
 «Добрий розум робить легким  
будь-який спосіб життя». 

Григорій Сковорода 

Конституції — науковий підхід 

(Замість передмови) 

Чого не вистачає Україні для того, аби стати заможною, квітучою та успішною країною? Нібито все у нас є: і люди 
талановиті, і земля родюча... Бракує одного — ладу в управлінні власними спра- иами, розумної влади. 

З часів великого Кобзаря для нашого народу залишається актуальним все те ж саме запитання: 
Чи ми діждемось Вашингтона  
З новим і праведним законом?... 

Суверенній Україні на зорі незалежності конче необхідна була Конституція. Робота над нею розпочалася ще в 
першому скликанні, та йшла вона непросто. Пригадується, ще у 1993 р. у статті в «Голосі України» її автори (О. Мороз, І. 
Мусієнко, О. Ющик) щодо проекту нової Конституції України звертали увагу на ті принципові недоліки, які згодом 
можуть обернутися політичними та іншими негараздами. Та стаття через 21 рік стала приводом для інтерв'ю тому ж таки 
«Голосу України», опублікованому два роки тому під назвою «Гіркий до- свід — учитель нерозумних»: 

Кор.: «Гіркий досвід — учитель дурних», — писали ще римляни, маючи на увазі, що ті, хто не обдумує заздалегідь 
наслідків своїх вчинків, навчаються тільки на помилках. Цей крилатий латинський иираз прийшов мені в голову, коли, 
перегортаючи старі підшивки галет, я натрапив на статтю в «Голосі України» більш як двадцятирічної давнини під 
дивною назвою «Про «конституційність» проекту нової Конституції України» («ГУ» від 29 травня 1993 р.). Та стаття 
вразила мене. Виявляється, ще за три роки до появи Конституції 1996 р. 
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автори точно передбачали негативну практику, яка дійсно виникла упродовж майже 18-річного застосування 
Конституції! 

Аби читачі могли переконатися в тому, подаємо текст статті (у викладі). 
ПРО «КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ» ПРОЕКТУ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
У кінці січня 1993 р. на розгляд Комісії Верховної Ради України з розробки проекту нової Конституції України 

було подано перероблений варіант проекту («за результатами всенародного обговорення»). Таким чином, автори проекту 
Конституції визначили ту основу документа, котра стане предметом майбутньої роботи і комісії, і Верховної Ради 
України... 

Проект нової Конституції неприйнятний як основа демократичного правопорядку. Головна вада пропонованої 
Конституції — у суперечності й непослідовності її концепції, її основних засад. Чи можна вважати реальною таку 
Конституцію, де не визначено соціальнополітичні та ідейно-моральні основи життя суспільства? Не можна ж, і справді, 
вважати чітким визначенням формулу ст. 9 проекту Конституції, згідно з якою цією основою названо «засади 
політичного, економічного та ідеологічного розмаїття»! Розмаїття в цих сферах може бути яким завгодно, в тому числі 
різноманітним правом зла, користолюбства, ворожнечі, насильства, взагалі будь-якої антилюдяності, з чим ми 
зіштовхуємося в житті повсякчас. То що ж, на цих засадах теж ґрунтуватиметься суспільне життя, і автори проекту готові 
звести їх у конституційний принцип?! 

У статті 6 проекту проголошується принцип «верховенства права» і побудованої на ньому Конституції. Отже, 
автори розрізняють право як таке і законодавство, куди належить перш за все Основний закон держави. Але тоді треба 
відповісти на питання: про верховенство якого права йдеться? Чиє право закладається в основу Конституції?.. 

Адже для перетворення на реальність волі більшості мало проголосити український народ єдиним джерелом 
державної влади і самоврядування; потрібний такий державно-правовий механізм, котрий справді був би у владі 
народу... 

Авторам нової Конституції виявилося не під силу чітко визначити, який же «конституційний лад» закріплює їхній 
проект Конституції... 
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Розірвану «по вертикалі» державну владу нова Конституція розчленує ще й «по горизонталі», проголошуючи 
принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову... 

Автори проекту, схоже, не бачать різниці між поділом влади і відносною самостійністю здійснення законодавчої, 
виконавчої та судової функцій державної влади, що далеко не одне й те саме... 

З волі чи мимоволі, та автори проекту Конституції втілюють у життя авторитарні тенденції, характерні перш за 
все для виконавчої функції влади, особливо персоніфікованої в посаді Президента за умов продовження кризи, тобто 
орієнтуються на форму так званої «президентської республіки». 

Що означає утверджувати повноваження Президента як глави виконавчої влади в ролі противаги повноваженням 
Верховної Ради як законодавчої влади? Це означає, що законові протиставляється його виконання, що закріплюється 
можливість заперечення закону, хоч би яким «поганим» чи «хорошим» він був. Адже йдеться, по суті, не про 
протиставлення особистостей, посад чи органів, а про протиставлення функцій цих органів... 

Якщо вже в Конституції проголошується верховенство закону, отже, законодавець і має бути стримувальним 
началом щодо сваволі в здійсненні перш за все виконавчої, але також і судової функцій влади. 

Що стосується самого законодавчого органу, то його стримування, контроль над ним мають здійснюватися з боку 
джерела державної влади, тобто народу, а не з боку виконання чи застосування закону держорганами. 

На нашу думку, логічно послідовною в цьому напрямі є подальша самоорганізація народу України, особливо 
через організацію найма- совіших представницьких органів — Рад народних депутатів у формі З'їзду Рад... 

Такий орган, на нашу думку, може бути передбачений тільки для вирішення питань: 1) про затвердження 
Конституції та зміну її основних положень; 2) про вибори Президента і дострокове припинення його повноважень; 3) про 
обрання Конституційного суду; 4) про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України; 5) про 
затвердження перспективних програм соціально-економічного й політичного розвитку України; 6) про вступ України в 
союзи, блоки тощо; 7) в інших надзвичайних випадках... 

Ми згодні з тими, хто вважає, що в найближчі одне — два десятиліття Україна повинна формуватися як 
народно-демократич- на республіка, де утверджується верховенство закону в інтересах більшості трудового народу. На 
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перехідний період становлення такої республіки, на нашу думку, доцільніше було б прийняти Основний закон, увівши до 
нього розділи:  

1) про повновладдя народу; 
2) декларацію про основні права й обов'язки громадянина України; 
3) виборчу систему;  
4) державний устрій; 
5) положення про порядок зміни Основного (або Конституційного) закону... 
Краще було б сформувати компетентну робочу групу для його розробки, яка, ретельно вивчаючи не тільки 

світовий досвід, а й практику реалізації окремих конституційних норм і принципів в Україні, підготувала б із залученням 
широкої наукової громадськості ґрунтовний проект... 

Олександр Мороз, 
народний депутат України  
Іван Мусієнко,  
народний депутат України  
Олексій Ющик, 
юрист 

Ми вирішили також з'ясувати думку з цього приводу одного з авторів — Олександра Олександровича Мороза, 
який мав безпосереднє відношення й до прийняття Конституції 1996 року. 

Кор.: О. О., наскільки змінилося Ваше розуміння проблем Конституції за два десятиліття? Адже стільки усього 
відбулося. Як на мене, сьогоднішні події в Україні яскраво висвітлюють ті проблеми, на які Ви вказували в статті.... 

О. О.: Тут годилося б зробити невеликий відступ від змісту запитання. Треба мати на увазі умови прийняття 
Конституції 1996 року, їх декілька принципових: 

— зруйнована фактично Конституція 1978 року, багато її основоположних статей зупинені; 
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— другий Президент марить диктаторською формою правління, йому підспівують деякі правники, більше 
половини депутатів, практично всі перепризначені Президентом (після їх обрання), керівники влади на місцях; 

— існує традиція багатьох десятиліть, коли справжня влада належала не виборним від народу структурам, а 
партійному апарату; 

— укладений Конституційний Договір, нав'язаний парламенту проирезидентською більшістю. Я змушений був 
його підписати; 

— обмежений строк ухвалення Конституції (а порядок ухвалення обумовлений в Конституційному Договорі); 
— авторитарні наміри посилюються, указом з порушенням Конституційного Договору оголошується 

референдум про прийняття недемократичного президентського тексту, відхиленого перед тим парламентом. 
У таких умовах відстояти норми Основного закону задуманими, збалансувати гілки влади повністю не вдалося. 

Україна, по суті, стана президентською республікою. Поки Верховна Рада 2-го скликання існувала, можна було частково 
нейтралізувати спроби концентрації влади в одних руках. Проте за цей час розцвів злочинний адмінре- < урс. Його 
творець — Л. Кучма. Адмінресурс розвинувся, став україн- ським способом правління і формування влади. Згодом він 
одержав потужну фінансову підкормку кримінального походження. Це повністю ( потворило вибори, їх суть. Влада, 
бізнес і кримінал створили гнітючий симбіоз, через нього пробитися паросткам демократії важко, майже неможливо. 

Враховуючи таку ситуацію, будемо вести мову про конституційний порядок з наукової, теоретичної точки 
зору, розуміючи, що практика вносить серйозні корективи в цей порядок. На кожному етапі реалізації норм Конституції, 
в кожному сюжеті правовідносин іреба знаходити можливості поєднання теорії з практикою, зближення змісту норм 
Конституції з гарантіями їх застосування. У тому бачиться сенс демократизації здійснення влади, демократизації 
суспільних відносин. У принциповому плані моє розуміння конституційних проблем не змінилося. Головна ідея — 
демократизація конституційного ладу — зараз проголошується учасниками масових протестів. Якби тоді дослухалися 
до наших застережень, можливо, ми зараз жили б у демократичній і правовій країні, не доходило б до кри- вавих 
конфліктів... 
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Разом з тим перехідна, недостатньо визначена соціально-економічна структура суспільства та його політична 
неструктурованість ппрішальною мірою позначилися на визначенні основних засад конституційного ладу. Наведемо 
лише два приклади. 

У ст. 15 Конституції закріплено положення, згідно з яким суспільне життя в Україні Грунтується на засадах 
політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Зрозуміло, що це положення було своєрідним запереченням 
проти «компартійного тоталітаризму» радянських часів, продиктоване нібито ідеєю демократії. Інші положення в той час 
провести було неможливо, специфічно сформована суспільна думка переважала логіку наукою визначених 
закономірностей розвитку суспільства. Однак цей «плюралістичний» підхід був і є не тільки псевдодемократичним, а й 
глибоко антинауковим, який не визнає закономірності суспільного розвитку, замість наукової методології пізнання 
суспільства орієнтується на еклектику. 

На практиці будь-яка «батоманітність» обертається на свою протилежність: економічна багатоманітність — на 
панування монополістів (нафтогазових, зернових, транспортних, комунальних тощо); політична багатоманітність — на 
державно-бюрократичний диктат якоїсь однієї політико-олігархічної сили; а ідеологічна багатоманітність — на 
панування європейських і заокеанських життєвих «цінностей» і «стандартів» в освіті, культурі тощо. При цьому в 
Конституції немає згадки про «народне господарство» як форму втілення економічної єдності, немає згадки в ній і про 
«національну ідею» як форму втілення ідеологічної єдності. 

Другий приклад, як продовження першого, стосується положення ст. 6 Конституції про поділ державної влади на 
законодавчу, виконавчу і судову. Практика реалізації цього положення свідчить, що незалежна Україна потерпає не так 
від узурпації влади одним суб'єктом (що й зумовило свого часу запровадження принципу поділу державної влади у 
практику державотворення), як від безвладдя, точніше від дезорганізації влади через постійні конфлікти між 
«гілками» влади, потерпає від браку єдності влади, що особливо помітно останнім часом. «Єдність влади» 
забезпечується хіба що підпорядкуванням її якійсь одній «гілці» влади. Через це у нас фактично знищене правосуддя. 
Майже за О. Бендером: «Правосуддя продано!». 



7 

Розподіляти слід функції влади. А єдність її випливає з поняття джерела влади — народу. Якщо на практиці 
створити реальні механізми не тільки формування влади народом, а й підконтрольності її народу, тоді можна 
говорити про єдність влади з розподіленими її функціями. 

Очевидно, що просте або формальне запозичення в Конституції України окремих ідей європейського чи 
американського конституціоналізму та їх невиправдана абсолютизація виключають конституювання на науковій основі 
необхідних засад конституційного ладу, системи державних і суспільних інститутів. За цих умов вітчизняна суспільна 
наука стає зайвою, об'єктивно гальмується розвиток політико-правової думки в Україні, що знижує інтелектуальний 
рівень політичної еліти суспільства і, зрештою, зумовлює відставання нашої держави на шляху історичного прогресу. 

Тому проблему розвитку суспільної науки в Україні потрібно розглядати насамперед у контексті 
національної безпеки, забезпечуючи її розвиток і захищаючи усіма державними засобами. Водночас сама суспільна 
наука, передусім юридична наука, повинна знайти шляхи лікування таких шкідливих «хвороб» держави як 
илуконечутливість» і «науконесприиняття» так само, як і «наукоподібність». 

Але якщо в науці крайнощі долаються в дискусіях, то в політиці вони обертаються людським горем. А у нас з 
попередньої однієї крайності, коли абсолютизувалася праця й трудящі і забували про розвиток загальнонародної 
власності, вдарилися в протилежну крайність, коли все обертається навколо приватної власності, а про працю 
найчастіше забувають. Звідси, якщо вдуматися, іиіііикають усі проблеми громадянського суспільства і державної влади в 
Україні. 

По суті, з наукової точки зору в цьому виявляється антидіалектичний підхід, як у теорії, так і в політичній та 
ідеологічній практиці, коли одну зі сторін реального протиріччя між власністю і працею штучно ігнорують, при 
цьому абсолютизуючи або перебільшуючи значення іншої його сторони. У практичному сенсі ця абсолютизація 
призводить до консервації протиріччя замість його вирішення, до застійних явищ у суспільному розвитку і регресу, що 
уже було підтверджено історією в СРСР і зараз підтверджується тупцюванням на місці і навіть деградацією незалежної 
України. Не усвідомивши цього, марно сподіватися на те, що наше суспільство скоро стане на шлях поступального 
розвитку. 
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Ще в 1997 р. у вітчизняній науковій літературі відзначено головну суперечність Конституції України. З одного 
боку, в ній закріплено досить високий рівень конституційних прав і свобод громадянина, .і іншого — визначена в ній 
організація влади не здатна забезпечити і гарантувати більшості з цих прав і свобод. Розв'язання цього про-
тиріччя, звичайно, не в урізанні прав громадян, а в зміні організації влади, її послідовній демократизації (див. 
Ющик 0. І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. К, 1997). 

Що змінилося в моєму розумінні порівняно з початком 90-х років? Дещо змінилося. Деякі речі можна було б зараз 
представити інакше. Зокрема, відійти від назв, які тоді ще були «у моді». Замість «З'їзду Рад» як найвищого органу з 
низкою установчих повноважень більш доречним було б створення Всеукраїнських конституційних зборів, які б 
попервах лише ухвалювали та переглядали Конституцію, а згодом і контролювали її дотримання («Голос України», 
06.03.2014). Пропоноване видання ґрунтується на вибраних працях авторитетних вітчизняних науковців і практиків у 
галузі конституційного права і державного будівництва: О. В. Скрипнюка, академіка Національної академії правових 
наук України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України; О. І. Ющика. доктора юридичних 
наук, професора, народного депутата України III скликання, заслуженого юриста України; М. О. Теплюка, доктора 
юридичних наук, заслуженого юриста України; Л. П. Супрун, народного депутата України III—IV скликань, 
заслуженого економіста України. 

Книга, на моє переконання, має допомогти усім, кому набридли тривала політична демагогія навколо «реформ» і 
хронічна професійна некомпетентність влади, розібратися в ситуації, що склалася в державі, та усвідомити себе як 
справжніх будівничих демократичної правової України. 

Олександр МОРОЗ 
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І. ВІД ПРЕЗИДЕНТСЬКО-  
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ  
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ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
(1996-2006 рр.) 
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10 РОКІВ 
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ  
І ЮРИДИЧНА НАУКА 
Відзначаючи 10-ту річницю Конституції України як велике державне свято, вітчизняна суспільна наука 

зосереджує свою увагу на ірьох головних аспектах: 1) історичне значення Конституції України; 2) забезпечення 
реалізації та проблемні питання Конституції України; !) перспективи розвитку конституційного процесу в Україні. 

І. Десятилітня практика дії Конституції України 1996 року дає підстави засвідчити незаперечну історичну роль 
для нашого суспільства і держави даного визначного політико-правового акта. Ця історична роль має два виміри — 
стратегічний і тактичний. Передусім історичне значення мав сам факт прийняття нової Конституції Ксрховною Радою 
України, враховуючи невизначеність суснільною устрою, складні соціально-економічні процеси і гостру політичну 
боротьбу за владу, яка безпосередньо відбивалася на ухваленні но- иої Конституції України. З прийняттям Конституції 
на певний період було знято загрозливе для долі України протистояння всередині державної влади, дещо стабілізувалася 
політична ситуація в країні. У цьому найперше полягає тактичний вимір історичної ролі чинної Конституції України. 

Незаперечним є й стратегічне значення Конституції для розвитку нашого суспільства і особливо для 
становлення інститутів держави. Іоловне в цьому розвитку — конституційне закріплення пріоритету людини перед 
державою, встановлення обов'язку держави утверджувати і забезпечувати права і свободи громадянина. Це завдання 
стратегічного масштабу, вирішення якого — справа не одного десятиліття. Адже через утвердження і забезпечення прав 
громадян суспільні відносини набувають стабільності, а суспільний розвиток стає більш прогнозованим і керованим, 
менш хаотичним і кризовим. 

Вирішенню цього стратегічного завдання підпорядкована побудова демократичної, соціальної, правової держави, 
якою Україна проголошена в Конституції; цій меті слугує конституційне визначення засад суспільного ладу та 
державного устрою України. Конституцією закріплені відповідні принципи організації державної влади, зокрема, 
принцип поділу влади, склад та повноваження державних органів, відносини держави і суспільства щодо організації 
публічної влади в Україні. Конституцією запроваджені нові для нашого суспільства інститути: Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Рахункової палати; визначені демократичні засади 
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судоустрою і судочинства, поширено юрисдикцію судів на всі правовідносини, що виникають у державі. Значно 
розширено сферу судового контролю за діяльністю органів держави; зокрема, запроваджено Конституційний Суд 
України (діяльність якого уже стала помітним явищем в історії незалежної України), відбувається становлення 
адміністративної юстиції. Конституція стала актом прямої дії, який застосовується судами при вирішенні справ. 

Таким чином, Конституція 1996 року визначила напрями і шляхи розбудови державних і суспільних інститутів на 
тривалу перспективу. І в цьому полягає її помітна історична роль для становлення незалежної України. 

II. Другим, не менш важливим аспектом, на якому наша наука зосереджує свою увагу, є забезпечення реальної 
дії Конституції України, і, зокрема, ті проблемні питання, які виникають у зв'язку із застосуванням її положень у 
практичному житті. 

Слід відзначити, що цим питанням присвячено за останні роки кілька сотень наукових праць, проблеми реалізації 
Конституції постійно знаходяться в центрі уваги юридичної науки. Головні висновки зводяться до того, що разом із 
помітним впливом на регулювання суспільних відносин в Україні існує проблема реалізації багатьох положень 
Конституції, особливо в частині забезпечення соціальних прав громадян; нерідко виникають конфлікти при реалізації 
владних повноважень державними органами, органами місцевого самоврядування, низькою є ефективність 
функціонування багатьох державних інститутів усіх гілок влади, зокрема, судів тощо. 

Значною мірою проблеми реалізації Конституції зумовлені відсутністю ефективного суб'єкта влади, яка, у свою 
чергу, йде від невизначеності нашої політичної системи в рамках аморфної соціально-економічної структури 
суспільства. Із цим пов'язаний загалом низький рівень політичної та правової культури суспільства й державного 
апарату. Сформована за роки незалежності в умовах постійної політичної боротьби і компромісів національна правова 
система є вкрай недосконалою, вона нездатна забезпечити якісну реалізацію значного правового потенціалу, який 
містить Конституція України. 

Разом з тим треба відзначити, що реалізація багатьох конституційних положень ускладнюється певною 
недосконалістю самої Конституції, про що свідчить, зокрема, досвід діяльності Конституційного Суду України та 
здійснювана останнім часом конституційна реформи, а також неупереджений науковий аналіз рівня теоретичної доско-
налості Конституції України. 
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Я к відомо, Конституція — це концентроване вираження буття держи шю-правової організації суспільства; в ній 
концентруються найважливіші теоретичні і практичні проблеми юридичного життя, а її і пореним завжди пов'язане з 
реалізацією найбільш суттєвих ідей держанно-правової думки. Саме тому стан наукового дослідження Конституції 
України інтегровано і досить чітко виявляє увесь комплекс актуальних проблем юридичної науки. 

З точки зору теоретичної чинній Конституції України бракує глибокої методологічної основи, належного 
наукового забезпечення. Через це в ній мають місце не тільки прогалини й неузгодженості, непослідовності, а й досить 
істотні внутрішні суперечності. Усе це вимагає внесення відповідних змін у Конституцію з метою її удосконалення, 
тобто передбачає продовження конституційного процесу. 

III. Перспективи розвитку конституційного процесу в Україні — це ще одна з актуальних тем для вітчизняної 
науки. На жаль, прак- гику внесення змін до чинної Конституції важко визнати такою, що спрямована виключно на 
удосконалення Основного закону. Якщо гака практика буде продовжуватися, то досить скоро виникне потреби в новій 
редакції Конституції України. Зважаючи на це, суспільні науки, особливо юридична наука, мають активізувати 
дослідження проблем конституційного процесу, сформувати чітку наукову позицію щодо розвитку конституціоналізму в 
Україні і довести її до вищих державних органів, заінтересованих політичних сил та громадськості. Водночас 
залишаються актуальними питання методології суспільних наук, подолання розриву між фундаментальними і 
прикладними дослідженнями в галузі держави і права. 

І Це раз варто наголосити, що Конституція України — це особли- иий предмет наукового дослідження, який 
вимагає системного комплексного підходу до його пізнання й удосконалення. Без ґрунтовного наукового забезпечення 
вирішити численні проблеми реалізації Конституції та її поліпшення неможливо. 
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ЗАКОНОДАВЧИМ ПРОЦЕС –  
НА НАУКОВУ ОСНОВУ 
З виступу Голови Верховної Ради України О. О. Мороза на методологічному семінарі Інституту держави і 

права ім. В. М. Корецького HAH України 
(Опубліковано в газеті «Голос України», 1997, лютий) 

З прийняттям нової Конституції України 28 червня 1996 р. здійснення в Україні великомасштабної 
державно-правової реформи набуло нового поштовху, і водночас виникла потреба додаткового осмислення з різних 
точок зору стратегії і тактики реформування державних інститутів, управління суспільним розвитком взагалі. 

Проблема співвідношення громадянського суспільства і держави, державного управління і самоврядування, 
організації громадського самоврядування одна з ключових проблем, від розв'язання якої залежать напрям і темпи 
розвитку нашої країни у світовому співтоваристві, формування способу життя наших людей. По суті, це є проблема 
розвитку демократії в широкому розумінні. Знайти оптимальне співвідношення між саморегулюванням суспільних 
процесів в економіці, політиці, інших сферах життя та державним управлінням у цих сферах і теоретично, і практично 
надзвичайно складне завдання, проте воно стратегічної ваги. Адже мова йде про таку глобальну проблему, як місце і роль 
держави у процесі трансформації суспільства. 

Отже, здійснення державно-правової реформи на сучасному етапі уявляється насамперед як проблема чіткого 
визначення заданого оптимального співвідношення державного управління та саморегулювання суспільних процесів. 

У соціально-економічній сфері вона виступає як проблема оптимального співвідношення державного управління 
економічними процесами з дією ринкових механізмів, у якій ключовими питаннями для України є визначення структури 
власності і формування богатоукладної економічної системи, ефективне управління державним сектором економіки та 
вибір механізмів регулювання виробничих відносин недержавного сектору, забезпечення оптимального балансу 
соціально-економічних інтересів власників і трудящих для иіді римання соціального миру і стабільності в державі. 

У політичній та державно-правовій сферах згадана проблема постає як проблема політичної демократії, в якій 
ключовими питаннями для України є визначення ролі та місця політичних партій і громадських організацій, виборчої 
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системи, співвідношення інститутів державної влади і місцевого самоврядування, формування демократичних 
механізмів здійснення державної влади на основі принципу верховенства права та закону. Зрозуміло, що розв'язання 
перелічених питань має своєю вихідною точкою насамперед їх політичне визначення, і залежно від нього законодавче 
закріплення. 

