ту ци он но го строя.

Two groups of elements are researched, which belong to the guaranties of the constitu
tional system and their problems and prospects are analyzed.

Keywords: constitutional order, guaranties of the constitutional order. 

ПрийняттяКонституціїУкраїни1996року,новелізаціячинногозаконодавст
ва,інасампередконституційного,маєсуттєвезначеннядлястановленнядемокра
тичногоконституційноголаду, воснові якоголежатьправа і свободилюдини і
громадянина, а визнаннялюдинина конституційномурівнінайвищоюсоціаль
ноюцінністювизначаєстратегічнітасистемнінапрямидіяльностіструктурдер
жавного механізму, різновекторні та різнорівневі завдання формування грома
дянськогосуспільства.

Слідзазначити,щооднієюзнайважливішихфундаментальнихвластивостей
конституційноголаду єдіалектичнесполученнявньомуелементіврозвиткута
стабільності. Дійсно, виступаючи опосередковуючим елементом правового
взаємозв’язку суспільного і державного ладу, конституційний лад змінюється
разом із динамікою самих суспільних і державних відносин. Але подібна
динаміка конституційного ладу стосується лише конкретного змісту тих відно
син,якіохоплюєтьсяцимпоняттям.Щождоїхформ,товона,якцілкомобґрун
товановідмічаєВ.Ф.Погорілко,повинназберігатисвоюнепорушність,якапідси
люєтьсяіпідкріплюєтьсяспеціальноюсистемоюгарантійконституційноголаду1.
При цьому зазначені гарантії можуть набувати різних форм: організаційних,
нормативнихіт.ін.

Передтимякдативизначеннягарантійконституційноголаду,необхідновиз
начитиетимологічне значенняцьоготерміна.ЗгіднозНовітнімсловником іно
земнихслівтависловлюваньслово«гарантія»(відфранц.Garantie–забезпечити)
означаєзапоруку,забезпечення2.Такимчином,гарантія–ценасампередявище,
щозабезпечуєдосягненнявизначеногорезультату.Самезабезпеченнябудьяких
відносин,процесуєосновноютелеологічноюознакоюпоняттягарантій,сутнісний
зміст якої спрямований на формування відповідної парадигмальної поведінки,
своєрідногоалгоритмудій,зметоюдосягненнявідповідногорезультату.Цяозна
кадаєзмогувідрізнитиданеправовеявищевідінших,такихяксуб’єктивнепра
во,юридичнийобов’язок,юридичнавідповідальність,виділитийоговсамостійну
категорію,боякщоправовеявищенезабезпечуєдосягненнямети,закладеноїв
самомуявищі,вононеможевважатисягарантією.Причомуяксамостійнеявище,
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безвідноснодовизначеного,гарантіяіснуватинеможе,бопроцесзабезпечення
завждиприпускаєнаявністьоб’єкта.Зазначенийвищесловниквиділяєюридичні
гарантії–якзаконодавчозакріпленізасобиохорониправісвободгромадян,засо
би їхреалізації, атакожзасобиохорониправопорядку, інтересівсуспільствата
держави3.

Як ми бачимо, гарантування конституційного ладу не є простою випад
ковістю,апостаєякскладнийполітикоправовийінститут,становленнятаісну
вання якого зумовлюється логікою державного і суспільного розвитку. Однак
наявністьцихгарантійєобов’язковимнаслідкоміснуваннятаформуванняпевно
готипуконституційноголаду.Інакшекажучи,уразівідсутностісистемигарантій
конституційноголадумивтрачаємоможливістьрозглядатийогоякфункціональ
ноіструктурностабільнеполітикоправовеявище.Більшетого,гарантіїконсти
туційноголадувиступаютьводночасігарантіямиреалізаціїнормконституції,які,
встановлюючи основи правового регулювання держави та інших документів
політичноїсистеми4,повиннінелишедекларуватись,алейгарантуватись.