Якщо говорити про політичні рішення щодо окреслених проблем, то їх прийняття на даному етапі є об'єктивно 
ускладненим процесом через недостатньо визначену політичну систему в Україні, недорозвинену політичну 
структуризацію суспільства та влади. Цією обставиною, зокрема, зумовлена тотальна політична боротьба навколо 
питань власності і державної влади. 

Простіше кажучи, у нас бракує єдності суб'єкта політичної влади, котрий був би здатний приймати послідовні 
політичні рішення, в тому числі щодо проведення необхідних соціально-економічних, політичних та державно-правових 
перетворень в Україні. Підтвердженням того є прийнята нова Конституція України як документ політичного компромісу 
різних політичних сил, як необхідний результат політичної боротьби, про яку я говорив вище. 

З іншого боку, прийняття нової Конституції України, хоч би хто і як її оцінював, певною мірою полегшило процес 
прийняття названих політичних рішень, окресливши їх загальні орієнтири, найперше для законодавчого органу. 

За цих умов особливістю сучасного етапу розвитку держави є те, що політичний і законодавчий процеси тісно 
переплітаються, являючи фактично єдиний політико-правовий процес. Адже нині в Україні немає такої політичної сили, 
яка стояла б за спиною парламенту і нав'язувала законодавчому органові власні політичні рішення (як колись ЦК КПРС 
чи ЦК КПУ). По суті, саме в законодавчому процесі здійснюється, образно кажучи, «переробка політичної матерії», 
результатом якої (переробки) є політичні рішення в їх юридичній формі. 

Практика свідчить, що нині важко роз'єднати політичний та законодавчий процеси, бо законодавство певною 
мірою є способом реалізації процесу політичного. Скажімо, нещодавно на семінарі асоціації міст України окремі мери 
виступали проти законопроекту про місцеві адміністрації, прийнятому в першому читанні, висували ініціативи щодо 
висловлювання недовіри з боку обласних та міськрад Верховній Раді у разі неприйняття нею Державного бюджету через 
відомий пакет. Складається дивна ситуація: місцеві керівники виступають за обмеження своїх прав і можливостей. Адже 
у проекті, за який вони агітують своїх колег, їхні кошти зменшуються на двадцять відсотків. Чи, може, вони не знають 
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про це? Підкреслюю: в законі про місцеві адміністрації ми піднімаємо саме статус керівників цього рівня, бо вважаємо, 
що самоврядування мусить бути забезпечене юридично, організаційно, матеріально, кадрово тощо. 

Проте тим, хто виступає проти цього законопроекту, сьогодні так поводитися зручніше, сказав би, комфортніше. 
А демократія починається тоді, коли людина каже так, як переконана, керуючись власними знаннями і досвідом. (У 
цьому контексті згадую дискусію, що відбулася 1993 р. в Інституті міжнародних відносин щодо співвідношення 
виконавчої і законодавчої влади. Тоді Л. Кравчук обстоював верховенство структур виконавчої влади, І. Плющ з такою 
самою переконаністю доводив протилежне, а після них виступав професор-юрист, який так і не зміг чітко визначитися з 
огляду на виступи своїх попередників. Цей приклад я використав, щоб привернути увагу до проблеми неупередженості в 
роботі наших учених у галузі законотворення, що має ґрунтуватися на принципах об'єктивності наукового процесу). 

Відтак роль законодавчого процесу у формуванні та юридичному оформленні політичних рішень істотно зростає, 
а у зв'язку із цим відповідно зростають вимоги до організації цього процесу, потреба вдосконалення всіх його складників, 
усіх елементів управління законодавчим процесом в Україні. На жаль, мусимо констатувати, що проблема управління 
законодавчим процесом взагалі і в умовах сучасної України особливо досі не має системного теоретичного розв'язання, 
не кажучи про її комплексне системне розв'язання в практичній діяльності законодавчого органу. Це правда. 

Враховуючи, що в одному виступі неможливо докладно зупинитися на всіх питаннях, які стосуються проблеми 
управління законодавчим процесом в Україні (а з багатьох питань, сподіваюся, висловляться учасники дискусії), я 
обмежуся кількома загальними зауваженнями щодо організації законодавчого процесу в Україні і напрямів його 
удосконалення. 

У загальному вигляді управління законодавчим процесом уявляється як цілеспрямований вплив законодавчого 
органу на нормотворчу тільність суб'єктів на етанах розробки, розгляду і прийняття законів та введення їх у дію з метою 
формування оптимальної та ефективної національної системи законодавства. 

Лише одночасне врахування усіх його складових дає право говори ні про наявність комплексного, системного 
підходу до управління цим процесом. Із цього видно, наскільки далека ще наша практична пильність від саме такого 
підходу. 
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Характеризуючи суб'єкт управління, тобто організацію парламенту, зупинюся лише на деяких моментах. У 
парламенті немає сталої більшості, яка могла б проводити свою політичну лінію. Тож організація самої Верховної Ради, 
склад її постійних комісій та колишньої Президії Верховної Ради України і кількісно, і якісно зафіксували знову-таки 
компроміс різних політичних сил. А це істотно позначиться на ефективності управління законодавчим органом, значно 
ускладнює організацію його діяльності, формування ефективно діючого апарату Верховної Ради, отже, стримує 
зростання професіоналізму парламенту. 

На мій погляд, нинішня Верховна Рада обов'язково повинна розв'язати питання щодо складу та розподілу 
компетенції комітетів Верховної Ради України. Доцільно також визначитися з оперативним колегіальним органом на 
зразок Президії, можливо, передбачивши інші принципи формування такого органу. До речі, в Росії є Рада Державної 
Думи, незважаючи на відсутність згадки про неї в Основному законі РФ, і наші колеги вважають корисним і доцільним 
існування такого органу, бо він не лише дає можливість об'єктивніше розв'язувати складні організаційні питання, а й 
певною мірою знімає напруженість у відпосинах керівництва з парламентом. 

Велику роботу веде керівництво парламенту щодо удосконалений організації апарату Верховної Ради, від якого 
значною мірою залежить ефективність управління законодавчим процесом і який перебуває, так би мовити, в епіцентрі 
цього процесу. Конституція України підвищила статус апарату Верховної Ради, передбачивши затвердження його 
структури та призначення керівника апарату Верховною Радою України. 

Якщо характеризувати об'єкт управління законодавчим процесом, тобто законодавчу процедуру і законопроектну 
діяльність, то в цьому питанні ми також лише на початку шляху. 

Не став би стверджувати, що в Конституції України закладено достатню основу для формування оптимальної 
законодавчої процедури, а деякі положення, на мій погляд, нераціональні і мають бути змінені або уточнені (як, 
наприклад, необхідність подолання президентського вето на закон двома третинами від конституційного складу 
Верховної Ради за наявності у Президента України права звернення до Конституційного Суду України. Піврічна 
практика діяльності парламенту вказує на наявність тут певних проблем). 

Значним кроком у розв'язанні багатьох проблем процедури законотворення, сподіваюся, мусить стати прийняття 
ближчим часом спеціального закону про закони і законодавчу діяльність, розробленого Інститутом законодавства за 
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участю таких провідних фахівців права, як доктори наук В. Копейчиков, М. Козюбра, Є. Назаренко та інших. Поряд із 
цим плановано також прийняття передбаченого Конституцією закону про Регламент Верховної Ради, в якому буде 
докладно регламентовано технологічну частину подання, опрацювання у комітетах, розгляд та прийняття законодавчих 
актів. 

Кажучи про цільове спрямування законодавчого процесу, тобто засади і напрями політики, що зводиться в закон 
як складова частина управління цим процесом, мушу зазначити, що вона є, без перебільшення, однією з ключових. Адже 
сам по собі законодавчий процес означає лише абстрактну форму, якщо не визначити зміст цього процесу, його 
суспільну орієнтацію. Цим змістом зумовлено й інтенсивність законодавчого процесу, і його складність, тобто його 
кількісні і якісні параметри. 

Як відомо, п. 5 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України віднесено визначення засад 
внутрішньої і зовнішньої політики. Саме визначенням таких засад парламент дав би орієнтири уряду в разі підготовки 
законопроектів та прийняття зовнішньополітичних рішень, знявши зайві дебати і неузгодженості в діях уряду і 
Верховної Ради, які мали місце, наприклад, навколо так званої «податкової революції», бюджету тощо. По суті, 
парламент досі не має цільової установки законодавчого процесу, а отже, значно ускладнюється і управління ним. 

Певною мірою могло б розв'язати цю проблему прийняття Верховною Радою України загальної концепції 
державно-правової реформи, а також концептуальне визначення парламенту щодо економічної реформи в Україні і 
затвердження на їх основі найважливіших загальнодержавних програм. 

Характеризуючи засоби і технології управління законодавчим процесом, я хотів би особливо наголосити на 
науковому забезпеченні зазначеного управління, законодавчої діяльності взагалі. Саме науковим засадам 
законотворчого процесу присвячено цей методологічний семінар. Керівництво Верховної Ради України, цілком 
усвідомлюючи роль і значення науки у законотворчій діяльності, з перших днів імило курс на різке підвищення 
ефективності наукового забезпечений законодавчого процесу. За кілька місяців було створено Інститут законодавства 
Верховної Ради України як науково-дослідну установу. Діяльність інституту сьогодні загальновідома, але покликаний 
мін зробити, безперечно, більше. У складі Секретаріату утворено аналітичний відділ із соціально-економічних проблем, 



18 

який ґрунтовно допомагає економічним комісіям у роботі над відповідними законопроектами, роблячи, до речі, й чимало 
наукових теоретичних узагальнень високого рівня. 

Поряд з тим ми розраховуємо підвищити значення наукової експертизи законопроектів, розраховуючи залучати 
до її проведення якнайширше коло науковців, відповідних наукових установ і фахівців, Академію правових наук. 

Значно посилюється роль інформаційного та організаційно-технічного забезпечення законодавчого процесу, з 
максимальним використанням комп'ютерних технологій. Днями підписано розпорядження про утворення 
Парламентського видавництва, покликаного не лише на солідній основі здійснювати видання офіційних законодавчих 
актів, у тому числі Зводу законів, інших юридичних видань, а й організувати разом з Міністерством юстиції забезпечення 
ними всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Взагалі проблему видання юридичної 
літератури треба розв'язувати як загальнодержавну. В Україні має бути створена Єдина система правової інформації, над 
концепцією якої нині працюють фахівці Верховної Ради України. 

Потребує більш ґрунтовного розгляду фінансове та кадрове забезпечення управління законодавчим процесом. 
Нарешті, надзвичайно важливою складовою управління законодавчою діяльністю є технологія його здійснення, 

до якої я відношу планування, координацію та контроль. Над проблемою методології та методики планування 
законодавчої діяльності нині б'ються фахівці Інституту законодавства. Ними підготовлено уже певні матеріали, в тому 
числі розробляється концепція розвитку законодавства на 10 років, до якої, як мені відомо, причетний також ваш 
інститут. Але для нас дуже важливо поєднати стратегічне і тактичне планування, водночас передбачити розробку та 
прийняття науково обґрунтованих планів законодавчих робіт на рік, обов'язкових для всіх суб'єктів законотворчої 
діяльності, а також організувати оперативно-календарне планування законодавчого процесу в межах року. Саме від 
останнього значною мірою залежить підвищення ефективності роботи комітеті Верховної Ради України та раціоналізація 
проведення пленарних засідань Верховної Ради України. 

У технології управління законодавчим процесом неабиякої ваги набуває здійснення координації зусиль усіх 
учасників цього процесу, особливо враховуючи відсутність єдності політичного суб'єкта, про що я говорив вище, та 
організацію держави за принципом поділу влад. За таких обставин відсутність єдиного координаційного центру, який 
узгоджував би позиції парламенту, Президента України та уряду, судової влади під час підготовки законопроектів, 
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відчувається досить гостро. Ми мусимо передбачити і таку ситуацію, коли в разі обрання наступного складу парламенту 
із врахуванням позицій політичних партій, які можуть одержати консолідовану більшість, постане питання про 
відповідність курсу виконавчої влади позиції депутатського корпусу. У зв'язку із цим треба уважно вивчити єв-
ропейський досвід розв'язання цих питань на основі зміцнення інститутів демократії та підвищення ролі парламенту в 
політичному житті. 

Звичайно, слід ґрунтовно подумати над концепцією організації парламентського контролю. На жаль, ця проблема 
також не знайшла в теорії і особливо на практиці свого задовільного розв'язання. 

І нарешті, характеризуючи таку складову управління законодавчим процесом, як його продукт, тобто закон, мушу 
констатувати, що і в цьому питанні не всі проблеми ще розв'язано. Переконує мене і згадуваний уже проект закону про 
закони і законодавчу діяльність, в якому вперше законодавчо визначено вимоги до закону, подано класифікацію законів, 
їх юридичну силу, визначено колізію законів, умови набрання ними чинності, їх державний облік видання, тлумачення 
законів тощо. У зв'язку з цим, думаю, було б доцільно внести доповнення до п. 21 ст. 92 Конституції, передбачивши, що 
тільки законами визначаються вимоги до закону та організація законодавчої діяльності в Україні. Думаю, що разом із 
законодавчими актами про підзаконні нормативно-правові акти закон про закони створить солідну правову основу 
нормотворчої діяльності в Україні. 

Вважаю також за доцільне ще раз повернутися до питання про право офіційного тлумачення Конституції та 
законів. На мій погляд, воно має бути прерогативою парламенту, а не Конституційного Суду України, на користь чого є 
досить вагомі аргументи фахівців. 

Маючи на увазі продукт законодавчого процесу, ми виходимо з того, що законодавчий процес має бути 
спрямований, образно кажучи, і на випуск потрібної людям доброякісної продукції, якою буде зручно користуватись 
усім без винятку. Такий підхід потребує повороту законотворчої діяльності до систематизації законодавства, побудови 
раціональної і ефективної, внутрішньо узгодженої національної иі геми законодавства, яка водночас має узгоджуватись 
із законодавством країн СНД та європейських держав. 
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Наостанок ще одне коротке зауваження. Вас, фахівців у галузі прана найвищої кваліфікації, немає потреби 
переконувати в тому, що і Конституції України, як і в усьому цьому житті, є певні неузгодженості, що є потреба в 
удосконаленні її змісту. 

Завершуючи свій виступ, хочу ще раз підкреслити: проведення сьогодні методологічного семінару з проблем 
законодавчого процесу надзвичайно актуальний і корисний захід, який допоможе знайти податкові напрями співпраці 
парламенту з науковцями, підвищить рівень наукового забезпечення законодавчої діяльності в Україні на користь нашої 
держави, в інтересах народу. 
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НА ПЕРШИЙ ПААН  
ВИХОДИТЬ РЕФОРМУВАННЯ  
ІНСТИТУТІВ  
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

З виступу Голови Верховної Ради України О. О. Мороза на науково-практичній конференції 
«Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи» 

(Опубліковано в газеті «Голос України», 1997, червень) 

28 червня 1996 року в Україні відбулася подія, яка відразу ж була визначена як етапна віха в розвитку української 
державності: Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України. 

Справжню історичну значимість цієї події буде оцінено правильно лише з відстані часу, з якої тільки й можливо 
осягнути всю винятковість для життя держави, для долі її народу подій такого масштабу. Тому нинішні намагання 
принизити значення нової Конституції України, девальвувати її зміст і сам факт появи на світ, знехтувати її, керуючись 
при цьому різними інтересами та політичними мотивами, — інакше як недалекоглядними або кон'юнктурними не 
назвеш. 

Інша річ, напередодні першої річниці прийняття Конституції України по-діловому, спокійно, неупереджено 
оцінити її практичний вплив на соціально-політичну ситуацію в Україні впродовж року, що минув, зорієнтуватись у 
проблемних та перспективних питаннях її застосування. І саме форма такого зібрання, яке ви проводите сьогодні, з моєї 
точки зору, найбільше відповідає цьому. 

Ваша науково-практична конференція присвячена теоретичним та практичним питанням реалізації Конституції 
України, аналізу відповідного досвіду та визначенню проблем і перспектив втілення Основного закону України в життя. 
Враховуючи актуальність теми oбговорения, хочу подякувати організаторам конференції: Академії правових наук 
України, Інституту держави й права HAH України та Інституту законодавства Верховної Ради України за запрошення 
взяти участь у її роботі. 
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Вітаючи учасників науково-практичної конференції від імені Верховної Ради України, хотів би висловити кілька 
міркувань щодо оюговорення методологічних та організаційно-правових проблем реалізації Конституції України з 
позиції парламенту. Мені здається, що вони доповнили б широкий спектр розгляду теми конференції, враховуючи, що 
законодавча влада, депутатський корпус фактично, за програмою конференції, не представлені в наукових доповідях і 
повідомленнях, на відміну від структур виконавчої та судової влад. Можливо тому, що ці структури мають більше 
проблем з реалізацією Конституції?.. 

Обговорення методологічних та організаційно-правових проблем реалізації Конституції на цій 
науково-практичній конференції дало б можливість певною мірою інтегрувати ті її аспекти, про які йтиметься як на 
пленарному, так і на інших засіданнях у рамках конференції, виробити системний погляд на проблему реалізації 
Конституції України взагалі. На жаль, брак саме такого погляду є досі істотною перешкодою на шляху впровадження 
нової Конституції. 

Мабуть, усі ми погоджуємося з тим, що Конституція України за своїм змістом є не просто політико-правовим 
актом, який фіксує систему суспільних відносин, правопорядок, що склався на момент її прийняття. Навпаки, вона 
містить у собі значний потенціал розвитку як основних інститутів громадянського суспільства, так і 
демократичних державно-правових інститутів. Я б навіть сказав, що Конституція України 1996 року є своєрідним 
політико-юридичним дороговказом або компасом суспільних перетворень в Україні. Отже, впровадження усіх 
положень чинної Конституції, яка регулює увесь спектр життєдіяльності суспільства, вимагає, по суті, здійснення 
комплексу реформ: економічних, соціальних, політичних, гуманітарних, державно-правових. 

У зв'язку з цим виникає потреба не лише правильно визначити напрями конкретних реформ, але — що набагато 
важливіше — зрозуміти послідовність їх здійснення, визначити пріоритети, поставити реформи на ґрунтовну 
теоретичну основу. Адже хто правильно мислить, той правильно діє. Переконаний: від цього, насамперед, залежить 
успіх будь-яких реформ; і навпаки — намагання хаотично реформувати економіку, політику, державу, суспільні 
інститути ніякого позитивного результату не дасть. 

Неупереджсний аналіз процесів перетворень в Україні протягом останніх років переконує в цьому. З моєї точки 
зору, ми досі чітко не визначили пріоритети у проведенні необхідних реформ. Що я маю на увазі? Давайте поставимо 
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запитання так: хто є тим суб'єктом, який повинен безпосередньо здійснювати економічні, соціальні та інші реформи? 
Відповідь очевидна: держава, публічна влада. Проводячи реформи, вона повинна розвиватися й сама. 

Напрями реформ, природно, визначають домінуючі в суспільстві політичні сили — у тій чи іншій політиці 
реформ; але проводять у життя свою політику ці сили саме через державу, через публічну владу. Ця азбучна 
політологічна істина вам добре відома. Що з неї випливає? Очевидно, наступне. Якщо ідея тієї чи іншої реформи зале-
жить від якості, іншими словами, від сутності пануючих у суспільстві політичних сил (та їх боротьби з опозиційними 
політичними силами), то реалізація даної ідеї визначальною мірою залежить від якості держави, від її апарату та 
характеру організації публічної влади. 

Зверніть увагу: скільки було за останні роки сказано про економічні реформи — і скільки зроблено, який 
результат? Національна економіка, окрім кількох загальних постулатів, не сформована навіть у теоретичному уявленні. 
А от щодо реформування владних інститутів — тут інша картина: в основному робиться, а не говориться, навіть інколи 
всупереч Конституції і чинному законодавству. Чому так? Та тому, що існує інтуїтивне відчуття наведеної вище 
політологічної істини, а саме: державна влада є вирішальним засобом здійснення будь-яких реформ. 

І не випадково найзапекліша політична боротьба розгортається за завоювання або утримання державної влади, 
причому це характерне явище не лише для України чи країн СНД. Досить згадати найкритичніші моменти в історії 
України останніх років, щоб переконатись у цьому. 

Але це не прояви реформи. Бюрократія (навіть у кращому розумінні цього слова), представляючи державну 
владу, сама, за своєю ініціативою реформувати себе не здатна. Вона закономірно може лише зміцнювати своє 
становище, фіксувати, посилювати такий стан. Повторюю, цей процес закономірний, який без політичних противаг, без 
законодавчо оформленої політики реформ і демократичного контролю за втілення такої політики невідворотно 
виродиться в один із різновидів автаркії. Окрім того, йдеться про реформування усіх інститутів влади: її 
законодавчої, виконавчої, судової функцій. Воно повинно здійснюватись одночасно, взаємно доповнюючи, а в 
потрібних моментах — стримуючи одне одного. 

У цьому відношенні Конституція йде попереду практики, наштовхуючись часто на нерозуміння і опір. Приклади 
цього вам відомі. 
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Якщо говорити про політику реформ, їх стратегію, то, на жаль, вона досі залишається невизначеною. Ми не лише 
не маємо загальнонаціональної відповіді на запитання: куди йдемо? Але й не зовсім, схоже, уявляємо, чи йдемо кудись 
взагалі? Причина цього — у невизначеності домінуючої політичної сили в Україні. А якщо бракує єдиного політичного 
суб'єкта реформ, то, зрозуміло, марно очікувати цілісної концепції або стратегії перетворень. За таких умов державна 
влада використовується не в руслі реалізації певної політики тих або інших реформ, а за законами бюрократичної 
системи, в якій визначальною є ієрархія влади та фінанси. При цьому обидві складові можуть не збігатися, і тоді йдуть 
процеси, що руйнують державний організм — корупція, казнокрадство, тінізація економіки тощо. 

З цієї точки зору нова Конституція України має винятково важливе значення як засіб суспільного контролю за 
державним апаратом, який демократичні політичні сили суспільства, найперше політичні партії, можуть і повинні 
використовувати для спрямування діяльності держави у конституційне русло. Конституція ж дає правові гарантії 
свобод людини й громадянина та діяльності політичних партій і громадських організацій в Україні. 

Отже, утворення політичного суб'єкта, який представляє більшість населення країни, становить об'єктивно 
необхідну передумову реалізації Конституції України — через вироблення єдиної стратегії реформ і формування 
дієздатної держави, спроможної здійснювати і л к і реформи, втілювати положення Конституції в життя. 

Посилання при цьому на слабкість партій — лише форма прихованою опору. Розвиток суспільства у 
конституційному руслі потребує сильних, організованих на демократичних засадах партій. Ні заснування на зовнішніх 
чи внутрішніх фінансових ін'єкціях партій, ні оформлення у псевдопартії функціонуючих бюрократів не має нічого 
спільною з демократичними засадами, отже, з потребою появи суб'єкта реформ. Вони повинні з'явитись як результат 
зусиль насамперед громадського активу за сприяння влади. Саме так: консолідованими зусиллями (правовими, 
фінансовими, організаційними) влада повинна стимулювати розвиток політичного суб'єкта, який згодом 
видозмінить і своїх творців. У тому — діалектична особливість моменту, який переживають наша держава й суспільство. 
В тому — характерна ознака суті реалізації нової Конституції, її спрямованості в майбутнє. 

З іншого боку, негативний момент будь-якої, в тому числі нашої бюрократичної системи, що склалася, полягає в 
тому, що вона незаінтересована у суспільному контролі над нею. Звідси — протидія становленню згаданого єдиного 
політичного суб'єкта. Яскравий тому приклад — боротьба за новий виборчий закон у парламенті. 
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Але суспільство не може (і не буде!) без кінця спостерігати, потерпаючи від безладдя і безвладдя, чия візьме у цій 
боротьбі. У даному випадку ми маємо справу із ситуацією, коли, образно кажучи, спасіння утопаючих є справа самих 
утопаючих. Демократичні політичні сили суспільства змушені об'єднувати свої зусилля для того, щоб усунути 
блокування бюрократичною системою конституційних положень і дати простір розвиткові демократичних 
інститутів. А це передбачає відповідне реформування державних структур, підпорядкування діяльності державного 
апарату вимогам Конституції України. 

Отже, на перший план виходить реформування інститутів публічної влади, здійснення державно-правової 
реформи. Саме цей напрям реформ повинен бути, на мій погляд, визначений нами як пріоритетний. Адже зрозуміло, що 
без випереджувального реформування державних інститутів, без ефективного державного організму, здатного 
реалізувати політику необхідних соціально-економічних перетворень, годі й мріяти не лише про будь-які реформи, а 
навіть про зупинення системної кризи, яка продовжується в Україні уже не один рік. 