Висвітлюючиісторикоправовуретроспективурозвиткупоглядівнагаранту
ваннястабільностіконституційноголаду,якправило,вказуютьнавсітідоктри
нальніпозиції,деОсновнийЗакон(чисистемабазовихзаконів)розглядаєтьсяяк
системазагальнообов’язковихнорм,щовизначаютьпорядокфункціонуваннята
загальніпринципиіправиларозвиткудержавнихісуспільнихвідносин,абояк
закон,щовирішуєосновоположніпитаннядержавногожиттяімаєнайвищуюри
дичнучинністьукраїні5.

Требавідмітити,що,безумовно,ролькожногозцихелементівєвідмінноюта
значноюміроюзалежитьвідтого,якаформаправліннявстановленавдержавіта,
відповідно,наскількиширокимєколоповноваженьокремихорганівдержавної
влади, яким вагомим є їх авторитет у суспільстві і яку роль вони відіграють у
реальномурозвиткуполітикоправових ісоціальноекономічнихвідносин.Хоча
нерідкоузмішанихреспубліках(доякихналежитьіУкраїна)можливозазначити
визначальнурольпрезидента.Цепояснюєтьсяяквпливомправовихіполітичних
традицій,такіспецифікоюісторикополітичноїситуації,вякійопиняютьсятічи
іншікраїни.Якправило,подібна«підвищена»рольінститутупрезидентапов’яза
назперехіднимхарактеромдержавноївлади,коливідсутністьтривалихтрадицій
парламентаризму (про цю властивість вітчизняного парламентаризму пише В.
Медведчук6), не сформованість законодавчої системи, недостатньо високий
рівеньзагальноїправовоїіполітичноїкультурищенедозволяютьвищомузако
нодавчомуорганувладизайнятивсистемігарантійконституційноголадуналеж
нейомумісце.

ПророльімісцеПрезидентаУкраїнивпроцесігарантуванняконституційного
ладусвідчитьтекстприсягиголовидержави(ст.104КонституціїУкраїни),депря
мо вказується на обов’язки Президента боронити суверенітет і незалежність
України,дбатипроблагоВітчизни ідобробутУкраїнськогонароду,обстоювати
праваісвободигромадян,додержуватисяКонституціїізаконівУкраїни.Прицьо
мувартоособливонаголосити,щоперенесеннятекступрезидентськоїприсягина
конституційнийрівеньпідвищуєїїдержавноправовезначення7івиступаєдодат
ковим аргументом визначення інституту Президентства як одного з найваж
ливішихелементівусистемігарантійконституційноголадусучасноїУкраїни.

ЩождороліКонституції ізаконівугарантуванніконституційноголаду,то
вона визначається практично всіма без винятку дослідниками. Більше того, у
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цілійнизцінауковихпрацьвказуєтьсянате,щоКонституція(якнормативнопра
вовийдокументвищоїюридичноїсили)єнелишегарантієюстабільностіконсти
туційноголаду,айвзагаліумовоюйогоіснування8.Аосновноюознакоюрешти
законів, за словами В.Ф. Погорілка, має бути конституційність, тобто відпо
відністьзаконодавстваКонституції9.

Пишучи про дії законодавчого органу влади (парламенту),Дж.Локк робив
припущення,щовпринципізаконодавецьздатенприйматибудьякізакони.Але
вінприцьомунаголошував,щожодендержавнийзаконнеможесуперечититим
нормам,якізакріпленовтакзваній«первиннійКонституції».Зокрема,незалежно
відформиправління,«первиннаКонституція»повиннамістититаківимогисто
совнобудьякихіншихзаконів:а)всізаконимаютьприйматисявідіменінароду
ізайогозгодою;б)всізакониповиннібутиспрямованиминаблаговсіхчленів
суспільства;в)правоприйматиівидаватизаконинеможебутиузурпованимчи
відторгненимвіднароду10.

Насьогодніувітчизнянійнауціконституційногоправаможнавважатиуста
ленимпідхіддовизначеноїсистемигарантійконституційноголаду,якийодниміз
першихобґрунтувавВ.Ф.Погорілко.Упрацяхцьогонауковцямизнаходимоне
лишеповнийперелікелементів,якіутворюютьціліснусистемугарантійконсти
туційноголадуУкраїни,алейглибокийзмістовнийтасистемнийаналізкожного
з них.Нагадаємо,що, відповідно до його теоретичної моделі (за основу взято
ретельнийрозглядчинноїКонституціїУкраїни),системугарантійконституційно
го ладу України складають: Український народ, Конституція і закони України,
Українськадержававцілому,їїспеціалізованіінститути,ВерховнаРадаУкраїни,
ПрезидентУкраїни,КабінетМіністрівУкраїнитаіншіорганизаконодавчоївлади,
судизагальноїюрисдикціїіпрокуратура,політичніпартіїігромадськіорганізації,
засобимасової інформації,територіальнігромадитаорганимісцевогосамовря
дування,міжнародніорганізації11.

Безумовно, що сам вжиток у науковій моделі поняття «система» означає
взаємопов’язаністьвсіхскладовихелементів,якіїїутворюють(саменацювлас
тивість будьякої системи вказувавщеЕ. Кондільяк, коли визначав систему як
таке розташування елементів, коли вони підтримують один одного і пов’язані
один із одним)12. Але це все ж таки не означає, що система гарантій консти
туційноголаду,якумидосліджуємо,немаєсвоєївнутрішньоїієрархіїтадифе
ренціації. З цієї точки зору можна запропонувати одразу ж декілька критеріїв
структуруваннясукупностіпереліченихвищеелементів.

Поперше,всігарантіїконституційноголадуможнаподілитиназагальні(во
ниєзагальнимидлявсьогоконституційноголаду,тобтодлявсіхабопереважної
більшостійогоінститутів)таспеціальні(вонимаютьзаметугарантуванняокре
михінститутівконституційноголаду,наприкладлишедержавноголаду,суспільно
голаду,правісвободлюдиниігромадянинатощо).

Подруге,гарантіїконституційноголадуможнаподілитинаюридичнінорми
тафактичнісуб’єкти.Уцьомузначеннімимаємо,зодногобоку,конституціюта
інші закони (насамперед ті з них, які утворюють так звану систему консти
туційного законодавства; наприклад, закони про територіальний устрій, про
політичні партії та інші громадські об’єднання, про вибори, референдуми, про
місцевесамоврядування,конституційнесудочинствотощо),азіншого–органи,
організації,об’єднаннягромадян,якідіютьнапідставіцихзаконівізабезпечують
їхпрактичнуреалізаціювповсякденнійпрактицідержавногоісуспільногожит
тя.Дотогожпершазвиділенихнамигрупгарантійконституційноголадумає

198 Держава і право • Випуск 51



чіткувнутрішнюієрархію,яканабуваєсвоговираженняувстановленнізагальної
формальноїструктуризаконодавства,колинайвищемісцевзаконодавчійсистемі
займаєКонституція,авсііншінормативноправовіактиприймаютьсявідповідно
дозакріпленихнеюформ.Відомийвітчизнянийфахівецьугалузіконституційно
гоправа,якВ.Ф.Опришко,описуєцеспецифічнеположенняКонституціїтаким
чином:«Становленнязаконодавстваубудьякійдержавінезалежновідїїсоціаль
ноекономічноїорієнтації,розмірівтериторії,чисельностінаселення,економічно
гоісоціальногостановищавідбуваєтьсянаосновіКонституції»13.