Виходячи з цього, Верховна Рада України схвалила на початку сьомої сесії Загальний план законодавчих робіт 
на 1997 р., в якому передбачено розробку концепції державно-правової реформи в Україні. Згідно з планом Інститут 
законодавства Верховної Ради України підготував проект Загальної концепції державно-правової реформи, який 
найближчим часом буде подано для ознайомлення у парламентські комітети та іншим зацікавленим структурам. 

Необхідність проведення державно-правової реформи зумовлена найперше потребою здійснення в Україні 
суттєвих економічних перетворень, формування ефективної національної економіки як основи підвищення 
добробуту народу; потребою істотного зміцнення режиму законності в діяльності всіх органів влади та поліпшення 
правопорядку в державі, значного підвищення рівня забезпечення конституційних прав громадян і гарантування їх 
державою, побудови на цій основі демократичної, соціальної, правової держави. 

Необхідність державно-правової реформи зумовлена також потребою гармонізації національної правової 
системи з правовими системами країн СНД та країн, що входять до Ради Європи. 

Проект Загальної концепції визначає мету, основні завдання і принципи, основні напрями та засади здійснення, а 
також законодавче, наукове, інформаційне, організаційне, фінансове, кадрове та матеріально-технічне забезпечення 
державно-правової реформи. 
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Зокрема, метою державно-правової реформи в Україні, згідно з проектом концепції, є створення дійової системи 
державного забезпечення та захисту конституційних прав і свобод людини, гідних умов її життя. 

Враховуючи характер необхідності, мети та завдань державно-правової реформи, вона повинна здійснюватися 
комплексно, охоплюючи одночасно всі основні функції держави, а також систему місцевого самоврядування в 
Україні. 

Відтак здійснення єдиної державно-правової реформи включає одночасне реформування державно-правових 
інститутів за такими і повними напрямами: парламентська реформа; адміністративна реформа (або реформа 
виконавчої влади); судово-правова реформа, реформа місцевого самоврядування (муніципальна реформа). 

Конкретні мета, завдання, напрями здійснення та забезпечення парламентської, адміністративної, 
судово-правової і муніципальної реформ визначаються концепціями відповідних реформ, які розробці ми вся на основі 
Загальної концепції та затверджуються парламентом. 

Проект концепції передбачає, що ступінь реформування державно-правових інститутів у ході реформи 
обмежується конкретизацією та впровадженням вимог Конституції України до організації системи державної влади і 
місцевого самоврядування. Такий характер перетворень зумовлює термін здійснення державно-правової реформи в 
межах п'яти-семи років. При цьому, враховуючи потребу необхідних змін до Конституції України, або якщо такі зміни 
будуть зумовлені ходом здійснення інших реформ (економічної тощо), дана реформа повинна розглядатися як 
перший етап довгострокової дердержавно-правової реформи. 

Послідовність здійснення державно-правової реформи визначається її комплексним характером, що вимагає 
узгодженої розробки і впровадження концепцій парламентської, адміністративної судово- правової і муніципальної 
реформ. 

Таке узгодження повинно забезпечуватися насамперед у законовстві, яким визначається зміст кожного з напрямів 
державно-правової реформи. Виходячи з цього, у проведенні реформи пріоритетною має бути розробка концепції та 
здійснення парламентської реформи, в ході якої потрібно створити ефективну систему законодавчого забезнечення 
державно-правової реформи. Завданням парламентської реформи має бути побудова раціональної системи законодавчої 
діяльності, формування оптимальної структури єдиного органу законодавчої влади — Верховної Ради України — як 
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професійного парламенту, істотне удосконалення законодавчого процесу та побудова на цій основі ефективної 
національної правової системи. 

Слід сказати, що парламентська реформа в Україні здійснюється протягом останніх чотирьох-п'яти років досить 
радикально, хоча і не досить планомірно та послідовно. З прийняттям нової Конституції виникає потреба сформулювати 
єдину концепцію парламентської реформи та якнайшвидше прийняти пакет законодавчих актів так званого 
парламентського права. Я вже не раз говорив про цей пакет. Йдеться про закони стосовно статусу народного депутата, 
про Регламент, про комітети Верховної Ради, про закони і законодавчу діяльність, про нормативно-правові акти тощо. У 
тому ж напрямі передбачається реорганізація апарату парламенту, посилення його аналітичної, науково-експертної, 
методичної і т. д. функцій, зростання ролі як кодифікаційного та видавничого центру законодавства. 

Принциповим у проекті Загальної концепції державно-правової реформи є її прикладний, конкретний характер. 
Зокрема, передбачено для організаційного забезпечення реформи сформувати відповідні координаційні та робочі органи. 
Загальна координація розробки та здійснення реформи покладається за проектом на Вищу координаційну раду з питань 
державно-правової реформи, яка повинна мати статус координаційно-дорадчого органу, що не підміняє собою інші 
державні органи, а приймає рішення рекомендаційного характеру з питань визначення концепцій, погодження проектів 
законодавчих актів та ходу окремих реформ і державно-правової реформи в цілому. Головою Вищої координаційної 
ради, повинен бути Президент України (що, власне, з ним погоджено). До складу ради за посадою вводяться керівники 
парламенту, уряду, вищих органів правосуддя, інших правоохоронних структур, президент Національної академії наук 
України. 

Безпосередньо готує аналітичні та законопроектні матеріали з питань державно-правової реформи для розгляду 
на засіданнях Вищої координаційної ради спеціально утворений при парламенті України міжвідомчий 
науково-методичний і координаційний підрозділ — Центр законодавчих ініціатив з питань державно-правової 
реформи. У підготовці зазначених аналітичних та законоироектних матеріалів повинні брати участь відповідні відомчі 
структури Міністерства юстиції, правоохоронних та інших державних органів, а також наукові установи й організації. 

На основі рекомендацій Вищої координаційної ради відповідні державні органи затверджують програми та 
організаційні заходи щодо здійснення державно-правової реформи. 
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Не буду зупинятися на інших моментах концепції, скажу лише, що в ній наукове забезпечення 
державно-правової реформи розгдядається як система, що має включати організацію фундаментальних і прикладних 
теоретичних досліджень з питань державно-правової реформи, раціональні механізми впровадження результатів 
досліджень у практичне реформування інститутів державної влади та місцевого самоврядування в Україні, науковий 
аналіз ходу здійснення та прогнозування наслідків державно-правової реформи. 

Ефективне наукове забезпечення реформи передбачає залучення до її розробки та проведення широкого кола 
наукових установ і організації, переорієнтацію наукових досліджень на вирішення теоретичних завдань, що постають у 
зв'язку з проведенням державно-правової реформи перед державою і суспільством, формування відповідного 
державного замовлення на необхідні наукові розробки та відповідне їх стимулювання, здійснення наукових експертиз 
директивних та нормативних рішень з питань реформи, організацію спеціалізованих науково-дослідних та експертних 
структур тощо. 

Пріоритетними напрямами наукового забезпечення реформи мають, бути формування теоретично обґрунтованих 
методологічних рекомендацій щодо реалізації Загальної концепції державно-правової реформи в Україні — як основи 
узгодженого здійснення парламентської, адміністративної, судово-правової і муніципальної реформ — та розробка 
концепцій названих реформ. 

Комплексний характер державно-правової реформи означає необхідність застосування при її здійсненні 
адміністративних, економічних, соціально-психологічних та ідеологічних методів управління в їх органічній єдності. 
Гнучке поєднання нормативно-директивного управління з матеріальною заінтересованістю виконавців, формуванням у 
них відповідних соціально-психологічних та ідеологічних настанов на виконання завдань реформи, залучення до її 
здійснення широкого активу політичних та громадських організацій, використання потенціалу засобів масової 
інформації, неухильне дотримання основних принципів здійснення державно-правової реформи — лише за таких умов 
існує реальна можливість вирішеним основних завдань реформи, досягнення її мети, визначених цією концепцією. 

Процес реформування владних інститутів повинен узгоджуваний також із реформуванням економічної 
системи та основних інститутів громадянського суспільства, враховувати особливості інтегрування суверенної 
України у світове співтовариство. 
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Нарешті, здійснення державно-правової реформи вимагає узгодженості дій владних структур на всіх рівнях, 
єдності влади. Розв'язання цієї проблеми, усунення суперечностей насамперед на найвищому рівні державного 
управління є головним пріоритетом у здійсненні державно-правової реформи, без якої неможливе успішне проведення 
політичних, економічних, соціальних та інших необхідних реформ, неможлива побудова в Україні демократичної, 
соціальної і правової держави. Одне слово, до здійснення реформ в Україні треба підходити з ґрунтовних теоретичних 
позицій, максимально використовуючи науковий, інтелектуальний потенціал. Ніякими псевдореформатор- ськими 
акціями складну тканину суспільства не перекроїти. З цієї точки зору науково-практична конференція, яка зібрала в 
цьому залі кращі наукові сили країни напередодні першої річниці Конституції України, щоб осмислити досвід, проблеми 
і перспективи реалізації її положень, — є і актуальною, і корисною. 
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Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик 

ПОЛІТИКА, ПРАВО,  
КОНСТИТУЦІЯ 
(Опубліковано в журналі «Право України», 2007, № 8) 

«Ненависть до закону, права, висловленого в законі, є та ознака, за якою 
викриваються і безпомилково пізнаються в їх істинному виявленні фанатизм, 
недоумство та лицемірність добрих намірів, у щоб вони не виряджалися 

Г. Гегель 

Багатий на політичні та юридичні події в Україні період ініщн 2004 — початку 2007 р. вчергове демонструє 
своєрідні особливої і і національної правосвідомості, змушує вкотре переосмислювати життєво важливі проблеми 
політико-юридичної практики та понизані з нею теоретичні питання. Йдеться, насамперед, про співці зношення політики 
і права в нашому суспільстві, роль Конституції, перспективи здійснення правової реформи і розбудови України як 
вмократичної, соціальної, правової держави. 

Мибори Президента України у 2004-2005 рр., рішення Верховної Риди України та Верховного Суду України про 
проведення третього туру голосування на цих виборах, внесення змін до Конституції наприкінці 2004 р., вибори до 
Верховної Ради України та місцевих рад у 2006 р. за пропорційною системою, перші способи формування 
парламентської коаліції та опозиції і розвиток їх відносин у парламенті тапоза його межами, юридичний конфлікт 
навколо прийняття закону про Кабінет Міністрів України, практика ветування главою держави законів, нарешті, видання 
Президентом України указів про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України п'ятого і кликання і 
ситуація навколо виконання цих указів та перевірки їх конституційності у Конституційному Суді України, — усі ці події 
характеризує одна загальна риса, а саме: правовий нігілізм, неповага до закону і права, панування так званої «політичної 
доцільності» у вирішенні суспільних питань. 
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Під тиском домінування політики над правом формується викривлене праворозуміння не лише у пересічних 
громадян, а й у політичної верхівки суспільства. Ознакою цього є формування в національній правосвідомості хибних 
уявлень про політико-правову природу суспільного і державного устрою країни, призначення та роль окремих 
політичних і державних інститутів. Насамперед, це стосується місця і ролі парламенту та глави держави в системі 
державного управління суспільством. 

У політико-правовому відношенні Конституція України досить чітко розрізняє функціональну роль парламенту і 
глави держави (попри те, що безпосередньо народ обирає як депутатів до Верховної Ради, так і Президента України): 
Верховна Рада України у системі державної влади є представником народу, а Президент України є главою держави і 
виступає від її імені. При цьому виключно народ є єдиним джерелом влади в Україні, яка реалізується ним безпосередньо 
та опосередковано через державу і місцеве самоврядування (ст. 5 Конституції). 

Отже, та обставина, що парламент України є одним із органів держави, не ставить главу держави над Верховною 
Радою України в юридичному або в політичному відношенні. Навпаки, політично і юридично парламент, як представник 
народу в системі державної влади, з точки зору реалізації влади народу має відігравати пріоритетну роль. Це також 
випливає і з факту останніх конституційних змін та переходу України від президентсько-парламентської до пар-
ламентсько-президентської форми правління. 

Насамперед, йдеться про визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, що є виключним повноваженням 
Верховної Ради України (п. 5 ст. 85 Конституції), та законодавче закріплення й регулювання державної політики, яке 
вона здійснює, як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Між тим, впродовж більш як десяти років після прийняття 
чинної Конституції України між главою держави та парламентом не припиняється відверта боротьба навколо визначення 
«політичного курсу» країни. Внаслідок цього досі не реалізована конституційна вимога щодо визначення засад 
внутрішньої та зовнішньої політики, а Україна не має чіткого політичного курсу розвитку, кружляючи навколо проблеми 
«Що будуємо?». 

В умовах, коли суспільство переживає «дитячу хворобу» багатопартійності, а навколо України концентрується 
потужне поле суперечливих зовнішніх інтересів, розраховувати на швидке більш-менш певне визначення політики 
держави можна лише спираючись на право і Конституцію, як формальну основу такого визначення. Інший шлях 
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позбавлений навіть формальної основи; як показує вітчизняний досвід, неправовий шлях зводиться зрештою до 
неупорядкованої, стихійної, хаотичної політико-державної діяльності під маркою різноманітних політичних, 
конституційних, адміністративних, судових тощо «реформ», позбавлених стратегічної мети розвитку України. 

Таким чином, існує очевидна необхідність змістити акценти у співвідношенні «політика — право» у напрямі 
права, теоретично переосмисливши дане співвідношення. Що для цього потрібно? — Передусім, наукове уявлення про 
право і політику, розуміння сутності ідних явищ, їх суспільної природи, пізнання їх як необхідних феноменів історичного 
розвитку. 

Узагальнення новітніх наукових уявлень дає підстави вважати, що право взагалі виникає разом з виникненням 
людського суспільства як специфічний нормативний спосіб забезпечення управління ним, і функціонує в своїй першій 
історичній формі як первісне звичаєве право. Щодо політики, то це явище виникає на більш пізньому етані розвитку, з 
утвердженням приватної власності, разом з яким відбувається соціальне розшарування суспільства і політизація 
суспільних відносин. У цих умовах суспільна влада набуває характеру політичної влади, стає способом панування певної 
соціальної групи (класу) приватних власників над іншими класами і соціальними групами. Одночасно з цим з'являється 
на історичній арені державність, як особлива (юридична) форма реалізації політичної влади в суспільстві. При цьому 
звичаєве право поступово витискається новою, іманентною в державному управлінню формою, якою стає юридичне 
право. Саме з цією історичною формою права має справу сучасне суспільство. 

Отже, якщо право є необхідною складовою частиною управління будь-яким людським суспільством, то політика 
притаманна тільки класово розшарованому суспільству. Через це право взагалі як нормативний регулятор суспільних 
відносин становить загальнолюдську цінність; натомість, політика є лише специфічною формою реалізації вказаних 
відносин, яка обумовлює особливу — юридичну — форму суспільного управління (державність) і відповідну історичну 
форму права (юридичне право) на певному етапі розвитку. 

Це означає, що політика стає визначальним фактором лише щодо тієї форми, якої набуває право як нормативний 
регулятор в механізмі соціального управління в класовому суспільстві. З іншого боку, нормативний характер права 
залишається необхідним моментом механізму соціального управління як такого, тобто змістовним моментом цього 
управління. Право відтак виступає як визначальний фактор щодо політичної форми соціального управління. Іншими 
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словами, у співвідношенні «політика — право» політика визначає історичну форму права і разом з тим визначається його 
нормативною природою. 

Таким чином, тут має місце взаємовизначення обох сторін відношення: право набуває юридичного характеру, 
його форма і зміст визначаються політикою в опосередковуючій діяльності держави; а політика визначається правом з 
позиції його нормативної природи, тобто охоплюється нормативно-правовим регулюванням. Простіше кажучи, йдеться 
про діалектику відношення змісту і форми: динамічний і суперечливий політичний процес (зміст) стабілізується та 
упорядковується правовою системою (формою), концентрованим вираженням якої в сучасних умовах виступає 
конституція держави. 

Правова форма політичного процесу набуває реального втілення в конституції як політико-правовому акті, що 
фіксує в юридичній формі результат політичного процесу, співвідношення політичних сил на певний момент розвитку 
суспільства в їх боротьбі за державну владу. Не стала винятком у цьому відношенні й Конституція України 1996 року. Її 
зміст однозначно підтверджує тезу, що право — це не те, чого бажає сильний чи слабкий; право — це те, що є 
необхідним у регулюванні суспільних відносин за даних конкретно-історичних умов. 

Нинішня політична ситуація в Україні пов'язана не тільки з низьким рівнем правової культури політиків і 
державного апарату, відсутністю усталених політичних і правових традицій в країні. Найперше, істотно змінюються 
конкретно-історичні умови здійснення політичА ної влади, а з ними — конкретна необхідність правового регулювання 
суспільних відносин, особливо у сфері організації державної влади, що сприймається у суспільній свідомості як боротьба 
різних політичних сил за владу. 

Ця політична боротьба визначає зміст сучасного політичного процесу в Україні, впливаючи на правову форму 
даного процесу, підпорядковуючи право і Конституцію потребам боротьби за владу. При цьому використання права і 
Конституції не обмежується їх прямим призначенням для упорядкування, стабілізації політичних процесів; право, 
Конституція стають предметом ідеологічного тиску на політичних опонентів. 

Зокрема, ліберальні теоретики і політики висувають вимогу, щоб закон держави був «правовим». На практиці це 
означає, що ті закони, яких вони не сприймають, є неправовими, а відтак можуть не виконуватися. Цей 
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ліберально-правовий нігілізм по суті є ідеологічним виправданням необмежених претензій на приватну власність і 
державну владу, яка її захищає. 

З точки зору ліберальних теорій «неправові» закони не є правом випалі. Натомість правом визнаються 
протизаконні дії, які забезпечують реалізацію інтересів певних політиків. При цьому не враховується, що протизаконні 
дії не можуть по суті бути нормою, чим за своєю природою є право — нормативний регулятор суспільних відносин. 
Отже, загальну природу права як соціальної цінності ліберальні теоретики і політики приносять у жертву окремо 
визначеному поточному моменту, тобто знову-таки, підпорядковують право диктату «політичної доцільності». 

Отже, якщо когось не влаштовують окремі закони держави, це означає, що його не влаштовує існуюче право у 
певній частині. Щоб змінити небажану частину права, треба мати політичну силу, здатну зробити бажане право 
дійсним. При цьому визнання незручного закону «неправовим» є не більше ніж пропагандистський хід у боротьбі за нове 
право; однак таке визнання позбавлене будь-якої теоретичної, наукової вартості. 

Практичний висновок із цього такий. Коли якась політична сила змінює певні закони держави у законний спосіб, 
— це означає, що вона залишається на Грунті чинного права, діє законно і правомірно, за законним правом». Коли ж ця 
сила вдається до зміни чинних законів у незаконний спосіб, це означає, що дана політична сила полишає грунт 
юридичного права, діє протизаконно і отже неправомірно, протиправно. Тому виправдання незаконних дій посиланням 
на їхню правомірність, «дух права» насправді є обманом, пропагандистським прийомом для ошукування виборців. 

Доки чинна влада є легітимною, вона має моральне право видавати ті закони, які вважає за потрібне, 
встановлювати і підтримувати те юридичне право, яке вважає за необхідне для суспільства (як вона розуміє цю 
необхідність), оскільки більшість суспільства погоджується з цим. А коли державна влада втрачає легітимність, 
перестає користуватися підтримкою більшості населення країни, тоді моральне прано встановлювати інше юридичне 
право переходить до тієї політичної сили, яка є легітимною, тобто користується підтримкою більшості суспільства. 

Разом з тим реалізація цього морального права на встановлення нового юридичного права передбачає лише два 
шляхи: законний або революційний. Останній шлях означає, що, як зауважував відомий німецький правознавець Ієринг, 
сила приносить у жертву право і рятує життя,... а вирок історії є остаточним і вирішальним. Якщо ж залишатися на 
ґрунті права, то іншого шляху, крім законного, для реалізації морального права на владу не існує. 
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Керуючись цими чіткими теоретичними висновками, кожен, навіть якщо він не є професійним юристом, може 
оцінити з правової точки зору ситуацію, яка склалася у зв'язку з виборами Президента України 2004 р., ситуацію з 
формуванням коаліції у Верховній Раді України в 2006 р. та виданням Президентом України указів про дострокове 
припинення повноважень парламенту і проведення позачергових виборів. 

На наш погляд, не можуть бути виправдані з правової точки зору будь-які рішення органів влади, що 
відхиляються від чинної Конституції та законів, у тому числі прийняті з так званих політичних міркувань. Особливо це 
важливо для політичної оцінки юридичних рішень державних органів (ЦВК, суду тощо), котрі не зобов'язані враховувати 
усі політичні наслідки їхніх рішень, оскільки діє презумпція того, що ці наслідки врахував законодавець при прийнятті 
відповідних законів. Саме такий підхід робить незалежним суд у традиційних демократіях. Протилежний підхід означає 
заперечення принципу законності, що не можна визнати доцільним не лише з правової, а й з політичної точки зору, з 
точки зору «політичної доцільності» (якщо не вважати такою лише корпоративно-політичну доцільність окремих 
політичних сил), тим більше за умов суспільної нестабільності. 

Особливо необхідно наголосити на неприпустимості відступу від вимог Конституції України в діяльності органів, 
які мають забезпечувати її додержання усіма суб'єктами. Це стосується, насамперед, Конституційного Суду України, 
Верховного Суду України та інших правоохоронних органів. Тут має панувати виключно законність і ніякої іншої 
«політичної доцільності», ніж та, що її визначено Конс титуцією та законами. Коли дехто висловлює думки про 
«політичний характер» органу конституційної юрисдикції, про переваги політичного компромісу над правом, не зайве 
нагадати, що цей орган передбачений у розділі VIII Конституції України, який називається «Правосуд-1 дя»; отже, його 
призначення в системі державної влади — судження про право, оцінка діяльності всіх і кожного виключно з точки зору 
права, а не політики, моралі, економічної доцільності тощо. Право Н це і є СУД (система узаконених домагань). 

Україна наближається до нових, позачергових виборів. Але усім' зараз слід зрозуміти: ніякі вибори не змінять 
політичної ситуації на краще, якщо в країні й надалі пануватиме правовий нігілізм і не буде забезпечено безумовне 
додержання Конституції України і закону усіма державними органами та посадовими особами. 
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О. І. Ющик 

ВСЕ МОЖУТЬ КОРОЛІ, 
або Чи обов'язковий закон для Конституційного Суду України 

(Опубліковано в газеті «Голос України», 1997, червень) 

15 травня цього року Конституційний Суд України оприлюднив своє перше рішення у справі про офіційне 
тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 24821, 24322, 24325 Цивільного процесуального кодексу 
України. Ці статті регулюють вирішення питання про дострокове припинення в судовому порядку повноважень 
народних депутатів України, котрі порушують вимогу Конституції України про несумісність депутатського мандата з 
іншими видами діяльності. 

Зміст цього рішення зводиться до того, що зазначені статті Конституції України чинні лише стосовно частини 
народних депутатів України (тих, які поєднали депутатський мандат з іншим видом діяльності після 8 червня 1995 р. — 
дати підписання так званого Конституційного договору). А ті народні депутати, яким це вдалося зробити до цієї дати, 
можуть продовжувати суміщення депутатського мандата з перебуванням на державній службі чи іншою діяльністю до 
закінчення терміну своїх депутатських повноважень. І немає значення при цьому, що вони подавали у відповідну 
виборчу комісію до їх обрання власноручне письмове зобов'язання про звільнення і попередньої роботи і перехід на 
постійну роботу до Верховної Ради України в разі, якщо будуть обрані народними депутатами України. 

Отже, обдурити виборців — значить, отримати від Конституційного Суду право не виконувати чинну 
Конституцію; якщо ж народний депутат виконав своє зобов'язання перед виборцями, а потім через кілька років його 
призначають на міністерську посаду й він намагається зберегти при цьому депутатський мандат, — тут Конституційний 
Суд України каже: «Ні, не можна!» 

Таке оригінальне тлумачення Конституційним Судом України Основного закону України, при якому 
аморальність зводиться у конституційну норму, не можна залишати без ґрунтовного аналізу його витоків, аргументів та 
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мотивів, що ними керувалися судді. Адже це перше рішення Конституційного Суду, на яке орієнтуватимуться наступні 
рішення, складаючи відповідну практику конституційного судочинства в Україні. 

За наперед визначеною моделлю рішення Конституційного Суду України, на нашу думку, будувалося на 
помилкових вихідних позиціях, що неминуче вело до некоректного результату. 

Правова база 

Про які вихідні позиції йдеться? Найперше, про чітке уявлення суддів Конституційного Суду України щодо 
якісної відмінності конституційної юрисдикції від загальної судової юрисдикції. Якщо остання є за своєї сутністю 
правозастосовчою діяльністю судів, спрямованою безпосередньо на захист судом права конкретного суб'єкта, то 
конституційна юрисдикція є специфічною правотворчою діяльністю спеціального органу — Конституційного Суду, 
спрямованою на впорядкування нормативно-правової бази специфічними засобами шляхом визнання 
неконституційними правових актів або шляхом офіційного тлумачення Конституції і законів (ми не говоримо про 
виняткове повноваження Конституційного Суду давати висновок щодо додержання конституційної процедури у справі 
про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту). 

Не розмежувавши ці дві різні юрисдикції, Конституційний Суд ризикує так або інакше виходити за межі своїх 
конституційних повноважень, вторгаючись у сферу компетенції судів загальної юрисдикції чи інших органів державної 
влади, що не допускається ст. 19 Конституції України та ст. 14 Закону України про Конституційний Сул України. 

Важливо при цьому підкреслити, що компетенцією Конституційного Суду є вирішення питань про відповідність 
законів та інших правових актів чинній Конституції України та офіційне тлумачення чинної Конституції та чинних 
законів України (ст. 147 Конституції), але не вирішення питань про застосування чинних у той або інший період часу 
Конституції законів до конкретних правовідносин. Таке розуміння підтверджується змістом п. З розділу IV Закону про 
Конституційний Суд України, згідно з яким юрисдикція Конституційного Суду з питань про конституційність (тобто 
відповідність чинній Конституції) поширюється на: 1) закони, інші правові акти, прийня- и після набуття чинності 
Конституцією; 2) закони та інші правові акти, прийняті до набуття чинності Конституцією України. Воно виникає також 
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із положення п. 1 розділу XV Конституції України про те, що закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття 
чинності новою Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить цій Конституції. 

Як її застосували 

Чи правильно визначився Конституційний Суд щодо своєї компетенцій, вирішуючи першу справу про офіційне 
тлумачення згаданих вище статей Конституції та Цивільного процесуального кодексу України? Відповідь, на жаль, 
негативна. Ознайомлення із пунктами 3, 4, 5 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду свідчить про те, що 
Суд пішов саме шляхом застосування чинних раніше Конституцій і законів до конкретних правовідносин щодо статусу 
народний депутатів, що є прерогативою судів загальної юрисдикції, а не Конституційного  Суду. 

Досліджуючи зміст окремих положень попередньої Конституції та зіставляючи з ними положення чинних на той 
час законів і роблячи висновки про невідповідність тих положень законів тій Конституції, застосовуючи вибрані таким 
чином законодавчі положення до правовідносин за участю народних депутатів, які склалися на той час, Конституційний 
Суд України фактично здійснив казуальне тлумачення нечинної на момент розгляду справи попередньої Конституції, 
абстрагувавшись від чинної Конституції України. Тому цілком слушно в окремій думці судді Конституційного Суду М. 
Савенка, який не погодився з таким рішенням Суду, зазначено, що Конституційний Суд України не вправі вирішувати 
питання про відповідність законів та інших правових актів нечинній Конституції держави, а відтак висновок Суду 
зроблено з перевищенням повноважень, установлених Конституцією України і Законом про Конституційний Суд 
України. 

Закон не писано 

Уже одного цього було б досить, аби вважати рішення Конституційного Суду помилковим. Але та логіка, за якою 
Конституційним Судом відкидалися положення кількох законів, що нібито не відповідали Конституції 1978 року, 
потребує окремої розмови. 

Якщо попередня Конституція передбачала, що депутати (незалежно від рівня ради) мали здійснювати свої 
повноваження, як правило, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю, і при цьому встановлювала, що 
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народні депутати України можуть звільнятися від виконання службових або виробничих обов'язків на весь період своїх 
повноважень у Верховній Раді України, то, на думку Конституційного Суду, положення Закону про статус народного 
депутата України, якими передбачено здійснення народними депутатами повноважень із цілковитим звільненням від 
виробничих або службових обов'язків, «не узгоджувалися» з Конституцією 1978 року. З погляду Суду, «розходився» з 
названими положеннями Конституції також Закон про вибори народних депутатів України, який вимагав від кандидата в 
депутати подання заяви про зобов'язання звільнитися з попереднього місця роботи в разі обрання депутатом. 

Не кажучи про те, що «неузгодженість» і «розходження» зазначених положень Конституції і законів, м'яко 
кажучи, є спірними з погляду формальної логіки, даний підхід Суду не може бути виправданий по суті. Адже за такого 
тлумачення колишньої Конституції його автори досить однобічно сприйняли її дійсний зміст, оскільки проігнорували 
загальне конституційне положення про те, що служ бові особи зобов'язані додержуватися не лише Конституції, а й зако 
нів України (ст. 4 Конституції 1978 року). Ніхто до дня прийнято рішення Конституційним Судом не визнавав у 
встановленому по рядку згадані закони нечинними, тому вони були для всіх без винят ку обов'язковими. Тлумачення 
Конституції і законів аж до утворен ня у жовтні 1996 року Конституційного Суду України належало да виняткової 
компетенції Верховної Ради України. Проте остання не вважала за потрібне спеціально тлумачити зміст згаданих 
положені Конституції і законів, визнаючи, що вони узгоджуються з Консти туцією. Чи, може, судді Конституційного 
Суду вважають, що кон ституційне повноваження Верховної Ради офіційно тлумачити кон ституцію і закони було 
«нижчим» від такого самого повноваження Конституційного Суду?.. 

Оскільки згадані положення законів не суперечать чинній Коне титуції України, вони залишаються чинними 
відповідно до п. 1 

Перехідних положень нової Конституції. Цьому фактові Суд узагалі не дав оцінки (чи не тому, що даний факт 
робить безглуздим його висновок щодо невідповідності їх колишній Конституції? Адже якщо, згідно із тим висновком, 
положення даних законів були від самого початку нечинними, а з прийняттям нової Конституції стали чиннішії, то така 
«технологія» дії законів — усупереч конституційному порядку набрання ними чинності — є не просто 
антиконституційна, а й абсурдна з погляду звичайної юридичної техніки). 
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Слід зауважити однак, що не всі судді підтримали таку позицію Суду; той самий суддя М. Савенко окремо 
відзначив, що висновки Суду про неузгодженість деяких положень названих законів із Конституцією України 1978 року 
не можна визнати достатньо обґрунтованими. Від себе додам, що подібні «аргументи» Конституційного Суду, якими для 
обґрунтування певної позиції мимохідь (тобто поза спеціально визначеною процедурою визнання неконституційними) 
проголошуються неконституційними в процесі мотивування рішення цілі низки положень законів, є проявом правового 
нігілізму і лише вносять у правосвідомість громадян та у правозастосування плутанину, сприяючи беззаконню. Не 
повинен же, справді, Конституційний Суд України в пошуках верховенства сумнівного права окремих суб'єктів 
відігравати роль руйнівника правової системи України!.. Але саме до цього веде посилання Суду в мотивуванні свого 
рішення на Конституційний договір як якийсь надконституційний акт. 

На думку Конституційного Суду, згаданий договір діяв «на конституційному рівні» разом із Конституцією, яку 
він одночасно заперечував у частині, що не відповідала цьому договору. Тобто цілий рік в Україні були чинні начебто дві 
конституції, що в сумі утворювали «конституційний рівень» правового регулювання суспільних відносин. 

Не кажучи про очевидну некоректність введення терміна «конституційний рівень» в юридичний обіг (що 
допускає існування на рівні Конституції України однопорядкових із нею правових актів супереч ст. 8 Конституції), 
Конституційний Суд ухилився від критичної оцінки формули розділу II Конституційного договору, за якою «положення 
чинної Конституції України діють лише в частині, що узгоджується з цим договором». Адже в системі 
правозастосування щодо цих двох актів не було передбачено ні суб'єктів, які мали б визначати таку «узгодженість» в 
останній інстанції, ні механізму такого визначення взагалі. Тому на практиці кожний суб'єкт керувався тими 
положеннями, які були йому вигідні. Це добре відомо Голові Конституційного Суду України І. Тимченку. Досить 
нагадати багатомісячну тяганину між Президентом України та Верховною Радою України з приводу звільнення 
колишнього Генерального прокурор; України В. Дацюка... 

Відтак продовження практики казуального тлумачення Конституційним Судом України положень Конституції 
1978 року, та ще й у її співвідношенні з Конституційним договором 1995 року (легітимність якого щодо Конституції 1978 
року ще треба довести) є не лише безперспективним заняттям, а й загрозливим для єдності правозастосування. 
Прийнявши одночасно з новою Конституцією України Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її 
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в дію», в якому визнано такими, що втратили чинність, і попередню Конституцію, і Конституційний договір, Верховна 
Рада полегшила життя Конституційному Суду. Відтепер «на конституційному рівні» продовжував діяти лише один акт 
найвищої юридичної сили — Конституція України, а всі інші акти діяли «під Конституцією» і лише в частині, що не 
суперечить їй. У самій же Конституції визначено і суб'єкт, і механізм перевірки конституційності усіх праї вових актів. 

Пункт І рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 р. ґрунтується, на мою думку, на теоретично 
хибному розуміні ні ст. 58 Конституції України, яка обмежує зворотну дію законів та інших нормативно-правових актів у 
часі. На думку Суду, цей принцип означає, що закони та інші акти «поширюють свою дію тільки на ті відносини, які 
виникли після набуття законами та іншими норі мативно-правовими актами чинності». Для роз'яснення такого розуміння 
в рішенні Суду йдеться про те, що це гарантія стабільності суспільних відносин, яка породжує у громадян впевненість у 
томі що їхнє становище не буде погіршено прийняттям наступних законів. 

По-перше, навіть у ст. 22 Конституції України, яка гарантує безпосередньо як норма прямої дії згадану 
впевненість громадян у майбутньому, йдеться про заборону під час прийняття нових законів лише звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина, а не про заборону погіршення «існуючого становища» громади! 
узагалі, як необачно записано в рішенні Суду. 

По-друге, якби закони поширювали свою дію лише на майбутні відносини, тобто лише породжували нові 
правовідносини, але не могли змінювати існуючих правовідносин, то така правова система дуже швидко виявила б 
цілковиту нездатність держави нормативне регулювати суспільні відносини. Кожний юрист знає, як багато разів 
змінювалися правові акти, що регулюють трудові або житлові відносини громадян. Уведення в дію нових законів саме й 
означало, що ті відносини, які склалися на момент набрання новим законом чинності, повинні бути змінені таким чином, 
щоб вони відповідали новим положенням закону. Усі, хто тривалий час перебував у трудових відносинах із 
підприємством чи установою, знають, що кількаразово законодавством змінювався, наприклад, порядок звільнення з 
роботи за власним бажанням працівника. Але жодному працівникові навіть на думку не спадало наполягати на 
застосуванні до його звільнення саме того порядку, що був під час прийняття його на роботу, а не того, який був на 
момент звільнення. 
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Рішення суперечностей 

А з логіки рішення Конституційного Суду випливає, що в державі можуть існувати правовідносини, які виникли 
на основі раніше прийнятих законів, хоча б останні вже втратили чинність; а, з іншого боку, дія чинних Конституції та 
законів може не поширюватися на цю частину правовідносин. Постає закономірне запитання: яка законна основа 
продовження таких правовідносин? Неіснуючий закон чи, може, чинний закон, дія якого на ці правовідносини не 
поширюється, ні вважає Конституційний Суд? І хіба не означає вилучення будь-яких правовідносин зі сфери дії чинної 
Конституції та законів України по суті заперечення юридичної сили останніх? 

При обґрунтуванні своєї сумнівної позиції Суд допускає підміну понять, коли зазначає, що «принцип 
незворотності дії в часі поширився також на Конституцію, яка є Основним законом держави». Аж у ст. 58 Конституції 
йдеться лише про зворотну дію законів, а цим загальним терміном не охоплюється Конституція України як Основний 
закон України. Достатньо проаналізувати текст Конституції, де чітко розмежоване вживання термінів «закони України» і 
«Конституція» (див. хоча б ст. 8 Конституції). Отже, у ст. 58 не йдеться про зворотну дію положень Конституції взагалі, 
в тому числі й щодо питань несумісності, що про них записано у рішенні Суду. Але Конституційний Суд робить із цього 
чомусь висновок, що Конституція не передбачає «зміни умов здійснення повноважень народними депутатами України 
відповідно до ст. 78 Конституції України». 

А як же тоді бути із застосуванням п. 1 Перехідних положень Конституції України, де прямо сказано, що закони та 
інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, яка не суперечить 
Конституції України? 

Знову-таки слід відзначити: із позицією Суду згодні були під час прийняття рішення не всі судді. Зокрема, в 
окремій думці судді Конституційного Суду О. Мироненка справедливо зауважено, що Конституція України є актом 
найвищої юридичної сили негайної дії, тобто її норми поширюються на всі правовідносини, які виникли до набуття 
чинності Основним законом. Отже, колишні конституційні норми, які не забороняли поєднання депутатського мандата з 
іншими видами діяльності, втрачають юридичну силу щодо всього складу нинішнього депутатського корпусу незалежно 
від часу обрання народного депутата України. О. Мироненко зазначає, що невиконання народними депутатами 
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зобов'язання звільнитися, в разі їх обрання, з попереду нього місця роботи не відповідає принципам справедливих вимог 
моралі Загальної декларації прав людини. 

Нарешті, останнє. Законом про Конституційний Суд України передбачено, що з питань офіційного тлумачення 
правових актів Конституційний Суд дає висновки (ст. 62 Закону), а з питань конституційності законів та інших актів — 
приймає рішення (ст. 61 Закону) Важко пояснити, чому Конституційний Суд проігнорував цю очевидну вимогу Закону, 
порушуючи ст. 19 Конституції, де прямо записано; органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У тому числі й такий орган, як 
Конституційний Суд України, котрий має керуватися насамперед Законом України про Конституційний Суд України. 

Завершуючи цей попередній аналіз першого рішення Конституційного Суду України, не можна не сказати й таке. 
Хоч би як критично хтось ставився до початку діяльності першого в нашій історіі органу конституційної юрисдикції, слід 
зважати на те, що початок у будь-якій значній справі видається, як правило, складним, часто не позбавленим помилок. 
Легко бути стратегом, спостерігаючи бій збоку. Поза сумнівом, із часом прийде досвід, сформується суддівськиі 
колектив однодумців, і Конституційний Суд України стане тим необ хідним органом державного механізму, який 
відіграє певну стабілізу ючу роль у системі розподілу функцій влади. За однієї незаперечно! умови: якщо суддя 
Конституційного Суду завжди відповідатиме своєму званню, а отже, керуватиметься винятково логікою Конституції і 
законів, незважаючи на політичну кон'юнктуру, а Суд загалом не розглядатиме себе як такий орган, якому суддя один 
лише Бог. Для Конституційного Суду єдиним Богом є Конституція України. 

І ще. Не маю сумніву, що перше й наступні рішення Конституційного Суду переконають законодавців у 
необхідності внесення деяких змін до Конституції України, зокрема щодо повернення права офіційного тлумачення 
законів законодавчому органові — Верховній Раді України. На жаль, цю теоретично виважену думку багатьох фахівців і 
науковців не було підтримано під час підготовки нової Конституції України. 
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О. І. Ющик 

СУПЕРЕЧНОСТІ  
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ  
ЯК ЮРИДИЧНА ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ЗМІНЕННЯ 

Тези виступу на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Проблеми становлення і розвитку конституційної держави в Україні»,  
м. Хмельницький, 14—15 березня 2008 р.  

Практика десяти років дії чинної Конституції Україні дає багатий матеріал для усвідомлення позитивних і 
негативних рис Основного закону нашої держави. Про позитивний вплив Конституції на життя суспільства та її 
достоїнства сказано чимало, в тому числі в науковій літературі. Конституція 1996 р. стала тим компромісом політичних 
сил, який зменшив на певний час гостроту ситуації стабілізував владні відносини в державі. А головне — Конституція 
закріпила реальні можливості для дальшого демократичного розвитку країни, що й підтвердили події останніх років, 
зокрема, зміни в організації державної влади в напрямі посилення парламентаризмі в Україні. 

Однак практика реалізації в останні роки Основного закону України зумовлює потребу аналізу тих критичних 
моментів, пов'язаних із Конституцією, без усвідомлення яких визначення її справжнього історичного значення 
залишиться поверховою апологетикою. 

На моє переконання, Конституція 1996 р., на жаль, не є стратегічним політико-правовим документом, 
довгостроковою основою реформування суспільства і держави, насамперед, через її компромісний характер. Як продукт 
політичного компромісу, вона не стала втіленням саме наукової політико-правової думки, виявилася значною мірою 
позбавлена наукового забезпечення. Образно кажучи, при виробленні Конституції науковий інтерес був принесений у 
жертву інтересу політичному. При цьому йдеться не про якісь другорядні конституційні положення, мова йде про 
ідейно-теоретичні основи Конституції, їі метрологічне підґрунтя, її загальні засади. 

Щ в 1997 р. я відзначав головну суперечність Конституції. З одного боку, в ній закріплено досить високий рівень 
конституційних прав і свобод громадянина, з іншого — визначена в ній організація влади їм здатна забезпечити і 
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гарантувати більшості з цих прав і свобод. Розв'язання цього протиріччя, звичайно, не в урізанні прав громадян, і в зміні 
організації влади, її послідовній демократизації [1, с. 154]. 

Разом з тим перехідна, недостатньо визначена соціально-економічна структура суспільства та його політична 
неструктурованість вирішальною мірою позначилися на визначенні основних засад конституційного ладу. Наведемо 
лише два приклади. У ст. 15 Конституції закріплено положення, згідно з яким суспільне життя в Україні грунтується на 
засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Зрозуміло, що це положення було своєрідним 
запереченням проти «компартійного тоталітаризму» радянських часів, продиктоване нібито ідеєю демократії. Однак цей 
«плюралістичний» вихід є не тільки псевдодемократичним, а й глибоко антинауковим, який не визнає закономірності 
суспільного розвитку, замість наукової методології пізнання суспільства орієнтується на еклектику. 

Па практиці усяка «батоманітність» обертається на свою протилежність: економічна багатоманітність — на 
панування монополістів (нафто-газових, цукрових, транспортних, комунальних тощо); політична багатоманітність - на 
державно-бюрократичний диктат якоїсь однієї політико-олігархічної сили; а ідеологічна багатоманітність – на панування 
європейських і заокеанських життєвих «цінностей» і «стандартів» в освіті, культурі тощо. При цьому в Конституції 
немає згадки про «народне господарство» як форму втілення економічної єдності, немає згадки в ній і про «національну 
ідею» як форму втілення ідеологічної єдності. 

Другий приклад, як продовження першого, стосується положення ст. 6 Конституції про поділ державної влади на 
законодавчу, виконавчу і судову. Практика реалізації цього положення свідчить, що незалежна Україна потерпає не так 
від узурпації влади одним суб'єктом (що й зумовило свого часу запровадження принципу поділу державної влади у 
практику державотворення), як від безвладдя, точніше від дезорганізації влади через постійні конфлікти між «гілками» 
влади, потерпає від браку єдності влади, що особливо помітно останнім часом. 

Очевидно, що просте запозичення в Конституції України окремих ідей європейського чи американського 
конституціоналізму та їх невиправдана абсолютизація виключають конституювання на науковій основі необхідних засад 
конституційного ладу, системи державних і суспільних інститутів. За цих умов вітчизняна суспільна наука ста« зайвою, 
об'єктивно гальмується розвиток політико-правової думкі в Україні, що знижує інтелектуальний рівень політичної еліти 
суспіль ства і, зрештою, зумовлює відставання нашої держави на шляху істо ричного прогресу. Тому проблему розвитку 
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суспільної науки в Україн потрібно розглядати насамперед у контексті національної безпеки, за безпечуючи її розвиток 
і захищаючи усіма державними засобами. Вод ночас сама суспільна наука, передусім юридична наука, повинна зна йти 
шляхи лікування таких шкідливих «хвороб» нашої держави як ї «науконечутливість» і «науконесприйняття». 

Отже, одним з найголовніших завдань вітчизняної юридичної нау ки залишається вироблення теоретичних і 
методологічних основ кон ституювання необхідних засад конституційного ладу, системи державних і суспільних 
інститутів. Другим, не менш важливим аспектом який потребує уваги, є розроблення теоретичних засад забезпеченні 
реальної дії Конституції України, зокрема, дослідження тих проблем них питань, які виникають у зв'язку із 
застосуванням її положеня у практичному житті. 

Цим питанням присвячено за останні роки сотні наукових праць проблеми реалізації Конституції постійно 
знаходяться в центрі уваги юридичної науки. Головні висновки зводяться до того, що разом із помітним впливом на 
регулювання суспільних відносин в Україні існує проблема реалізації багатьох положень Конституції особливо в частині 
забезпечення соціальних прав громадян; не вщухають конфлікти при реалізації владних повноважень державними 
органами, органами місцевого самоврядування, низька ефективність функціонування багатьох державних інститутів, 
зокрема судів, тощо. 

Значною мірою проблеми реалізації Конституції зумовлені відсутністю ефективного суб'єкта влади, що, у свою 
чергу, йде від невизначеності нашої політичної системи в рамках аморфної соціально-економічної структури 
суспільства. З цим пов'язаний загалом низький рівень політичної та правової культури суспільства й державного апарату. 
Сформована за роки незалежності в умовах постійної політичної боротьби і компромісів національна права система є 
вкрай недосконалою, вона нездатна забезпечити якісну реалізацію значного правового потенціалу, який містить 
Конституція України. 

Разом з тим треба відзначити, що реалізація багатьох конституціних положень ускладнюється певною 
недосконалістю самої Конституції, про що свідчить, зокрема, практика діяльності Конституційного Суду України та 
здійснювана останнім часом політична і правова Реформа, а також неупереджений науковий аналіз теоретичного рівня 
Конституції України. 
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Як відомо, Конституція — це концентроване вираження буття державно-правової організації суспільства; в ній 
концентруються найважливіші теоретичні і практичні проблеми юридичного життя, а її творення завжди пов'язане з 
реалізацією найбільш суттєвих ідей державно-правової думки. Саме тому стан наукового дослідження Конституції 
України інтегровано і досить чітко виявляє увесь комплекс актуальних проблем юридичної науки. 

З теоретичної точки зору чинній Конституції України бракує глибокої методологічної основи, належного 
наукового забезпечення. Через це в ній мають місце не тільки прогалини й неузгодженості, непослідовності, а й досить 
істотні внутрішні суперечності. Усе це вимагає внесення відповідних змін у Конституцію з метою її удосконалення, 
тобото передбачає продовження конституційного процесу. 

Перспективи розвитку конституційного процесу в Україні — це ще одна з актуальних тем для вітчизняної науки. 
На жаль, практику внесення змін до чинної Конституції важко визнати такою, що спрямована виключно на 
удосконалення Основного закону. Якщо така практика буде продовжуватися, то досить скоро виникне потреба в новій 
редакції Конституції України. Зважаючи на це, юридична наука має активізувати дослідження проблем конституційного 
процесу, сформувати чітку наукову позицію стосовно розвитку конституціоналізму в Україні. 

Практика запровадження й застосування чинної Конституції країни незаперечно виявила потребу в 
удосконаленні багатьох її положень. Насамперед це стосується конституційного регулювання організації та 
функціонування публічної влади в Україні — органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Цією 
потребою зумовлена загальна необхідність внесення змін до Основного закону, ви і потребує своєї конкретизації, тобто 
визначення того, які саме зміни  конституційних положень і як повинні вноситися та реально можуть бути внесені за 
наявних суспільних умов. Це і буде конкретна необхідність змінення Конституції. 

Чи склалося в суспільній свідомості уявлення про конкретну необхідність змінення Конституції в тому сенсі, як її 
тут було визначено, - на це питання відповідь однозначна: ні, такого уявлення немає. На жаль, починаючи з 90-х років, 
конституційний процес в Україні здійснюється «навпомацки», у повній світоглядно-методологічній «пітьмі», 
примітивним методом спроб і помилок. Через це сьогодні ми маємо строкатий набір уявлень різних політичних сил щодо 
необхідності та способу змінення чинної Конституції. Якщо одні вважають достатнім обмежитися продовженням так 
званої конституційної реформи, розпочатої внесенням змін до Конституції у 2004 р., тс для інших необхідною вбачається 



48 

зміна форми правління в державі й ухвалення нової редакції Конституції, а треті взагалі пропонують прийняти нову 
Конституцію України. Немає чіткого уявлення і про спосіб внесення змін — парламентський, референдумний чи якийсь 
інший. 