Потретє, гарантії конституційного ладу можуть бути внутрішніми та
зовнішніми (міжнародні організації) . Останні з них, як правило, виконують
зазначену роль стосовно такого елемента конституційного ладу, як державний
лад, якщонаце є відповідна згода самої держави.Хоча якщо традиційнороль
зовнішніхгарантійконституційноголадубуладоволінизькою,сьогоднімисти
каємосязтим,щовпроцесігарантуваннятакогоінститутуконституційноголаду,
якправаісвободилюдиниігромадянина,рольміжнароднихорганізаційстрімко
зростає.Українатакожбереучастьуцьомупроцесі.

Почетверте, гарантії конституційного ладу можуть бути державними та
недержавними.Інколипершізнихвизначаютьсящеяк«основнігарантиконсти
туційного ладу»14. Справді, як держава в цілому, так і її відповідні органи та
інститутизгіднозпереважноюбільшістюнинічиннихконституційєголовними
гарантамиконституційноголаду,йогостабільностійнезмінності.Так,виходячи
зізмістуст.17КонституціїУкраїни,миможемотвердити,щонайважливішими
функціямиУкраїнськоїдержавиєзахистсуверенітетуітериторіальноїцілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки. Безпосередньо
виконанняцієїфункціїпокладаєтьсянаЗбройніСилиУкраїни.Цесамеположен
ня ми знаходимо і в Законі України «Про Збройні Сили України» від
06.12.1991року,деуст.1зазначається,щоЗбройніСилиУкраїни–цевійськове
формування, на яке відповідно до Конституції України покладається оборона
України,захистїїсуверенітету,територіальноїцілісностійнедоторканостітаяке
забезпечує стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону
повітряногопросторудержавитапідводногопросторувмежахтериторіального
моряУкраїни15.

Застосовуючикритерійкласифікаціїщодосистемигарантівконституційного
ладу, ми маємо пам’ятати про їх постійну взаємодію та про комплементарний
характертакогозв’язку.Прицьомуназванінедержавніорганиздатнівиконувати
своюрольугарантуванніконституційноголадунелишеопосередковано,алей
безпосередньо. Так, відповідно до чинного законодавства, політичні партії не
лишесприяютьвираженнюполітичноїволігромадян,алейберутьучастьувибо
рах, завдяки яким отримують прямий доступ до органів державної влади, чи,
інакше кажучи, набуваютьможливості «легального завоювання державної вла
ди»16.Доречі,цеположеннязнайшлосвоєвідображеннявзаконодавчомувизна
ченні політичних партій.Адже у ст. 2 ЗаконуУкраїни «Про політичні партії в
Україні» від 05.04.2001 року сказано, що політична партія – це зареєстроване
згідноіззакономдобровільнеоб’єднаннягромадян–прихильниківпевноїзагаль
нонаціональноїпрограми суспільногорозвитку,щомає своєюметоюсприяння
формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та
іншихполітичнихзаходах17.

Такимчином,складаючипідсумкирозглядусистемигарантійконституційно
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голаду,миможемосформулювалитаківисновки:аналізгарантійконституційно
голадузпозиційсистемногопідходудозволяєвиділитиодразуждекількакри
теріївдляїхкласифікації.Зокрема,вониможутьбутизагальнимитаспеціальни
ми; зовнішніми та внутрішніми; державними і недержавними; виступати як
юридичні норми та фактичні суб’єкти. При цьому застосування різних кла
сифікаційних моделей дозволяє отримати всебічну та цілісну характеристику
гарантій конституційного ладу, продемонструвати специфіку їх практичної
реалізації; подальше поглиблене та всебічне дослідження представниками кон
ституційної доктрини цієї проблематики надастьможливість дослідити та роз
крити окремо обсяг та особливості повноважень кожного з гарантів консти
туційного ладу, відрізнити їх узгоджену взаємодіющодо гарантування консти
туційноголадунатериторіїУкраїни,атакожнадатинауковообґрунтованіпропо
зиції щодо вдосконалення їхньої діяльності як на сучасному етапі розвитку
України,таківдалекомумайбутньому.
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