Питань, що виникають навколо внесення змін до Конституції, до сить багато навіть для згадки про них в рамках 
однієї статті. Тому доцільно зосередити увагу на одному з важливих аспектів даної проблеми, що стосується способу 
змінення чинного Основного закону України. Адже яких би змін не потребувала Конституція України, без заперечним є 
те, що ці зміни повинні здійснюватися виключно у конституційний спосіб, бути легітимними і законними. А реалізувати 
цю вимогу неможливо, по-перше, без чіткого правового визначення процедури змінення чинної Конституції і, по-друге, 
без точного її дотримання усіма суб'єктами. На жаль, конституційному процесу в Україні бракує і першого, і другого, а 
заодно й чіткого наукового вирішення даної проблеми. 

У зв'язку із цим потребує вирішення проблема уточнення конституційної процедури внесення змін до 
Конституції, закріпленої її розділом XIII. 

Юридико-технічна недосконалість цієї процедури призвела дії численних конституційно-правових конфліктів і 
невиправданого коригування її рішеннями Конституційного Суду України, внаслідок чого виникла потреба більш 
чіткого конституційного визначення данної процедури. Ця потреба була частково врахована в процесі внесення змін до 
Конституції законом від 8 грудня 2004 р., яким вилученії право вето Президента України щодо конституційних законів 
(п. 30 ст. 106 Конституції), що його раніше визнавав Конституційний Суд України в одному з рішень [2, с. 4-7]. Проте 
дане рішення парламенту, на мій погляд, не знімає проблеми конституційного процесу, а ставить нові питання, 
розв'язання яких не є простим і однозначним. 

Разом з тим головною залишається проблема невиправданого включення Конституційного Суду України в 
законодавчий процес до розгляду по суті конституційних законопроектів, що зміщує акцент у функціонуванні даного 
органу з конституційного контролю на правотворчість, перетворює останній з органу конституційної юрисдикції 
активного співучасника законодавчого процесу. Очевидно, така роль Конституційного Суду України не відповідає його 
конституційному статусу. Зважаючи на це, більш логічним уявляється одержання Верховною Радою України висновку 
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Конституційного Суду на конституційні законопроекти в порядку конституційного самоконтролю проміжного рішення 
законодавчого органу щодо законопроекту, перед його остаточним прийняттям [3, с. 258-279]. 

Специфіка конституційних законів визначає обмежений характер реалізації щодо них конституційної 
юрисдикції; і ця обставина має обов'язково враховуватися у контексті вимог ст. 19 Конституції щодо обов'язку органів 
судової влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачані Конституцією та законами 
України. А оскільки Конституційний Суд надає висновок про відповідність вимогам ст.ст. 157 і 158 Конституції 
законопроекту про внесення змін до Конституції, конституційна юрисдикція щодо конституційних законів, за змістом 
Конституції, обмежується лише перевіркою відповідності процедурного аспекту, тобто відповідності вимогам 
Конституції процедури розгляду, ухвалення та набрання цінності цими законами (в т. ч. перевіркою того, чи врахований 
законодавцем висновок Конституційного Суду України, наданий в порядку ст. 159 Конституції). Разом з тим формула ст. 
147 Конституції не враховує цієї особливості конституційної юрисдикції щодо конституційних законів і не є чітким 
орієнтиром для визначення змісту повноважень Конституційного Суду у ст. 150 Конституції. 

Зважаючи на те, що йдеться про повноваження органу конституційної юрисдикції, дану прогалину в 
конституційному регулюванні не можна усунути шляхом тлумачення самим цим органом ст. 147 чи ст. 150 Конституції, 
яке фактично звелося б до встановлення відповідної норми щодо обмеження або розширення повноважень 
Конститутуційного Суду. Вказана прогалина має бути усунена лише внесенням Верховною Радою України відповідної 
зміни до ст. 150 Конституції (наприклад, викладення пункту 1 цієї статті в такій редакції: «1) вирішення питань про 
відповідність Конституції України (конституційність) законів, в тому числі законів про внесення змін до Конституції 
України - в частині додержання встановленої цією Конституцією процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними 
чинності»). 

При цьому доведеться уточнити умови набрання чинності та введення в дію конституційних законів, 
встановивши, наприклад, правило, що такі закони набирають чинності і вводяться в дію за умови позитивного висновку 
Конституційного Суду щодо додержання процедурних вимог їх прийняття. Можливі й інші варіанти 
юридико-технічного вирішення проблем, що виникають у цьому зв'язку. 
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Однак незаперечним є те, що не повинно бути таких правових ситуацій, коли зміни до Конституції ревізують на 
предмет їх чинності через значний час після запровадження цих змін, коли вони стали органічною частиною самої 
Конституції, як це має місце у випадку із Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 
р.; ситуацій, коли Конституційний Суд змушений вирішувати безглузде питання про конституційність окремих 
положень самої Конституції України [4, с. 3-7]. 

Варто особливо наголосити, що Конституція України — це специфічний предмет наукового дослідження, який 
потребує системного комплексного підходу до його пізнання й удосконалення. Без ґрунтовного наукового забезпечення 
вирішити численні проблеми поліпшення Конституції та її належної реалізації неможливо. 
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М. О. Теплюк, О. І. Ющик 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗМІНЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

(Опубліковано в журналі «Право України», 2007, № 12) 

Змінення Конституції України — один із способів реалізації вітчизняного конституційного процесу. Після 
ухвалення і (інституції України 1996 року, відкривається можливість здійснення новітнього конституційного процесу, 
зміст якого становить внесення змін до нині чинного Основного закону. Разом з тим перетворення цієї можливості на 
дійсність залежить від наявності достатніх об’єктивних груп і суб'єктивних передумов та умов, від того, чи є необхідним 
внесення змін до Конституції, а з іншого боку, чи усвідомлює цю необхідність суб'єкт законодавчого процесу — верховна 
державна влада і чи здатна остання здійснювати відповідний конституційний процес. 

Практика запровадження й застосування чинної Конституції України незаперечно виявила потребу в 
удосконаленні багатьох її положень. Насамперед це стосується конституційного регулювання організації та 
функціонування публічної влади в Україні — органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Цією 
потребою зумовлена загальна необхідність внесення змін до Основного закону, він потребує своєї конкретизації, тобто 
визначення того, які саме зміни конституційних положень і як повинні вноситися та реально можуть, бути внесені за 
наявних суспільних умов. Це і буде конкретна необхідність змінення Конституції... 

…Питань, що виникають навколо внесення змін до Конституції, досить багато навіть для згадки про них в рамках 
однієї статті. Тому доцільно зосередити увагу на одному з важливих аспектів даної проблеми, що стосується способу 
змінений чинного Основного закону України. Адже яких би змін не потребувала Конституція України, беззаперечним є 
те, що ці зміни повинні здійснюватися виключно у конституційний спосіб, бути легітимними і законними. А реалізувати 
дану вимогу неможливо без 1) чіткого правового визначення процедури змінення чинної Конституції і 2) точного її 
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дотримання усіма суб'єктами. На жаль, конституційному процесу в Україні бракує і першого, і другого, а заодно й 
чіткого наукового вирішення проблеми. 

Для теоретичного визначення процедури змінення Конституції необхідно, найперше, розрізняти змінення 
Конституції і прийняття нової Конституції як різні способи реалізації конституційного процесу. Прийняття 
конституційних законів про внесення навіть незначних змін до Конституції є одним із способів реалізації конституцій-
ного процесу, так само як і ухвалення нової редакції Конституції або вироблення нового Основного закону держави. 
Проте якщо перші два способи стосуються існуючої Конституції, то останній передбачає появу в державі Основного 
закону вперше, стосується іншої, якісно нової Конституції. Зрозуміло, що вироблення нового Основного закону держави 
завжди є самостійнім процесом, тоді як внесення змін до чинної Конституції та ухвалення її в новій редакції можуть 
відбу ватися, за певних умов, у межах одного й того самого конституційно го процесу, коли внесення численних 
конституційних змін зумовлює необхідність викласти в новій редакції існуючу Конституцію (оскільки відмінність між 
останніми двома способами є лише кількісною не принциповою) [2]. 

Це, так би мовити, формальний аспект. Якщо говорити про суть справи, то необхідність нової Конституції 
зумовлюється потребою внесення суттєвих змін у конституційні основи, засади конститу ційного ладу; натомість 
необхідність змінення чинної Конституції в тому числі ухвалення її нової редакції не пов'язується із закріплен ням 
принципово нових засад конституційного ладу країни. 

Очевидно, що з точки зору способу реалізації конституційного) процесу в Україні актуальним є саме прийняття 
нової редакції Конституції України, оскільки про істотні зміни конституційного ладу його нове визначення зараз не 
йдеться, а водночас чинна Конституцій потребує внесення багатьох змін, тобто викладення її в новій редакції 

Власне, на суттєві зміни конституційного ладу, схоже, не розрахована й чинна Конституція України, в якій взагалі 
не передбаченії прийняття нової Конституції на заміну існуючої. В усякому разі право приймати Конституцію України 
не надано жодному суб'єктові, ні визначено чітко як такого суб'єкта навіть Український народ. Разом з тим розділом XIII 
Конституції не виключається можливість внесения будь-яких змін до неї, в тому числі суттєвих змін у засади 
конституційного ладу (що, фактично, потребує прийняття нової Конституції). Отже, тут ми стикаємося з певною 
юридико-технічною недосконалістю чинної Конституції, яка зумовлює її неоднозначне розуміння й потребу визначення 
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меж волевиявлення народу щодо внесення змін до чинної Конституції, про що свідчить вітчизняна конституційна 
практика. 

Зокрема, рішенням Конституційного Суду України від 27.03.2000 р. У справі про всеукраїнський референдум 
визнано неконституційним включення до бюлетеня питання: «Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має 
прийматися всеукраїнським референдумом?». Суд аргументував своє рішення тим, що, закріплюючи право визначати і 
змінювати конституційний лад в Україні виключно за народом, Основний закон України встановив чіткий порядок 
внесення змін до Конституції. А дане питання «виноситься на всеукраїнський референдум без з'ясування волі народу 
щодо необхідності прийняття нової Конституції України і, отже, ставить під сумнів чинність Основного закону 
України, що може призвести до послаблення встановлених ним основ конституційного ладу в Україні, прав і свобод 
людини і громадянина». 

Така логіка суддів КС не витримує критики. По-перше, та обставина, що в Конституції встановлено порядок 
внесення змін до неї, не виключає необхідності визначення порядку прийняття нової Конституції, оскільки це питання 
виявилося конституційно не вирішеним  Не зрозуміло, чому народу відмовлено у праві визначити порядок прийняття 
нової Конституції, якщо в цьому виникне потреба (звичайно, для з'ясування волі народу щодо необхідності 
невідкладного прийняття іншої Конституції більш точно було б поставити питання інакше, наприклад: «Чи згодні Ви з 
тим, що слід якнайшвидше прийняти  всеукраїнським референдумом на заміну КонституціїУкраїни 1996 року нову 
Конституцію України?»). Однак як негативний пік і позитивна відповідь на дане запитання не могла «призвести до 
послаблення встановлених основ конституційного ладу в Україні, прав і свобод людини і громадянина», як вважав 
Конституційний Суд. Негативна — тому що народ у такому разі підтвердив би своє позитивне ставлення до чинної 
Конституції, а позитивна — тому, що невключається можливість прийняття всеукраїнським референдумом іншої 
Конституції з більш прийнятними основами конституційного ладу, вищим рівнем прав і свобод громадян, ніж у чинній 
Конституції.Заперечуючи таку можливість, ми визнали б Конституцію 1996 року прийнятою назавжди; а це суперечить 
ст. 5 самої Конституції, оскільки в ній єдиним джерелом влади визнано народ, якому належить виключне право не тільки 
змінювати, але й визначати конституційний лад в Україні, в тому числі здійснюючи це право безпосередньо, тобто через 
референдум. 
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Однак, якщо змінювати конституційний лад можна шляхом внесення змін до чинної Конституції у 
встановленому нею порядку, то визначити можна тільки інший конституційний лад, ніж закріплений у цій Конституції, 
тобто прийнявши нову Конституцію; і таке право народу не заперечує і не може заперечувати існуюча Конституція (до 
того ж ухвалена не безпосередньо народом, а Верховною Радою України). 

По-друге, якщо народ має право шляхом референдуму прийняти нову Конституцію, він тим більше має право у 
такий спосіб вирішити питання про зміну порядку внесення змін до чинної Конституції, зокрема, вилучити з неї ст. 159, 
або встановити, що вимоги ст.ст. 157 і 158 не поширюються на змінення Конституції шляхом референдуму, 
проголошеного за народною ініціативою тощо. При цьому вказане право народу не обмежено ніякими положеннями 
розділу XIII Конституції, оскільки предмет законопроектів, які не можуть прийматися всеукраїнським референдумом, 
чітко визначений у ст. 74 Конституції- Необхідно лише уточнити, що йдеться про конституційні законопроекти, які 
передбачають зміну конституційного ладу (що прямо вказано у ч. З ст. 5 Конституції), а не взагалі будь-які зміни 
Конституї ції України. 

При цьому держава, звичайно, має здійснювати перевірку на відповідність Конституції тих питань, які 
пропонують громадяни для всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, аби не допустити порушення вимог 
ст. 74 Конституції. Разом з тим будь-яке інніе обмеження державою, її органами чи посадовими особами даного права 
народу означає узурпацію цього права, заборонену ст. 5 Конституції. 

З цієї точки зору Конституційний Суд України невиправдано абсолютизував порядок внесення змін до 
Конституції, передбачений її розділом XIII, безпідставно поширивши його на зміну конституційного ладу шляхом 
всеукраїнського референдуму, проголошеного зо народною ініціативою. Адже у цьому розділі визначено тільки 
загальний порядок внесення змін до Конституції за ініціативою народних депутатів України та ініціативою Президента 
України, в тому числі щодо змін конституційного ладу, які мають затверджуватися (а не прийматися!) всеукраїнським 
референдумом. Однак про змінення Конституції за ініціативою громадян цей розділ Конституції «мовчить». Чи означає 
це, що громадяни не мають права ініціювати зміни конституційного ладу шляхом референдуму? Ні, не означає, якщо 
приховувати, що право визначати та змінювати конституційний лад належить виключно народу і не може бути 
узурповане державою. Але саме на узурпацію державою виключного права народу спрямовано дане рішення 
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Конституційного Суду, заперечуючи навіть можливість змінити конституційний лад в Україні за ініціативою її 
громадян. 

За логікою згаданого рішення Конституційного Суду України громадяни мають право лише поставити питання, 
які треба вирішувати через владних суб'єктів права законодавчої ініціативи — главу держанії або народних депутатів — 
та через рішення парламенту. При цьому ігнорується та обставина, що визначені шляхом референдуму питання, 
поставлені за ініціативою громадян, можуть бути не вирішені, наприклад, через наявність протистояння між 
Президентом і Верховною Радою України (що, до речі, й сталося у випадку з референдумом 2000 року). 

Відтак згадане рішення Конституційного Суду створило умови, які ускладнюють або взагалі виключають 
реалізацію конституційного права народу, передбаченого ст. 5 Конституції, що не можна розцінювати інакше як крок до 
узурпації влади державою. 

Крім того, визнавши право громадян ставити й вирішувати шляхом референдуму питання, які не стосуються 
зміни конституційного ладу, а передбачають внесення змін до інших положень Конституції (статусу народних 
депутатів, організації парламенту тощо), Конституційний Суд зобов'язав суб'єктів права законодавчої ініціативи, 
визначених розділом XIII, внести відповідні законопроекти на розгляд парламенту в порядку, встановленому цим 
розділом. Не кажучи про и що в цьому випадку не виключалася множинність, а отже, конкуренція законопроектів (що й 
сталося на практиці), Конституційний Суд фактично встановив додаткову ланку в процесі реалізації права законодавчої 
ініціативи Президентом України та народними депутами у вигляді зобов'язувального рішення всеукраїнського 
референдуму, проголошеного главою держави за народною ініціативою. Однак такого юридичного факту розділ XIII 
Конституції взагалі не передбачає, а відтак КС встановив, по суті, нову норму, чого не мав права робити. Тим більше, що 
така норма відкриває можливість главі державі, спираючись на штучно організовану ініціативу громадян, 
проголошувати всеукраїнський референдум з питань реорганізації дерті вної влади та використовувати результати 
референдуму з метою тиску на законодавчий орган. 

Щоправда, в іншому рішенні (у справі про здійснення влади народом) від 05.10.2005 р. Конституційний Суд 
України дещо змінив свою правову позицію, визнавши, що народ має право приймати нову Конституцію України і 
зазначивши, що «тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати 
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конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а також змінювати конституційний лад 
внесенням змін до Основного закону України в порядку, встановленому його розділом XIII. Належне виключно народові 
право визначати і змінювати конституційний лад в Україні не може бути привласнене у будь-який спосіб державою, її 
органами або посадовими особами» [4]. 

Однак і це рішення КС є юридично некоректним і не вирішує проблеми визначення меж народного волевиявлення 
щодо змінення Конституції. По-перше, якщо право визначати конституційний лад належить виключно народові, то сам 
народ і має вирішувати, в який спосіб приймати нову Конституцію (а не Конституційний Суд, парламент чи глава 
держави нав'язувати народові виключно референ- думний спосіб її ухвалення). По-друге, Конституційний Суд України 
залишився на хибній позиції щодо змінення конституційного ладу шляхом внесення змін до Конституції в порядку 
розділу XIII, критичну оцінку якої (позиції) уже дано вище. 

Таким чином, окреслюючи межі народного волевиявлення стосовно внесення змін до Конституції, необхідно, 
найперше, уточнити співвідношення між визначенням і зміною конституційного ладу, які належать до виключного права 
народу, закріпленого у ч. З ст. 5 Конституції України. На нашу думку, використання двох названих термінів означає, що 
у цій статті йдеться про такі зміни конституційного ладу, які не є визначальними для чинної Конституції і не передбача-
ють необхідності прийняття нової Конституції. Разом з тим будь-які зміни засад конституційного ладу (розділів І, III і 
XIII Конституції) неможливі без рішення народу. Однак у разі внесення визначальних змін народ повинен приймати нову 
Конституцію шляхом референдуму або через своїх представників (Установчі збори, Конституційну асамблею тощо); 
проте в останньому випадку необхідно внести в порядку ст. 156 Конституції України зміни до її розділу XIII, якими пе-
редбачити можливість прийняття нової Конституції спеціальним недержавним представницьким органом народу 
(Установчими зборами тощо), затвердивши цей конституційний закон всеукраїнським референдумом. У такий спосіб 
буде реалізоване народом його виключне право на визначення конституційного ладу, в тому числі щодо встановлення 
способу цього визначення. 

Що ж до змін конституційного ладу, які не є визначальними, народ на всеукраїнському референдумі лише 
затверджує конституційний іакон, що його приймає Верховна Рада України в порядку, визначеному розділом XIII 
Конституції України. Це означає, що виключне право народу змінювати конституційний лад фактично реалізується 
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двома суб'єктами: Верховною Радою України, як державним представницьким органом народу, і самим народом. 
Виявляється, отже, що дане право не є виключним правом народу, якщо без прийняття відповідного конституційного 
закону парламентом відсутній сам предмет для всеукраїнського референдуму, а народ не може ініціювати або ухвалити 
будь-які зміни конституційного ладу в рамках чинної Конституції. Ця внутрішня суперечність Конституції між її ст. 5 та 
розділом XIII не може бути знята інакше як шляхом зміни даного розділу і узгодження процедури внесення змін до 
Конституції з положеннями ст. 5 Конституції України. 

У зв'язку із цим слід розглянути проблему уточнення конституційної процедури внесення змін до 
Конституції, закріпленої її розділом XIII. 

Юридико-технічна недосконалість цієї процедури призвела до численних конституційно-правових конфліктів і 
невиправданого коригування її рішеннями Конституційного Суду України, внаслідок чого виникла потреба більш 
чіткого конституційного визначення даної процедури. Ця потреба була частково врахована в процесі внесення змін до 
Конституції законом від 8 грудня 2004 р., яким вилучено право вето Президента України щодо законів про внесення змін 
до Конституції України (п.30 ст. 106 Конституції), що його раніше визнавав Конституційний Суд України в одному з 
рішень [5]. 

Разом з тим головною залишається проблема невиправданого включення Конституційного Суду України в 
законодавчий процес ще до розгляду по суті конституційних законопроектів, що зміщує акцепт у функціонуванні даного 
органу з конституційного контролю на чуавотворчість, перетворює останній з органу конституційної юрисдикції на 
активного співучасника законодавчого процесу. Очевидно, іака роль КС не відповідає його конституційному статусу. 

Зважаючи на це, більш логічним уявляється одержання Верховною Радою України висновку КС на конституційні 
законопроекти и порядку конституційного самоконтролю проміжного рішення законодавчого органу щодо 
законопроекту, тобто перед його остаточним прийняттям. При цьому виникає питання щодо розуміння терміну 
розглядає», застосованого у ст. 159 Конституції; відтак, слід було тлумачення змісту даного терміну, виходячи з того, що 
мова йде про остаточний (перед прийняттям закону) розгляд конституційного законопроекту, розгляд з урахуванням 
висновку Конституційного Суду України. Водночас парламент мав би у законі визначити такий, наприклад, загальний 
порядок розгляду конституційних законопроектів: перше читання проекту, схвалення його концепції; одержання 
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висновку КС; розгляд проекту з урахуванням висновку КС та попереднє схвалення законопроекту (а для законопроектів, 
поданих у порядку ст. 156 Конституції, — прийняття закону); нарешті, прийняття законопроекту на наступній черговій 
сесії як закону (затвердження прийнятого закону всеукраїнським референдумом відповідно до ст. 156 Конституції 
України). Саме такою вбачається логіка чинного розділу XIII Конституції України, а не такою, яку фактично запровадив 
своїми рішеннями Конституційний Суд України [6]. 

Недосконалість процедури змінення Основного закону України значно ускладнює реалізацію Конституційним 
Судом повноважень щодо перевірки конституційності законів, особливо зважаючи на те, що ці повноваження визначені в 
Конституції не досить чітко. Зокрема, частина перша ст. 150 Конституції не дає прямої відповіді на питання: чи може КС 
перевіряти на відповідність Конституції закони про внесення змін до Конституції України? Через це Конституційний 
Суд України змушений вирішувати питання конституційності Закону України «Про внесення змін до Розділу IV 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України» від 4 серпня 2006 p., яким 
уточнено юрисдикцію Конституційного Суду з питань про відповідність Конституції (конституційність) законі України. 
Цим Законом виключені з даної юрисдикції закони про внесення змін до Конституції України (конституційні закони). 

Не згодні з цим рішенням 47 народних депутатів України (суб'єкі конституційного подання) звернулися до 
Конституційного Суду стверджуючи, що Верховна Рада України таким чином обмежил) повноваження КС, порушила 
конституційні засади діяльності єди ного органу конституційної юрисдикції, а також положення ст. 11 і 14 Закону 
України «Про Конституційний Суд України», якими визначені межі повноважень цього органу; прийняття даного Закону 
суперечить фундаментальним положенням Конституції (ст. 6) щодві розподілу державної влади в Україні на 
законодавчу, виконавчу і судову. Суб'єкт конституційного подання вказує на невідповідність Закону від 4 серпня 2006 р. 
положенням ст.ст. 6, 150, 152 Конституції України. 

При вирішенні цієї проблеми необхідно, на наш погляд, виходити з того, що визначення конституційної 
юрисдикції у ч. 2 ст. 1471 

Конституції, згідно з якою Конституційний Суд вирішує, зокрема, питання про відповідність законів Конституції 
України, використовує іермін «закони» у значенні всіх законів, крім Конституції — Основного закону України, тобто 
включає також і конституційні закони. Та обставина, що з набранням чинності конституційним законом його іекст стає 
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текстом самої Конституції, не суперечить визнанню такого нікому самостійним актом у певних відношеннях. На це вказує 
зміст м і і 158 і 159 Конституції України, якими обмежено повторне поданий конституційного законопроекту в разі 
неприйняття його як закону, м передбачена перевірка Конституційним Судом відповідності усіх конституційних 
законопроектів вимогам ст.ст. 157, 158 Конституції. 

Разом з тим конституційний закон є специфічним законом України по відношенню до Конституції України, 
оскільки він має однакову з нею юридичну силу і з набранням чинності стає невід'ємною і к іадовою часткою тексту 
самої Конституції. Тому на вирішення нигань щодо перевірки конституційності даної категорії законів не можна 
автоматично поширювати вимоги, передбачені для перевірки конституційності звичайних законів. Адже сама 
Конституція передбачає особливу процедуру прийняття конституційних законів порівняно із загальною законодавчою 
процедурою. Зважаючи на це, для вирішення досліджуваного питання необхідно дати відповідь на пишніш: яким чином 
специфіка конституційного закону впливає на підпорядкування його вимогам конституційної юрисдикції? 

Відповідаючи на дане питання, слід, на нашу думку, виходити насамперед перед із загальних засад Конституції 
України, зокрема, системного аналізу положень ст.ст. 6, 8, 19 Конституції. Принциповою у цьому сенсі ст. 6 Конституції 
України щодо здійснення державної влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, що 
передбачає, крім іншого, запровадження механізму стримувань і противаг, зокрема між законодавчою і судовою 
владами. Стримування законодавчої влади засобами конституційної юрисдикції передбачає контроль за дотриманням 
парламентом як законодавчим органом вики Конституції, в т. ч. під час прийняття законів України. 

Разом з тим частина друга ст. 6 встановлює вимогу щодо здійсненнії повноважень органами судової влади у 
встановлених Конституції України межах і відповідно до законів України. А відповідно до частини другої ст. 8 
Конституції закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Очевидно, що ця вимога 
стосується передусім звичайних законів України, нижчих за юридичну силою ніж Конституція і конституційні закони. 
Щодо константи их законів, дана вимога має сенс лише в частині їх прийняття на основі Конституції, тобто в порядку 
конституційної процедури їх розгляду, ухвалення та набрання ними чинності. Адже закон, який змінює Конституцію, не 
може не заперечувати ті конституційні положення, які він змінює. Відтак відповідність цих законів Конституції 
обмежується лише вимогою їхньої відповідності ст.ст. 157, 158 Конституції України. 



60 

Таким чином, специфіка конституційних законів визначає обмежений характер реалізації щодо них 
конституційної юрисдикції; і ця обставина має обов'язково враховуватися у контексті вимог ст. 19 Конституції стосовно 
обов'язку органів судової влади діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. А оскільки Конституційний Суд надає висновок про відповідність вимогам ст.ст. 157 і 158 
Конституції законопроекту про внесення змін до Конституції, конституційна юрисдикція щодо конституційних законів, 
за змістом Конституції, обмежується лише перевіркою відповідності процедурного аспекту, тобто відповідності вимогам 
Конституції процедури розгляду, ухвалення та набрання чинності цими законами (в т. ч. перевіркою того, чи врахований 
законодавцем висновок Конституційного Суду, наданий в порядку ст. 159 Конституції). На жаль, формула ст. 147 
Конституції не враховує цієї особливості конституційної юрисдикції щодо конституційних законів і не є чітким 
орієнтиром для визначення змісту повноважень Конституційного Суду у ст. 150 Конституції. 

Враховуючи, що мова йде про повноваження органу конституційної юрисдикції, дану прогалину в 
конституційному регулюванні не можна усунути шляхом тлумачення самим цим органом ст. 147 чи ст. 150 Конституції, 
яке фактично звелося б до встановлення відповідної норми щодо обмеження або розширення повноважень Консти-
туційного Суду. Вказана прогалина має бути усунена лише внесенням Верховною Радою України відповідної зміни до 
ст. 150 Конституції (наприклад, викладення п. 1 цієї статті в такій редакції: «1) вирішення питань про відповідність 
Конституції України (конституційність) законів, у тому числі законів про внесення змін до Конституції України — в 
частині додержання встановленої цією Конституцією процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності»). 

При цьому доведеться уточнити умови набрання чинності та введення в дію конституційних законів, 
встановивши, наприклад, правило, що такі закони набирають чинності і вводяться в дію за умови позитивного висновку 
Конституційного Суду щодо додержання процедурних вимог їх прийняття. Можливі й інші варіанти 
юридико-технічного вирішення проблем, що виникають у цьому зв'язку. 

Однак незаперечним є те, що не повинно бути таких правових ситуацій, коли зміни до Конституції ревізують на 
предмет їх чинності через значний час після запровадження цих змін, коли вони стали органічною частиною самої 
Конституції, як це має місце у випадку із Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 
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р.; ситуацій, коли Конституційний Суд змушений вирішувати безглузде питання про конституційність окремих 
положень самої Конституції України. 

Підсумовуючи викладене, є достатні підстави стверджувати, що правові проблеми змінення Конституції України 
потребують їх невідкладного вирішення, зокрема, пріоритетного внесення системних імін у чинну Конституцію України 
щодо удосконалення конституційного процесу. Без цього ухвалити якісну нову редакцію Конституції України досить 
проблематично. 

1. Ющик О. І. Теоретичні основи законодавчого процесу. — К., 2004. С. 239. 
2. Там само. 
3. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. У 2 книгах. Кн. 1.-С. 37-44. 
4. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2005. — Кн. 6. - і 145-151. 
5. Вісник Конституційного Суду України. — 2003. - № 2. — С. 4-7. На наш погляд, дане рішення парламенту не 

вирішує проблеми конституційного процесу, а ставить нові питання, розв'язання яких не є простим і однозначним. 
6. Ющик О. І. Теоретичні основи законодавчого процесу. — С. 258-279. 
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О. І. Ющик 

ЩО  ДОЗВОЛЕНО  ЮПІТЕРУ ... 

(Опубліковано в журналі «Віче», 2007, липень) 

У переддень чергової річниці Конституції України не зайве І ще й ще раз осмислити цей доленосний 
полігико-правовий акт, особливо фундаментальні положення, вміщені у ст. 5 Основного закону! України. Нагадаємо 
деякі з них: «Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи державної влади та органні місцевого самоврядування». Способи здійснення 
народовладдя також визначені: народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 
безпосередньої демократії (ст. 69 Конституції). І не інакше як піклуючись про право народу безпосередньо здійсниш вати 
свою владу, деякі народні обранці активно створюють відповідні умови, ініціюючи для початку позачергові вибори до 
Верховної Ради! України. А далі, можливо, дійде й до всеукраїнського референдуму... 1 Згадалося: щось подібне ми уже 
проходили. Зокрема, за часів дії чинної нині Конституції на вимогу громадян було проведено всеукраїнський 
референдум 16 квітня 2000 р. Нагадаємо, годі йшлося про шість питань, ініційованих громадянами, в тому числі: про 
недовіру чинній на той час Верховній Раді України, про доповнення Конституції України низкою положень (про 
двопалатний парламент, додаткові підстави припинення його повноважень, зменшення кількості депутатів з 450 до 300 
та обмеження їх недоторканності), а також про необхідність прийняття Конституції України всеукраїнським рефеї 
рендумом. З приводу указу Президента України щодо проголошеній референдуму «за народною ініціативою» відбулося 
рішення Констиі туційного Суду України (КС) від 27.03.2000 р. 

У своєму рішенні КС визнав, що коло питань, які можуть бути предметом референдуму, залежить від 
державного визнання їх правомірними. Відтак з'ясувалося, що недовіру парламентові або главі держави народ на 
референдумі висловити не може, оскільки це не передбачено Конституцією України і порушувало б вимогу здійснення 
органами державної влади своїх повноважень у межах, встановлених Конституцією. 
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Народ не може висловити недовіру парламентові і главі держави... Але ж хтось повинен маги таке право! 
Виявляється, господар цього права є. Хто б Ви думали? — Опозиція. Адже більшість Верховної Ради України — це 
представники більшості народу. Цій більшості, за юпкою, недовіру може висловити протилежна сторона, тобто 
парламентська меншість, опозиція. Що вона й робить, залучивши у свої ряди главу держави. Як прибічник опозиції, 
Президент України стає власником права висловлювати недовіру Верховній Раді України що він і робить, видаючи 
відповідні укази. 

А що народ? Він же неоднорідний: хтось підтримує коаліцію, і ось - опозицію, а дехто взагалі не підтримує нікого. 
Не варто рахуватися з тим, хто не може висловити недовіру парламентові, в якому опозиція не здатна конструктивно 
працювати. Відтак користуючись посадовим становищем, опозиціонери вирішують за народ: бути його 
представницькому органу чи не бути. При цьому береться до уваги одне рішення КС (щодо повноважності Верховної 
Ради України) і залишається поза увагою інше рішення КС, яким висловлення недовіри парламентові чи главі держави 
навіть народом на всеукраїнському референдумі офіційно визнається неконституційним. То чи може вважаатися 
конституційним висловлення такої недовіри органами державної влади, а тим більше їх частками (фракціями), через які 
народ здійснює свою владу?! Питання, очевидно, риторичне. 

Тож мимоволі згадується прислів'я: що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Тільки хто в Україні Юпітер, а хто 
бик — це питання в контексті подій останнього часу стало зовсім не риторичним... 
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УКАЗ - ЩЕ НЕ УКАЗ 
Про конституційність, чинність, дію, зупинення та інше Указу Президента України від 2 квітня 2007 р. 
(Інтерв'ю з О. І. Ющиком, опубліковано в газеті «Голос України», 2007, квітень) 

Кор.: Останні кілька тижнів країна живе проблемами, пов'язаними з виданням Президентом України указу про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Головні питання: чи можна вважати чинним указ 
Президента, якщо він виданий з порушенням Конституції України, чи діє такий указ і чи є він обов'язковим до 
виконання? 

О. Ю.: У цьому запитанні поєднано три різних питання. Щоб відповісти на них, треба спочатку визначитися з 
поняттями «чинність» і «дія» правового акта, їх співвідношенням. На жаль, навіть знані юристи-практики і 
вчені-правознавці часто просто ототожнюють ці поняття. Звідси виникає плутанина в оцінках згаданого указу Прези-
дента України. 

Чинність закону, указу — це юридична обов'язковість акта, його властивість мати юридичну силу, визначати 
появу і зміст правових актів нижчого рівня. Чинність становить юридичну передумову дії закону, указу і т. д. Нечинний 
акт не діє. Разом з тим дія акта залежить не лише від його чинності, як передумови його дії, а й від конкретних умов дії 
акта, які визначаються законом чи самим актом. Найчастіше момент набрання актом чинності та початок його дії 
збігаються в часі, проте далеко не завжди. Іноді акт або його частина вводяться в дію пізніше, ніж він стає чинним. 
Візьмемо для прикладу пашу Конституцію, яка набула чинності і почала діяти з дня її прийняття, крім ст. 99 Конституції. 
Частина перша цієї статті щодо визначення гривні як національної грошової одиниці вводилася в дію після введення 
національної грошової одиниці — гривні (п. 11 розділу XV Конституції). 

Поняття «дія» закону, указу означає процес виникнення, зміни та притінення правовідносин, які передбачаються 
даним актом, тобто процес виникнення та здійснення певними суб'єктами певних прав і обов'язків, обмежений у часі, 
просторі та за колом осіб, яких він стосусться. Дія акта або його частини може бути віддалена у часі від ноча і ку його 
чинності (як у випадку ст. 99 Конституції), або зупинена на певний час, без втрати актом чинності (як це робиться іноді 
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законами про Державний бюджет України щодо деяких виплат, тощо), або  поширена на інших осіб, нарешті, припинена 
зовсім. 

К.: То як же бути з чинністю Указу Президента від 2 квітня 2007 року? 
О. Ю.: Цей указ після його підписання та офіційного опублікування слід вважати чинним, тобто юридично 

присутнім у нашому правовому полі», таким, що набув значення юридичного факту. 
К.: Але ж, багато юристів стверджують, що указ не відповідає Конституції України. Чи можна за таких умов 

визнавати його чинним? 
О. Ю.: Справді, цей указ не відповідає Конституції і, як на мене, має бути визнаний неконституційним. Проте для 

набрання чинності и кім немає значення, чи відповідає він Конституції, для цього потрібно лише, щоб він був ухвалений 
владним суб'єктом (у цьому разі ним є Президент України), підписаний ним і офіційно опублікований. 

К.: Отже, виходить, що указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України став чинним, 
тобто почав діяти і є обов'язковим до виконання? 

О. Ю.: Не зовсім так. Набрання чинності указом, як я уже сказав, оіпачає лише, що він набув значення юридичного 
факту, з яким має рахуватися правова система. Це означає, що даний указ може бути підставою для видання інших актів 
(наприклад, постанови ЦВК про проведення позачергових виборів, постанови Уряду про їх фінансування тощо), та може 
бути підставою для звернення до Конституційною Суду України на предмет перевірки його конституційності та 
пишання нечинним. Адже нечинні акти взагалі не розглядаються і не беруться до уваги судом. Сумніви щодо чинності 
указу Президента України якраз і розв'язує Конституційний Суд. 

К.: Але ж, залишається відкритим питання: чи діє указ Президента, чи обов'язковий він до виконання, зокрема, 
для уряду, членів ЦВК, глав адміністрацій, інших суб'єктів? 

О. Ю.: Тому що це найбільш складна з тих юридичних проблем, які виникли у зв'язку з виданням даного указу. Не 
випадково, навіть цуже авторитетні вчені-юристи не мають однозначної відповіді на це витання. Одні категорично 
стверджують, що указ діє, інші, не менш категорично, що він не діє і не повинен виконуватися як неконституційний. 
Проте це не означає, що на дане питання теоретично немає певної чіткої відповіді; просто, однозначної відповіді на нього 
не даєі наша правова система. 
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Справді, згідно з ч. 3 ст. 106 Конституції України всі чинні укази Президента України є обов'язковими до 
виконання на території України. З іншого боку, є принципова загальна засада у ст. 19 Конституції України; згідно з нею 
правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 
не передбачено законодавством. То як же бути: виконувати обов'язковий указ Президента України чи такого обов'язку 
немає, оскільки те, до чого примушує даний указ, не передбачено Конституцією? 

К.: І як же, справді, бути в такому випадку? 
О. Ю.: Спробуємо розібратися. Уявімо, для більшої наочності, що глава держави видав указ, яким зобов'язав усіх 

державних службовців у триденний строк остригтися наголо. Абсурд? — Звичайно (хоча в історії були аналогії: згадаємо 
Петра І, який видав указ зрізати бороди всім боярам). Зрозуміло, що такий указ Президента всі однозначно сприйняли б 
як неконституційний і навіть абсурдний. Чи треба його виконувати? З точки зору ч. З ст. 106 Конституції нібито треба, а 
за логікою ч. 1 ст. 19 — ні. То якій логіці віддати перевагу? 

На мій погляд, слід виходити з таких міркувань. Оскільки положення ч. 1 ст. 19 належить до загальних 
конституційних засад, а ч. 3 ст. 106 є лише одним з особливих спеціальних правил, яке повинно діяти в контексті 
загальних конституційних засад, то пріоритет, звичайно, має перша норма. Виходячи з цього, кожний, кого стосуєтм ся 
указ Президента України, має право визначатися, чи передбачені чинною Конституцією, законами України ті обов'язки, 
які указом покладаються на нього. Якщо, наприклад, народні депутати, члени ЦВК або члени уряду вважають даний указ 
неконституційним, вони мсн жуть його не виконувати на підставі ч. 1 ст. 19 Конституції, як таким що зобов'язує їх 
робити не передбачене законодавством. 

К.: Але ж за цією логікою виходить, тцо все залежить від розсуду' виконавців, раз вони самі вирішуватимуть, який 
указ виконувати, а який ні. Як же тоді забезпечити законність у державі? 

О. Ю.: Абсолютно правильне запитання. Справа в тому, що у разі невиконання закону, указу або іншого акта під 
приводом розумінь ня його як неконституційного чи незаконного, якщо правомірність цього акта буде офіційно 
встановлена (наприклад, судом), — особи, які не виконали такий акт, можуть бути притягнені до юридичної 
відповідальності (аж до кримінальної). Тобто, ризик невиконання суді, якого чинного акта лягає на осіб, яким він 



67 

адресований. І тут уже не можна посилатися на помилкову оцінку акта як неправомірні по. Незнання закону не звільняє 
від відповідальності, як зазначено у ч. 2 ст. 68 Конституції України. 

К.: Отже, якщо, наприклад, Конституційний Суд визнає указ Президента від 2 квітня 2007 р. правомірним, то 
члени ЦВК і урядовці, які не виконали указ, можуть бути притягнуті до відповідальності? 

О. ІО.: Так, хоча навряд чи ця відповідальність буде реалізована, оскільки є додаткові обставини, які слід 
враховувати, зокрема, позицію та акти Верховної Ради України, причини невиконання указу кожним членом ЦВК 
(наприклад, хвороба тощо), та інші обставини. 

Проте інакший підхід до цієї проблеми, згідно з яким будь-який указ має виконуватися беззастережно, був би 
набагато більш ризиконаний, ніж той, про який я сказав. Уявіть собі гіпотетичний указ, нким, попри встановлений 
законом мораторій на смертну кару, Президент зобов'язав би негайно стратити всіх, хто засуджений до смертної кари і 
цей указ був виконаний. Як бути, якщо Конституційний Суд визнає такий указ неправомірним? Страчених людей назад 
не повернеш. А можуть бути ситуації ще більш загрозливі для суспільства і держави, наприклад, оголошення 
неправомірним указом війни проти іншої держави, або введення надзвичайного стану в Україні із застосуванням сили 
проти мирного населення тощо... 

Саме тому в Конституції і міститься положення ч. 2. ст. 19, яке дає змогу заблокувати авантюрні дії будь-якої 
владної структури. І саме в цьому напрямі діє ст. 60 Конституції, за якою ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні 
розпорядження чи накази, а за віддання і виконання явно злочинного наказу чи розпорядження настає юридична 
відповідальність. 

К.: Це зрозуміло, але ж тут йдеться про крайнощі, а у більшості випадків буває досить непросто навіть 
фахівцям-юристам визначити, чи є той або інший закон чи указ правомірним. Як тут бути? 

О. ІО.: Це вже проблема створення відповідного юридичного механізму, який би зменшував ризик помилки 
виконавців. Наприклад, можна було б удосконалити процедуру перевірки конституційності законів чи указів, 
передбачивши право Конституційного Суду невідкладно зупиняти чинність оспорюваних актів до вирішення питання 
про їх конституційність по суті. 
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К.: Або, скажімо, зупинити дію указу на певний строк, до чого нібито схиляються чимало політиків та правників, 
і на що нібито погоджується Президент України. 

О. Ю.: Так, зупиняти дію власного акта може, звичайно, будь який орган, що його видав. Однак у випадку з 
указом Президента від 2 квітня все не так просто. Коли йдеться про зупинення дії указу, то це може стосуватися лише 
нормативних положень. Тобто, зупинити можна дію норми, правила, а не індивідуальний припис. Як, справді зупинити 
дію указу про призначення або звільнення Генерального прокурора, судді, члена Ради національного банку України, про 
нагородження когось державною нагородою тощо. Це все індивідуальні правові акти, які можна скасувати (і то не за всіх 
умов) або визнати нечинними. В указі від 2 квітня 2007 р. є лише один пункт, який має нормативний зміст (щодо 
обмеження повноважень народних дегіутаї тів України). 

Не кажучи вже про те, що указом Президента України взагалі не можуть визначатися зміст і обсяг повноважень 
народних депутатів, бс це справа визначення виключно законом (п. 21 ст. 92 Конституції, ч. 4 ст. 76 Конституції), на що 
має вказати Конституційний Суд України залишається незрозумілим, як бути у разі зупинення дії цього положення 
указу. Чи означатиме це, що Президент «повертає» увесь обсяі повноважень народним депутатам, включаючи їх участь у 
пленарнш засіданнях і прийнятті рішень Верховної Ради України, визнаючи таким чином недійсним пункт указу Про 
дострокове припинення повноважень парламенту? Чи він взагалі зупиняє повноваження депутатів у повному обсязі, 
«забороняючи» здійснювати депутатську діяльність у зв'язку з припиненням повноважень Верховної Ради України? Уся 
ця плутанина виникає через юридично невиважені рішення. 

К.: То який, на Ваш погляд, спосіб уникнути цієї плутанини? І, до речі, чи є повноважною Верховна Рада України 
після видання указ» адже Президент заявляє, що вона не має права ухвалювати будь-яким рішень? 

О. Ю.: Почну з останнього. Звичайно, Верховна Рада є повноважв ною і залишиться такою до початку роботи 
новообраного її складе Це очевидні речі, які неупереджені юристи добре розуміють. А щодо того, як уникнути 
плутанини, то, очевидно, слід дочекатися рішення Конституційного Суду України або переконати Президента України 
скасувати свій указ, керуючись тими міркуваннями, які він визнав за потрібне. З юридичної точки зору важливий сам 
факт скасування указу, а не мотиви скасування. Тоді Конституційний Суд змушений буде припинити провадження у 
справі, і юридичний конфлікт буде вичерпано. 
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К.: А що буде, коли Президент не скасує указ, а лише зупиним, його дію, як тоді діятиме Конституційний Суд? 
О. Ю.: Зважаючи на те, що уже говорив раніше, я вважаю, що зупиненим дії указу — це юридично нікчемна дія (є 

таке поняття «нікчемний акт», російською мовою «ничтожный», юридично незначущий), яка не тягне юридичних 
наслідків. Тому Конституційний Суд повинен розглянути справу по суті і ухвалити своє рішення щодо конституційності 
указу. 

К.: І ще одне запитання. Як, на Вашу думку, буде розвиватися ситуація, якщо політики домовляться з 
Президентом про перенесення терміну дострокових виборів до Верховної Ради України? 

О. Ю.: У Вашому запитанні є два аспекти — політичний і юридичний Я утримаюсь від політичних прогнозів, а на 
юридичному аспекті хотів би зупинитися, оскільки юридичні проблеми, схоже, не зовсім повідомлюють наші, та й не 
лише наші політики. 

Принципово важливо наголосити на тому, що будь-які позачергові вибори до Верховної Ради України в даній 
ситуації позбавлені конституційної підстави. Судіть самі. У ч. 5 ст. 76 Конституції чітко визначено і, що строк 
повноважень Верховної Ради України становить п'ять років Дострокове припинення повноважень парламенту можливе 
лише умови припинення їх Президентом України у трьох випадках, передбачених ст. 90 Конституції України. Жодної з 
цих підстав сьогодні немає, тому будь-яке дострокове припинення повноважень існуючого парламенту буде порушувати 
ч. 5 ст. 76 про загальній строк повноважень Верховної Ради. А для призначення позачергових виборів до Верховної Ради 
України немає іншої конституційної підстави, ніж дострокове припинення її повноважень. 

Дехто пропонує провести дострокові вибори на підставі «політичної домовленості» між фракціями, Президентом 
та Прем'єр-міністром. Такої підстави для позачергових виборів, як «політична домовленість», у Конституції не існує. 
Тому навіть поліпшення виборчого закону до ідеального не дає правових підстав політично домовлятися про позачергові 
вибори. 

К.: А якщо не буде іншого виходу, крім переобрання парламенту, невже не можна прийняти доцільне і прийнятне 
для суспільства рішення? Якщо народ вимагатиме позачергових виборів, хіба не є це принцом верховенства права народу 
на зміну влади в Україні? 
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О. Ю.: Це, вибачте, дещо демагогічна постановка питання. Своє право народ формулює в Конституції України. 
Неконституційних дій не дозволено навіть народу як єдиному джерелу влади в Україні. Якщо народ бажає змінити 
конституційний лад, він може робити або шляхом революції, або змінюючи Конституцію. Оскільки революцію не 
йдеться, залишається останнє. Тому якщо виникне потреба в позачергових виборах, треба спочатку внести відповідні 
зміни до Конституції. Наприклад, доповнити ст. 90 Конституції положенням приблизно такого змісту: «повноваження 
Верховної Ради України можуть бути достроково припинені також у випадках досягнення політичної домовленості про 
проведення позачергових виборів між Президентом України та всіма фракціями парламенту». ІІри цьому у перехідних 
положеннях закону про внесення цієї зміни до Конституції треба буде передбачити термін, у який мають бути проведені 
позачергові вибори. Тоді «політична домовленість» стане однією з конституційних підстав для видання відповідного 
указу Президента України про проведення позачергових виборів у терміні визначений перехідними положеннями, і тим 
самим буде змінена діяі ч. 5 ст. 76 Конституції про загальний строк повноважень Верховної Ради України. 

К.: Але ж це значно ускладнює вирішення проблеми... 
О. Ю.: Можливо, однак воно знімає інші, більш серйозні проблеми. Уявіть собі, що відбулися позачергові вибори 

на основі самої лише «політичної домовленості», тобто на неконституційній основі, і група депутатів звертається до 
Конституційного Суду з приводи конституційності указу про призначення цих виборів. Що має робити Конституційний 
Суд? Очевидно, визнати указ неконституційним, Тоді під сумнів буде поставлена легальність і легітимність обраної на 
цих виборах Верховної Ради України, вибори можуть бути визнані недійсними і т. д. Чи додасть це стабільності державі 
й суспільству -риторичне запитання. 

Якщо хтось бажає розтягнути політичну нестабільністі в Україні на довгі роки, то проведення 
позачергових виборів на основі політичних домовленостей, а не Конституції України, і найкращим способом 
досягти цієї мети. Проте навряд чи бажає цього Український народ...



  



72 

О. І. Ющик 

УРОКИ БУХГАЛТЕРІЇ 
НАРОДНОГО 
ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 
(Опубліковано в журналі «Віче», травень, 2007) 

В Україні чергова криза влади. Але цього разу традиційна боротьбу за перерозподіл владних портфелів 
опозиційні політики прикривають ширмою боротьби за чистоту народного волевиявлення. 

Виявилося, що перехід двох десятків народних депутатів з табору опозиції злави правлячої коаліції спотворює 
волевиявлення народу, яке він висловив на виборах 26 березня 2006 р. Нардепи-перебіжчики просто «зрадили» народний 
вибір на користь «помаранчевих» сил, а коаліціанти, які переманюють нестійких народних обранців до свого вибору, 
загрожують відтак «узурпувати» владу і змінити конституційний лад в Україні. Приблизно так мотивується поява 2 
квітня 2007 р Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. 

Навіть для звичайного здорового глузду тут віддає очевидним перебільшення, оскільки конституційний лад в 
Україні сьогодні — це швидше конституційний безлад, який справді треба змінювати на щось нормальне. Але ж не 
шляхом посилення існуючого безладу та ошукування наївних виборців, підкидаючи їм всілякі ідеологічні химери під 
виглядом захисту їх «дійсного» волевиявлення! 

Насправді, про яку «зраду» волевиявлення народу йдеться? Спробуємо розібратися. 
Ні відомо, за результатами виборів 2006 р. до парламенту пройшли п’ять партій/блоків із 45, що брали участь у 

виборах. З понад 25 млн. виборців (25 352 380), які взяли участь у голосуванні, віддали голоси за ці п'ять партій/блоків 
приблизно 20 млн (19 714 576), тобто близько 80 відсотків виборців. Ця кількість голосів давала приблизно 360 
депутатських мандатів, а майже 90 мандатів були додатково пропорційно розподілені між цими партіями/блоками. 
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Відтак майбутні опозиційні сили отримали додатково понад 40 мандатів, які дісталися кандидатам з їхніх 
виборчих списків. Але ж за цих понад 40 нардепів з блоку Ю. Тимошенко та «Нашої України» виборці не голосували, 
вони пройшли до парламенту не як «помаранчеві» депутати, за яких віддали голоси прибічники «помаранчевих» сил... 
Ось де справжнє спотворення народного волевиявлення. 

Звичайно, треба віднести це викривлення за рахунок закону про вибори народних депутатів України. Однак 
цілком очевидно, що положення закону про перерозподіл депутатських мандатів є неконституційним, оскільки воно 
прямо порушує вимогу ст. 71 Конституції щодо прямого виборчого права громадян. Таке право означає не лише те, що 
виборець обирає депутата до Верховної Ради України прямо, без посередників, а й те, що його голос належить тому, за 
кого виборець голосує, а не іншому. На жаль, цей законодавчий дозвіл спотворення народного волевиявлення залишився 
поза увагою органів адміністративної юстиції і глави держави, як гаранта Конституції України. 

То, може, ті «перебіжчики» з понад 40 нардепів із опозиційних фракцій, за яких фактично голосували виборці 
партії «Віче», блоків Вітренко, «НЕ ТАК» і багатьох інших з тих, хто чомусь не побажаї віддати свій голос за 
«помаранчеві» сили, — може ці нардепи не такі вже й «зрадники» народу... Може, їх міграція — це своєрідний «рин-
ковий» спосіб встановлення дійсного народного волевиявлення?.. 

А щодо морального аспекту цього процесу, то його вирішення. І проблема самих партій, їх відповідальності за 
тих, кого вони запроі шують до своїх списків, які пропонують виборцям. Але при чому туї народ з його волевиявленням, 
Верховна Рада України як його представницький орган, зрештою, Президент України як глава держави? Очевидно, що 
втручання глави держави у внутрішні справи окремих партійних сил зовсім не одне й те саме, що виконання ним 
обов'язків гаранта Конституції. 

І, мабуть, перш ніж усім без винятку політичним силам пропонувати позачергові вибори до парламенту, варто 
було б спочатку усунути ту протиправну, антиконституційну недоречність у законі про вибори, яка дозволяє так цинічно 
спотворювати дійсне народне волевиявлення. Якщо вже комусь хочеться знати справжнє волевиявлення виборців 
України і у відповідності з ним формувати владу, треба спочатку створити належні законодавчі умови для його 
виявлення, окрема, передбачити невисокий прохідний бар'єр (наприклад, два і нотки) і скасувати будь-які 
перерозподільчі механізми на користь ереможців. А вже в парламенті нехай різні політичні сили домовляться, як це 
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робиться в інших країнах. Не домовляться — тоді справа за гарантом Конституції, який виключно у конституційний 
спосіб помагає розв'язувати проблеми організації влади, в жодному разі не зв'язуючи власні або, тим більше, замовні 
сценарії розвитку подій, що може бути дійсно кваліфіковано як узурпація влади.



ЮРИДИЧНІ ПУСТОЩІ  

НАВКОЛО ПОВНОВАЖНОСТІ  

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
(Інтерв'ю О. Ющика, опубліковано в газеті «Голос України», 2007, червень) 

Після відомої «заяви трьох» від 27 травня 2007 р., якою задекларовано намір провести позачергові вибори до 
Верховної Ради України 30 вересня 2007 р., Президент України видав Указ від 29.05.2007 р. «Про зупинення дії статті 2 
Указу Президента України від 26 квітня 2007 р. № 355», зупинивши на два дні (29 і 30 травня ц. р.) дію положення про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради України згаданого указу № 355. Надалі указами від 31.05.2007 р. та 
від 01.06.2007 р. цей термін було подовжено ще на два дні (31 травня і 1 червня ц. р.). Нарешті, 5 червня 2007 р. 
Президент видав Указ «Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України», в якому, зокрема, 
констатував «неповноважність Верховної Ради України» з 3 червня 2007 року. 

З цього часу в Україні виникла двозначна ситуація: глава держави заявляє, що парламент поточного скликання 
припинив своє існування, він є неповноважним приймати будь-які рішення; а народні депутати України від 
парламентської коаліції (більшість складу Верховної Ради) вважають, що Верховна Рада України є повноважною і 
такою, що діє відповідно до Конституції та законів України. 

Постає питання: як тут бути органам державної влади, їх посадовим особам, пересічним громадянам? Що ж 
насправді є юридично правильним? 

О. Ю.: Дійсно, від навали юридичних рішень, прийнятих оста№ нім часом із приводу позачергових виборів та 
діяльності парламе» ту, може «поїхати криша» навіть у професійних юристів, не кажучі про людей далеких від 
юриспруденції. Можливо, хтось саме й заці кавлений в тому, щоб створити такі «юридичні хащі», з яких було і 
неможливо знайти вихід до так званого «правового поля». Проте юриспруденція — наука точна (на відміну навіть від 
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такої традиційно точної науки як математика, що оперує уявними та приблизними і" тминами). Адже право не терпить 
приблизності, двозначності, суперечливості правових актів, які заперечують саме право, і тому юридична практика 
виробила за тисячоліття свого існування відповідну юридичну техніку для усунення будь-якої правової невизначеності. 

Щодо строків повноважності Верховної Ради України, то тут діє досить чітка й однозначна конституційна 
формула: Верховна Рада України стає повноважною, тобто такою, що може здійснювати свої повноваження, визначені у 
ст. 85 та інших статтях Конституції, з моменту набуття повноважень народними депутатами України, а саме, моменту 
складення ними присяги (ч. 6 ст. 79 Конституції). Чинна Верховна Рада залишається повноважною за будь-яких 
обставин до дня відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання (ч. 1 ст. 90 Конституції). 
При цьому Конституція не передбачає жодної перерви у повноважності Верховної Ради України. Більше того, навіть у 
разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження 
продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи 
надзвичайного стану (ч. 4 ст. 83 Конституції). Тобто повноважність чинної Верховної Ради країни зберігається навіть 
тоді, коли сплив визначений у ч. 5 ст. 76 п’ятирічний строк її повноважень, до дня першого засідання наступного складу 
парламенту. 

Кор.: Але ж у Конституції є таке поняття як «дострокове припинення повноважень Верховної Ради України». Чи 
не означає це, що її повноваження припиняються одночасно з набранням чинності указом Президента України про 
дострокове припинення повноважень? Мабуть, саме так розуміє даний термін глава держави та його юристи, якщо брати 
до уваги низку указів про «зупинення дії» указу від 26 квітня, про які йшлося... 

О. Ю.: Можу лише повторити те, що уже говорив з цього приводу в одній із публікацій. Видання Президентом 
України указу про дострокове припинення повноважень парламенту України означає, по суті, своєрідне директивне 
повідомлення суспільству про те, що Верховна Рада України поточного скликання закінчить свої повноваження в 
достроково, як тільки буде сформовано шляхом позачергових виборів її новий склад і новообрані депутати зберуться на 
своє перше зсідання. Нічого іншого за цим рішенням Президента України немає, воно нічого не змінює в статусі та 
діяльності чинної Верховної Ради України. Це однозначно випливає з кваліфікованого й неупередженого аналізу 
Конституції України. Тому обивательське уявлення про «розпуск» Верховної Ради, негайне припинення її діяльності 
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тощо на підставі указу Президента України — це від правової безграмотності, яку ще можна зрозуміти, коли йдеться про 
пересічних громадян, і яка зовсім не личить політикам, державним діячам і державним службовцям, а особливо, 
представникам юридичної науки. 

Президент України лише констатує проголошенням про дострокове припинення повноважень, що виникли 
підстави для політико-юридичної відповідальності парламенту перед народом за бездіяльність, і відкриває юридичну 
процедуру реалізації цієї відповідальності через призначення позачергових виборів до Верховної Ради України. Більше 
нічого за таким указом глави держави шукати не треба. 

К.: А як же рішення Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і 
тимчасове «відновлення» її повноважень на кілька днів? 

О. Ю.: А як можна уявити собі, щоб упродовж кількох місяців у державі не здійснювався контроль представників 
народу за виконанням Державного бюджету України, за діяльністю Кабінету Міністрів України, не відбувалося 
призначень на посади та звільнення з посад членів уряду, керівників і членів ряду інших центральних органів влади, 
обрання суддів, не надавалася згода парламенту на обов'язковість міжнародних договорів України тощо, тобто не вико-
нувалися повноваження Верховної Ради України, передбачені ст. 85 Конституції України? Відомо, що в Україні кожний 
місяць закінчується строк повноважень десятків суддів, які без обрання їх Верховною Радою не мають права 
здійснювати правосуддя. Вони змушені відкладати розгляд судових справ на невизначений строк, а страждають від 
цього прості громадяни, чиї справи не розглядає суддя. Питання: чи не порушується відтак право громадян на судовий 
захист? Відповідь очевидна: так, порушується. 

Але ж очевидно й те, що Конституція не може передбачати таких рішень Президента України, як гаранта прав і 
свобод громадян, якими б порушувалися ці права. Це суперечило б самій суті статусу гаранта. Звідси єдиний логічний 
висновок: рішення Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України не означає 
припинення фактичного здійснення цих повноважень, оскільки нездійснення останніх тягне за собою порушення прав 
громадян та багато інших негативних правових наслідків. Ніякого іншого раціонального тлумачення Конституції в цій 
частині просто не існує. 
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К.: Отже, можна вважати укази Президента, якими він зупинив шо свого указу від 26 квітня і тимчасово 
«відновив» повноважність Верховної Ради України на кілька днів, такими, що хоча б частково відповідають Конституції 
України? 

О. Ю.: Ці укази, навпаки, свідчать про їх повну суперечність із Конституцією, оскільки глава держави через дані 
акти «з метою реа- іізації невідкладних заходів» фактично встановлює порядок роботи Нсрховної Ради України. Однак 
ч. 5 ст. 83 Конституції України передбачає, що порядок роботи парламенту встановлюється Конституцією і а 
Регламентом Верховної Ради України, а зовсім не указами Президента України. 

К.: Але ж завдяки цим указам Президент України розблокував законодавчий процес і дав можливість ухвалити і 
надіслати йому на підпис десятки потрібних країні законів! 

О. Ю.: До чого тут укази? Президент України зобов'язаний діяти відповідно до ст. 94 Конституції, в якій є лише 
два варіанти його дій у разі отримання закону, надісланого йому Головою Верховної Ради України. Перший варіант — 
протягом п'ятнадцяти днів підписати закон, другий варіант — повернути закон зі своїми пропозиціями до Верховної 
Ради України для повторного розгляду. Ні про які винятки і цього правила в Конституції немає жодного слова, в тому 
числі немає застережень щодо законів, ухвалених «неповноважною» Верховною Радою. 

Не підписуючи ухвалені парламентом закони (якщо немає підстав для застосування права вето), Президент 
порушує Конституцію України, і це порушення не може бути виправдане посиланням на неповноважність» Верховної 
Ради України. Повернути отриманий закон до Верховної Ради без підпису чи зауважень до його тексту Президент 
України має підстави, на мій погляд, лише у разі, якщо закон не підписаний Головою Верховної Ради або взагалі не 
відбулося його прийняття, тобто голосування за закон більшості народних депутатів України. Тоді цей документ не є 
законом. 

К.: Тобто, Ви хочете сказати, що Президент України зобов'язаний відписувати навіть ті закони, які ухвалені 
парламентом після визнання указу про проведення позачергових виборів від 5 червня 2007 року... 

О. Ю.: Як я уже сказав, глава держави зобов'язаний виконувати вимоги ст. 94 Конституції щодо всіх без винятку 
законів, ухвалених Верховною Радою, а не лише тих, які визнає за потрібне для себе. 

К.: Але ж Президент не діє так, як має діяти. Чи є в такому разі юридичний варіант розв'язання цієї колізії? 
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О. Ю.: На жаль, Конституція України не дозволяє парламентові в обхід глави держави надавати чинності тим 
законам, які останній відмовився підписувати. Залишається один шлях — судовий. Лише суд має повноваження 
зобов'язати Президента України реагувати належним чином на направлення йому конкретного закону, ухваленого 
Верховною Радою. Це випливає з положення ч. 2 ст. 124 Конституції, згідно з яким «юрисдикція судів поширюється на 
всі правовідносини, що виникають у державі». 

К.: Гаразд, конституційна формула, про яку Ви говорили, передбачає повноважність Верховної Ради України аж 
до початку роботи її новообраного складу. Проте ніяка формула не може охопити всі життєві ситуації, зокрема, ту, що 
склалася в парламенті України з добровільною масовою відмовою від депутатських мандатів і стала юридичною 
підставою для видання Президентом указу від 5 червня 2007 р. Чи не здається Вам, що відсутність необхідної кількості 
депутатів у складі парламенту робить його недієздатним, а тому неповноважним, що й констатує в своєму указі 
Президент України? 

О. Ю.: У Вашому запитанні вбачається одразу кілька проблем. Передусім, варто було б звернутися до 
юридичного аналізу самого указу від 5 червня 2007 р. «Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради 
України». Я не погоджуюсь з тими, хто не має юридичних претензій до цього указу. Зверніть увагу, Президент України 
призначив позачергові вибори до Верховної Ради України, не оголосивши в указі про дострокове припинення 
повноважень чинної Верховної Ради, як це було зроблено в п. 2 указу від 26 квітня ц. р. Адже іншим своїм указом (№ 496 
від 05.06.2007 р.) глава держави визнав такими, що втратили чинність, усі попередні укази, у т. ч. указ від 26 квітня 2007 
року. 

Це означає, що позачергові вибори призначено, умовно кажучи, не на «вакантне місце», і після їх проведення 
може утворитися два склади Верховної Ради, які конкуруватимуть за статус легітимного парламенту: новообраний склад 
— на підставі визнання депутатів обраними виборцями, а діючий склад — на підставі ч. 5 ст. 76 Конституції, яка 
встановлює строк його повноважень до березня 2011 р. Юридично розв'язувати цю колізію доведеться знову-таки в 
судах: Конституційному Суді України, який змушений буде визнати указ про проведення позачергових виборів 
неконституційним, а також у судах загальної юрисдикції, які мають визнати на цій підставі вибори недійсними. 
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Звичайно, все це відбудеться за умови обрання політиками юридично коректного шляху, що, на жаль, буває останнім 
часом рідко. 

К.: А чому не можна просто на основі досягнутих політичних домовленостей оголосити позачергові вибори, якщо 
на них дає згоду Верховна Рада України? Адже саме такі домовленості мав на увазі Президент, видаючи указ про 
позачергові вибори... 

О. Ю.: Справа в тому, що Конституція України пов'язує проведения позачергових виборів до Верховної Ради 
України виключно і достроковим припиненням повноважень останньої. Для цього варто ознайомитися з ч. 4 ст. 90 та, 
особливо, з ч. 2 ст. 77 Конституції, в якій прямо записано, що позачергові вибори призначаються Президентом України і 
проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної 
Ради України. Тобто для проведення позачергових виборів потрібне рішення про дострокове припинення повноважень 
чинної Верховної Ради, а не інше рішення про проведення виборів. 

Характерно, що при виданні даного указу Президент України посилався лише на п. 7 ст. 106 Конституції, яким 
визначено його повноваження «призначати позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією 
Конституцією». Однак такий строк встановлений лише в згаданій ч. 2 ст. 77 — це шістдесят днів з дня опублікування 
рішення про дострокове припинення повноважень парламенту. Доки не буде опубліковане саме таке рішення, не можна 
починати відлік строку для проведення позачергових виборів. Як бачте, підтверджується думка про те, що 
юриспруденція — наука точна, вона не допуска є розширеного тлумачення конституційних повноважень Президента 
України, парламенту, уряду тощо. 

К.: Так, але ж Президент, посилаючись на рішення з'їздів двох блоків політичних партій та рішення 
Конституційного Суду від 17 жовтня 2002 р., зазначив в указі про дострокові вибори, що Верховна Рада втратила 
повноважність «автоматично», через вибуття значної кількості народних депутатів і «неможливість відновлення двох 
третин від конституційного складу Верховної Ради України». Яка ж була необхідність достроково припиняти 
повноваження і так неповноважної» Ради? 

О. Ю.: Не виключено, що глава держави виходив і з таких міркувань. Проте, як уже було сказано, ст. 77 
Конституції вимагає не констатації факту «неповноважності» Верховної Ради, а рішення про дострокове припинення її 
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повноважень, яке, повторюю, на сьогодні відсутнє. Схоже, Президент України не може знайти у ст. 90 Конституції 
адекватну підставу для припинення повноважень парламенту і умоглядно орієнтується на п. З цієї статті про 
неможливість розпочати пленарні засідання у повноважному складі Верховної Ради протягом тридцяти днів однієї 
чергової сесії. На його думку, відсутність двох третин народних депутатів у складі Верховної Ради робить її 
неповноважною, такою, що не має права приймати закони. 

К.: А Ви вважаєте інакше? 
О. Ю.: Насамперед, інакше вважав сам Президент України, підписуючи 12 законів, ухвалених Верховною Радою 

у липні-серпні 2006 р., та 12 законів, ухвалених у березні 2007 р., коли на засіданнях було зареєстровано менше 300 
народних депутатів України. Серед них 12 законів про ратифікацію міжнародних угод, два закони про внесення змін до 
Закону «Про Конституційний Суд України», закони про внесення змін до законів «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування», «Про архітектурну діяльність», «Про Державний бюджет України на 2007 р.», Кодексу про 
адміністративні правопорушення, Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних 
сил інших держав на територію України у 2006 р. для участі у багатонаціональних військових навчаннях» та інші. Усі ці 
закони є чинними. Тому постає логічне запитання: чому 240-290 народних депутатів України рік тому були 
повноважними приймати закони, а зараз стали «неповноважними»? 

К.: Але ж тоді конституційний склад Верховної Ради не зменшувався більш як до двох третин, і Верховна Рада 
могла приймати не лише звичайні закони, а й вносити зміни до Конституції, долати вето Президента України на закони, 
навіть здійснити процедуру імпічменту глави держави. Чи не тому Конституційний Суд визнав умовою повноважності 
парламенту збереження у його складі понад 300 народних депутатів? 

О. Ю.: Це одне з тих питань, відповідь на які вимагає ретельного аналізу. Па мій погляд, тут має місце нечітке 
конституційне регулювання даної проблеми. Судіть самі. У ч. 2 ст. 82 Конституції сказано, що Верховна Рада України є 
повноважною за умови обрання ні менш як двох третин від її конституційного складу. Це положення залишилося як 
відбиття мажоритарної системи виборів, за якої одномоментно не можна було обрати повний склад Верховної Ради 
України. 
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По суті, це положення означає, що Верховна Рада України вважається обраною за умови обрання не менш як 300 
народних депутатів, а не є повноважною за цієї умови. Повноважність Верховної Ради України, як я уже зазначив на 
початку розмови, безпосередньо пов'язується не з обранням, а зі складенням присяги обраними народними депутатами. 
Адже згідно з ч. 3 ст. 79 Конституції відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата. Тому якщо, 
наприклад, із 450 обраних депутатів 160 відмовляться скласти присягу, то повноважними у складі парламенту 
залишаться лише 290 депутатів. Чи буде такий парламент повноважним? 

К.: І яка ж відповідь? 
О. Ю.: На жаль, прямої відповіді у Конституції на цю ситуацію ік знайти, доводиться тлумачити її положення, що 

й було зроблено Конституційним Судом України в рішенні від 17.10.2002 р., на яке посилався в своєму указі Президент. 
З моєї точки зору, це рішення КС тільки заплутало проблему, а не розв'язало її. Виходячи з логіки даного рішення, 

потрібно розрізняти такі поняття як «повноважність» парламенту і «правомочність Верховної Ради України приймати 
рішення». Так, «повноважність» Верховної Ради визначається залежно від наявності в її складі не менше 100 
повноважних народних депутатів; натомість «правомочність Верховної Ради України приймати закони і реалізовувати 
інші конституційні повноваження» визначається «присутністю на її пленарному засіданні на момент голосування не 
менше тієї кількості народних депутатів, яка необхідна для прийняття відповідного рішення». А зважаючи на те, що різні 
рішення за Конституцією потребують різної кількості голосів: від 1/3 (ч. З ст. 89) до 3/4 (ч. 6 ст. 111) конституційного 
складу ВРУ, «правомочною» слід визнати навіть Верховну Раду складі 150 народних депутатів. Це збігається з 
висновком КС про н що «у разі обрання менше трьох четвертих від її конституційного складу Верховна Рада України 
буде неповноважною приймати лише рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту». 

К.: Але ж 150 депутатів можуть приймати рішення лише про утворення тимчасових слідчих комісій, і не можуть 
ухвалити жодного закону! Який же це «повноважний» парламент? 

О. Ю.: За логікою рішення КС такий «малий» парламент неповні шажний приймати більшість рішень, однак 
все-таки є «трохи повноважним». 
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З іншого боку, за роз'ясненням КС, «повноважність» Верховної Ради України — це її «правомочність приймати 
закони і реалізовувані інші конституційно визначені повноваження» (п. 2 Рішення). Тобто йдеться уже не про різні, а про 
тотожні поняття «повноважності» і правомочності». Це і є логічна плутанина, про яку я казав. 

На мій погляд, Верховна Рада України залишається повноважною ниті, поки вона здатна розпочинати пленарні 
засідання і приймані закони, постанови та інші акти «більшістю від її конституційного складу», як зазначено у ст. 91 
Конституції. Це загальна норма, бо така кількість забезпечує реалізацію практично всіх конституційних повноважень 
Верховної Ради, передбачених у ст. 85 Конституції, крім ухвалення законів про внесення змін до Конституції. 

К.: А подолання вето на закони, адже воно вимагає 300 голосів? 
О. Ю.: Ну, по-перше, більшість законів глава держави підписує без застосування вето. По-друге, слід більш 

конструктивно взаємодіяти парламенту і главі держави, щоб уникати їх ветування. Крім того, варто зауважити, що та ж 
Конституція передбачає можливість здійснення лише частини повноважень державного органу. Так, у разі дострокового 
припинення повноважень Президента України певна частина його повноважень тимчасово не виконується ніким (ст. 112 
Конституції). То чому не може працювати Верховна Рада, здатна здійснювати більшість своїх повноважень? 

Через це законодавець має враховувати різні ситуації, в тому числі фактичне зменшення складу парламенту 
внаслідок не лише умисних штучних дій депутатів (як це має місце сьогодні), а й з якихось об'єктивних причин. Треба 
чітко визначити в Конституції умови набуття й припинення повноважності Верховної Ради України, а не покладатися на 
тлумачення Конституційного Суду України з цього приводу. Можливо, варто встановити правило, що повноважним є 
парламент у складі не менш як 300 народних депутатів, що склали присягу, з одночасним зменшенням кількості голосів 
для прийняття рішення щодо імпічменту Президента з 3/4 до 2/3. Тоді не буде потреби вигадувати «неповну 
повноважність» парламенту... 

К.: А як же ст. 81 Конституції, що сьогодні дає можливість опозиційній меншості депутатів перетворити 
парламент на «неповноважний»? Чи є взагалі правове вирішення даної колізії? 

О. Ю.: Я думаю, для всіх уже очевидна юридична недосконалість тих положень ст. 81, якими її доповнено у 2004 
р. Проте загальний зміст положень, які стосуються дострокового припинення повноважень народного депутата у разі 
виходу його зі складу депутатської фракції за рішенням вищого керівного органу партії (блоку), також зрозумілий. 
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Депутат, який бажає вийти зі складу фракції, звертаєть« ся із заявою про це до фракції, а остання своїм рішенням 
констатуй факт припинення членства депутата у фракції і надсилає дане рішення до керівного органу партії (блоку). 
Зрозуміло, що Конституція мала на увазі окремі індивідуальні акти залишення фракцій депутатами, а не «колективне 
самогубство», «саморозпуск» тощо. Тому вихід із фракції останніх 15 її членів просто не може відбутися, зважаючи, що 
існування фракції передбачає наявність саме такої мінімальної кількості депутатів: адже перестає існувати такий суб'єкт 
як фракція. П'ять або десять депутатів не утворюють фракції, а тому повноважні прийняти рішення фракції про 
припинення членства фракції інших депутатів. А одночасний «колективний» розгляд усіх заяв депутатів «оптом», 
замість персонального розгляду кожної окремої заяви, суперечить змісту, який закладено у ст. 81 Конституції. Тому 
з'їзди опозиційних партій (блоків) мали б більш юридично виважено підійти до вирішення питання про припинення 
повноважень народних депутатів і не опускатися до фіктивних рішень. 

К.: Однак рішення з'їзди прийняли, і наскільки відомо, не збираються їх переглядати. Де ж правове вирішення 
проблеми? 

О. Ю.: У суді загальної юрисдикції. Тільки суд може визнати ці рішення незаконними і встановити факт, що 
повноваження народних депутатів України достроково не припинялися. Не відновити повноваження (такого не 
передбачає Конституція), а саме встановити вказаний факт, зважаючи на те, що порушена конституційна процедура  
розгляду заяв депутатів про вихід із фракцій, і що здійснена процедура складення повноважень не відповідала меті, 
передбаченій змістом ч. 1 ст. 86 Конституції. Так само, як суд поновлює на роботі працівника, який подав заяву про 
звільнення «за власним бажанням» під тиском керівника, або визнає недійсним фіктивний шлюб, укладений не з метою 
створення сім'ї. 

К.: За Вашою логікою виходить, що «останні» 15 депутатів фракції взагалі не можуть достроково скласти 
депутатські повноваження... 

О. ІО.: Можуть, але на підставі п. 1 ч. 2 ст. 81, тобто за їх особисто заявою на адресу Верховної Ради України. 
К.: І все ж, як бути в ситуації, коли склад чинної Верховної Ради виявиться меншим за 300 народних депутатів? 

Адже рішення Конституційного Суду не скасовано, воно є обов'язковим... 
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О. ІО.: Якщо мати на увазі правове вирішення проблеми, то, очевидно що, доведеться достроково припиняти 
повноваження чинного парламенту і проводити позачергові вибори до Верховної Ради. Однак я змушений повторити те, 
що уже говорив у публікації «Голосу України» від 24 квітня ц. р. На сьогодні не існує конституційних підтав для такого 
рішення, тому слід спочатку внести відповідні зміни ці Конституції щодо підстав дострокового припинення повноважень 
позачергових виборів парламенту. 

К.: Але ж для цього немає необхідних 300 голосів... 
О. ІО.: Тому доведеться шукати штучні варіанти. Якщо спиратися нп рішення Конституційного Суду України від 

17.10.2002 р., то можна, зокрема, штучно створити конституційні умови для дострокового припинення повноважень 
чинної Верховної Ради, яка не буде розпочинати пленарні засідання чергової сесії протягом тридцяти днів (наприклад, 
починаючи з 4 вересня ц. р. по 3 жовтня ц. р.) і дасть привід Президенту видати указ про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради на підставі п. З ч. 2 ст. 90. Це буде, звичайно, фікція, яка до того ж має стати предметом 
політичних домовленостей і компромісів, що не ігнорують чи заперечують Конституцію, а хоча б формально враховують 
її вимоги. На мій погляд, це буде найменшим із тих зол проти права, Конституції, які нам пропонують. 

А взагалі, право і фальш — речі несумісні. Можливо, саме тому політики в Україні так часто обирають неправові 
шляхи...
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О. І. Ющик 

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ РЕГЛАМЕНТ - НЕ ЗАКОН. 
(Опубліковано в газеті «Голос України», 2008, квітень) 

Якби не офіційні реквізити ухваленого «іменем України» рішення Конституційного Суду України у справі про 
Регламент Верховної Ради України від 1 квітня 2008 р., його можна було би і прийняти як дотепний і повчальний 
першоквітневий жарт. Визнані неконституційним у повному обсязі чинний парламентський регламент — це круто! Тим 
більше, враховуючи, що ніхто про це суддів офіційно не просив... 

Приводом для розгляду даної справи стало подання 50 народних іеиутатів України про перевірку на відповідність 
Конституції лише однієї з 235 статей чинного Регламенту (щодо процедури депутатського запиту). Та судді 
Конституційного Суду (далі — КС), мабуть, і пучивши за роботою, за власною ініціативою вирішили питання щодо 
конституційності постанови Верховної Ради України «Про Регламент Верховної Ради України» від 16 березня 2006 р. № 
3547-ІV, шиї вивши у процесі розгляду справи «ознаки повної невідповідності в Конституції». 

Узагальнено логіка суддів КС при цьому виглядає так. 
Конституція України (п. 21 ст. 92) встановлює, що організація і порядок діяльності Верховної Ради України (далі 

— ВРУ) визна- і.воться виключно законом. А тому всі рішення з питань організації м діяльності ВРУ повинні 
прийматися в формі закону. Аналогічна ивмога в Конституції закріплена щодо організації і порядку діяльності інших 
органів: парламентських комітетів, уряду та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Конституційного 
Суду України. А як тоді бути з ч. 5 ст. 83 Конституції, згідно з якою порядок роботи ВРУ встановлюється Конституцією 
України та Регламентом, і як бути з п. 15 ст. 85 Конституції, за яким до повноважень Верховної Ради належить 
прийняття Регламенту? — На це в рішенні КС маємо таку відповідь. ВРУ прийняла Регламент як додаток до Постанови 
від 16.03.2006 р. У ст. 1 Регламенту встановлюється порядок роботи ВРУ, її органів,... засади формування, організації 
діяльності... депутатських фракцій, порядок підготовки і проведення сесій ВРУ, її засідань, законодавча процедура, 
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процедура розгляду інших питань1 і т. д. Незважаючи на те, що всі зазначені питання згідно з Конституцією повинні 
визначатися виключно законами України, вони врегульовані Регламентом, прийнятим як додаток до згаданої постанови. 
Отже, робиться висновок, «Регламент, який унормовує організацію і діяльність Верховної Ради України, має прийматися 
виключно як закон України і за встановленою ст.ст. 84, 93, 94 Конституції України! процедурою його розгляду, 
ухвалення і набрання чинності». 

Для підсилення даного висновку в рішенні КС наведено посилані ня на правову позицію Конституційного Суду 
України щодо прийняття Регламенту як закону з рішення від 3 грудня 1998 р. (зважаю? чи на те, що п. 21 ст. 92 не було 
змінено), а також аналогічну правову позицію в ухвалах КС від 27 червня 2000 р. та 11 травня 2007 р. Як підсумок — 
визнати такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), Постанову «Про Регламент Верховної Ради 
України» від 16.03. 2006 р. № 3547-1V. 

Ось і вся логіка рішення КС, за якою з 1 квітня 2008 р. парламент України залишився без Регламенту... Що це 
означає для парламенту, глави держави, уряду, органів судової влади — окреме питання, відти відь на яке залежить від 
критичної оцінки даного рішення КС. Оцінки, яку має висловити, насамперед, наукова юридична думка, фахівці 
конституційного права. Проте загальний висновок очевидний: даним рішенням КС України суттєво порушив баланс 
владних повноважень між Верховною Радою України і главою держави — на користь Президента України, поставивши 
під реальну загрозу розвиток парламентаризму в Україні. Тому що у разі надання парламентському регламенту форми 
закону, про що йдеться в рішенні, регламент стає зручним засобом маніпулювання діяльністю ВРУ через президентське 
вето. 

Нагадаємо: у ст. 82 Конституції України (в редакції 1996 р.) в інтересах тодішнього глави держави було записано, 
що порядок роботи Верховної Ради встановлюється Конституцією та законом про регламент Верховної Ради України. 
Однак це положення так і не було виконане, оскільки народні депутати добре усвідомлювали вказану вище загрозу 
розвиткові парламентаризму. Більше того, при внесенні ними до Конституції у грудні 2004 р. дане положення було 
взагалі иилучене як необгрунтоване, а замість нього з'явилася формула ч. 5 ст. 83 Конституції: «порядок роботи 
Верховної Ради України встановлюється Конституцією та Регламентом Верховної Ради України». 
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Утім нас цікавить не так політична оцінка рішення КС, як оцінка ного юридичної логіки, яка, на мій погляд, є 
хибною і вкрай поверховою. 

1. З того, що організація й порядок діяльності ВРУ, уряду, КСУ ницо визначаються виключно законом, зовсім 
не випливає висновок, що всі рішення з питань організації та діяльності цих органів повинні врийматися у формі закону. 
Що таке тоді Регламент Кабінету Міністрів України, положення про міністерства тощо? Або яке значення мають, 
наприклад, нормативні рішення ЦВК з питань виборів, коли і н. 20 ст. 92, згідно з яким організація і порядок проведення 
виборів і референдумів визначаються виключно законом? А чи можливо в принципі нормативні укази Президента 
України, видані ним на ні нові та на виконання Конституції і законів відповідно до ст. 106 Конституції? Зрештою, навіщо 
тоді взагалі підзаконна нормотворчість? 

Як відомо, крім законів Конституція України передбачає також Інші нормативно-правові акти, що прямо 
випливає з вимог ст. 8 Конституції. Тому не можна ст. 92 Конституції тлумачити так, як це робить КС. Дана стаття 
означає, що передбачені нею питання й сфери відносин в обов'язковому порядку мають бути врегульовані загоном, тобто 
вихідний рівень їх нормативного регулювання не може (іірпи нижчим за юридичною силою, ніж законний. Проте це 
зовсім не означає, що взагалі виключається будь-яке похідне регулювання відносин у даних сферах підзаконними 
актами; підзаконні акти інніс мають прийматися на основі Конституції та законів і відповідати їм. 

До речі, судді КС чомусь «забули» про існування Регламенту власного органу, яким вони керуються у своїх 
рішеннях, хоча цей акт і не і законом. Так, у рішенні від 13.10.2005 р. (справа про особливості ідійснення виконавчої 
влади та місцевого самоврядування в районах Міста Києва) КС посилається на § 51 Регламенту Конституційного ('уду 
України. А як тоді бути з вимогою ст. 153 Конституції України, в ідно з якою порядок організації і діяльності 
Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом? Адже Регламент КСУ — це аж 
ніяк не закон... 

2. Висновок КС ґрунтується на логічно некоректному прийомі підміни понять. Зокрема, предмет регулювання 
Регламенту ВРУ (ст. 1) у рішенні КС представлено так, що всі зазначені в цій статті питання згідно з Конституцією 
повинні визначатися виключно законами України, однак вони врегульовані Регламентом. По-перше, не всі зазначені 
питання є однопорядковими, однорідними; засади формування органів ВРУ, коаліції тощо і процедурні питання — 
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далеко не одне й те саме. По-друге, наявність у Регламенті положень, які відтворюють певні конституційні положення 
або положення чинних законів України, не означає, що відповідні питання «врегульовані Регламентом». Ці питання 
врегульовані Конституцією та/або законом, а в Регламенті вони мають не регулятивне, а лише інформативне наванта-
ження, зумовлене вимогами юридичної техніки до формулювання тексту Регламенту. 

Отже, висновок КС, що «Регламент, який унормовує організацію і діяльність Верховної Ради України, має 
прийматися виключно як закон України і за встановленою... процедурою його розгляду, ухвалення і набрання чинності», 
зроблено на хибній логічній основі. Інакше доведеться визнати, що згаданий нами Регламент Конституційного Суду 
України (затверджений рішенням КС від 05.03.1997 р.) «унормовує» підстави звільнення з посади судді КС, тобто 
питання статусу судді, що має визначатися виключно законом (п. 14 ст. 92 Конституції України). Насправді положення 
щодо підстав звільнення суддів у Регламенті КСУ лише відтворюють відповідні положення чинного Закону «Про 
Конституційний Суд України», який і внормовує ці підстави відповідно до Конституції України. 

3. Аналізуючи положення ч. 5 ст. 83 та п. 15 ст. 85 Конституції (в яких міститься вказівка на Регламент ВРУ) «в їх 
системному зв'язку із положеннями ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 та п. 21 ст. 92 Конституції», з яких нібито випливає вимога надати 
Регламентові ВРУ статусу закону, судді КС, м'яко кажучи, злукавили. Адже ні в ч. 5 ст. 83, ні в п. 15 сг. 85 не йдеться про 
Регламент, який унормовує організацію і діяльність Верховної Ради України, як зазначено в рішенні КС. У ст. 85 
сказано, що порядок роботи ВРУ встановлюється Конституцією та Регламентом ВРУ, а в ст. 85 взагалі йдеться про 
повноваження парламенту приймати Регламент ВРУ. Очевидно, що підміна поняття «порядок роботи Верховної Ради 
України» більш широким поняттям «організація та діяльність Верховної Ради України» знадобилася суддям КС для того, 
щоб використати штучно сконструйований «системний зв'язок» для обґрунтування виходу на ст. 92 Конституції про 
виключне регулювання законом питань, передбачених ст. 1 Регламенту ВРУ. При цьому судді КС чомусь «не помітили» 
положення ч. З ст. 8Н Конституції, згідно з яким Голова Верховної Ради України здійснює свої конституційні 
повноваження «у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України». 

Між тим, значно більш очевидний системний зв'язок можна було, мри бажанні, знайти в рамках однієї лише ст. 85 
Конституції, п. 3 якої передбачає повноваження Верховної Ради приймати закони, а п. 15 — приймати Регламент ВРУ. 
Отже, за логікою ст. 85 Конституції, прийняття Регламенту не є прийняттям закону. 



90 

4. Пославшись в обґрунтування даного рішення на «правову позицію щодо прийняття Регламенту як закону 
України», висловлену и попередніх рішеннях, КС тільки зайвий раз підтвердив надуманість свого висновку. Адже 
рішення КС від 03.12.1998 р. та ухвала від 7.06.2000 р. приймалися в умовах дії ч. 5 ст. 82 Конституції, яка на той час 
передбачала прийняття закону про Регламент і яка з 2006 р. відсутня в чинній Конституції (про що уже сказано). Навряд 
чи ця недоречна «правова позиція» додає переконливості рішенню КС про неконституційність у цілому парламентського 
Регламенту. 

Отже, юридична логіка рішення КС від 1 квітня 2008 р. не витримує ніякої критики. Разом з тим залишається 
питання: а що, у суддів КС взагалі не було підстав для сумнівів у конституційності Регламенту Верховної Ради України і 
вони просто пожартували 1 квітня або, можливо, виконали чиєсь політичне замовлення? 

На мій погляд, сумніватися в конституційності чинного Регламенту ВРУ у суддів КС підстав було більш ніж 
досить. Мені уже доводишся давати розгорнуту критику як концепції самого Регламенту ВРУ, і.ік і багатьох його 
положень (див.: Ющик О. І. Теоретичні основи законодавчого процесу. К, 2004, с. 302-319). На жаль, замість фахового 
підходу до вироблення цього важливого акта в останнє десятиліття іпмінує корпоративно-політичний антинауковий 
підхід. Насамперед, п путати — автори чинного Регламенту ВРУ не враховують природу і функціональне призначення 
парламентського Регламенту, а через це ні нпправдано розширюють предмет його регулювання, включивши и 
Регламент ВРУ велику кількість питань, які мають регулюватися і коном. Тому Конституційний Суд України мав би 
перевірити коніїн удійність Регламенту ВРУ не формально, а з точки зору відповідної н ііого змісту ст. 92 Конституції, 
та визнати неконституційними ннічну частину його положень. Таке рішення КС було б надзвичайно корисним для 
парламенту, теорії і практики українського парламентаризму. Але для цього довелося б добре попрацювати, на що у 
суддів КС, схоже, не вистачило натхнення й сил. 

Який же вихід з цієї ситуації? Очевидно, перше, що потрібно, — ні поспішати з прийняттям нового Регламенту 
ВРУ як закону, на що орієнтує помилкове рішення КС. Потрібно чітко визначитися з природою даного акта, його 
функціональним призначенням і предметом регулювання, після чого надати можливість фахівцям-науковцям ви-1 
робити відповідне концептуальне рішення щодо розробки та прийняття Регламенту ВРУ на основі Конституції. 
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Юридична наука традиційно розглядає регламенти як специфічні акти для юридичного закріплення процедур 
діяльності представницьких органів, адміністративних процедур органів виконавчої влади, процедур діяльності органів 
судової влади. Отже, регламент — це особливий процедурний акт, в якому не повинно бути положень, що ними 
перевантажений чинний Регламент ВРУ: стосовно структури парламенту, правового статусу його органів та посадових 
осіб, забезпечення його діяльності допоміжними структурами, взаємовідносин з іншими органами влади тощо. 
Традиційне функціональне призначення Регламенту ВРУ, як процедурною акта, мала б закріпити чині ( на Конституція 
України. Однак відповідної юридико-технічної формули її автори свого часу не знайшли, обмежившись розпливчастими 
формулюваннями «порядок діяльності» та «порядок роботи», з чого й виникають труднощі при застосуванні відповідних 
норм, невизнаШ ченість предмета Регламенту ВРУ. 

Виходячи з традиційного розуміння природи регламенту, в Конституції України натомість слід було записати: 
«Порядок проведение засідань, підготовки та прийняття рішень Верховної Ради України встановлюється 
Регламентом Верховної Ради України відповідно до цієї Конституції та законів України». Зважаючи на це, варто, на мііі 
погляд, при вдосконаленні тексту чинної Конституції об'єднати проН цедурні положення ст.ст. 82 і 84 в єдину статтю, 
виклавши останню частину об'єднаної процедурної статті в запропонованій тут редакції. Звідси також випливає 
необхідність розробки принципово новоїредакМ ції Регламенту Верховної Ради України. (До речі, Верховна Рада Укра-д 
їни розпочинала свою діяльність у XII скликанні з Тимчасовим Рсгв ламентом засідань Верховної Ради України 
дванадцятого скликання, ухваленим на її першій сесії 22.05.1990 р., який складався всього іа 28 пунктів). 

А щодо законодавчого визначення організації та порядку діяльності ВРУ, то для цього потрібна система законів 
т. зв. парламентського права, насамперед, закон про Верховну Раду України, закони про комітети і комісії Верховної 
Ради України та про статус народного депутата України, закон про закони і законодавчу діяльність, низка інших законів. 
Крім того, слід враховувати, що окремі аспекти органі зації та порядку діяльності ВРУ регулюються положеннями 
багатьох ііппих законів (про вибори, про міжнародні договори, про Кабінет Міністрів України, про Конституційний Суд 
України, про Вищу раду юстиції, Бюджетним кодексом України тощо). 

На моє переконання, систематизувати і розвинути чинне законодавство щодо організації та впорядкування 
діяльності парламенту України без допомоги наукових юридичних установ неможливо. Пора, нарешті, зрозуміти, що 
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наука ніколи і нікому ще не зашкодила, для вітчизняного державотворення і правотворення вона — абсолютна 
необхідність. Так само, як абсолютно необхідним є ґрунтовне наукове забезпечення діяльності органу конституційної 
юрисдикції. Адже від якості його рішень залежить дуже і дуже багато...



Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик 

АКТУАЛЬНІ  
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ  
В КОНТЕКСТІ  
КОНСТИТУЦІЙНОГО  
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
(Опубліковано: «Правова держава», 2008) 

Розвиток парламентаризму в новітній історії нерозривно пов'язаний із конституційним процесом, із закріпленням 
конституційного ладу в Основному законі держави. Термін «конституційний лад» використовують багато конституцій 
без офіційного визначення змісту цього поняття, різного для різних країн [1]. Прийняття Конституції України 1996 р. 
завершило законодавче визначення сучасного конституційного ладу України. 

Із прийняттям Конституції України, предметом регулювання якої є, насамперед, основи конституційного ладу, 
набули значення Основного закону вищі принципи, вихідні начала побудови національної правової системи, були 
сформульовані загальні правила, на основі яких надалі мали регулюватися всі сфери суспільних відносин, зокрема й 
організація державної влади в Україні. Разом з тим для змістовної цілісності законодавчого регулювання потрібна 
змістовна єдність самих основ конституційного ладу. Чи властива вказана єдність основам конституційного ладу, 
закріпленим у Конституції України? Це — ключове питання для розуміння сутності політико-правових процесів, що 
відбуваються в Україні впродовж останніх десяти років, оцінки стану та перспектив розвитку парламентаризму в 
Україні. 

Насамперед, слід зазначити, що сутність конституційного ладу України визначається як змістом розділів І, III і 
XIII, так і окремими положеннями інших розділів Конституції України. Адже у розділі першому зовсім не згадується 
інститут президента в Україні, і у двох інших розділах йдеться лише про повноваження Президента України 
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призначати всеукраїнський референдум і подавати до Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до 
Конституції Очевидно, що ці повноваження нічого не говорять про дійсний зміст інституту президента, його місце та 
роль у системі державної и іади в Україні. Певне уявлення щодо цього дають положення ст. 102 Конституції, називаючи 
Президента України главою держави, що виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Однак цих положень замало 
для усвідомлення місця глави держави у здійсненні державної влади на засадах її поді- iv на законодавчу, виконавчу та 
судову. І тільки разом з положениями ст.ст. 106 і 107 Конституції, в яких визначені повноваження Президента України, 
з'являється можливість скласти більш-менш певне уявлення про форму правління, встановлену Конституцією України, 
що і одним із суттєвих визначень конституційного ладу країни. 

Саме форма правління виявилася ключовою проблемою, навколо якої точиться боротьба різних політичних сил в 
Україні, ставши предметом головної уваги суб'єктів конституційного процесу. І передусім від того, як і коли цю 
проблему буде розв'язано, залежить подальший розвиток парламентаризму в Україні. 

Загальні засади організації державної влади в Україні, її державною устрою складає низка конституційних 
положень, а саме: Украпи с унітарною державою, її суверенітет поширюється на всю її терн юрію, що в межах існуючого 
кордону є цілісною і недоторканною (м 2); в Україні існує єдине громадянство, підстави набуття і припинення якого 
визначаються законом (ст. 4); Україна є республікою (ст. 5); державна влада здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову, у встановлених Конституцією межах І відповідно до законів України (ст. 6); 
Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції і повинні відповідати їй (ст. 8); найважливішими функціями держави є захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки; оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України, а забезпечення державної безпеки і 
захист державного кориту на відповідні військові формування та правоохоронні органи іержави (ст. 17). 

Ці конституційні основи визначали життя суспільства в останнє десятиліття, реалізацію програмних засад 
конституційного ладу щодо розвитку державності, правової системи, окремих суспільних інститутів. Йдеться, 
насамперед, про демократичний, соціальний, правовий характер держави, систему місцевого самоврядування, політичні 
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партії, а також низку соціальних і культурних прав громадян, що лише в перспективі можуть бути реально гарантовані 
державою. Прийняття нової Конституції України відбивало загальну тенденцію розвитку української державності в 
напрямку демократизації й поступового повернення її до парламентської демократії, сприяло зростанню у кінцевому 
підсумку ролі парламенту як єдиного органу законодавчої влади в державі, що збігається із сучасним світовим процесом 
демократизації публічної влади. 

Разом з тим визначення в Конституції загальних засад організації та функціонування державної влади в Україні, 
зокрема її державного устрою, виявилося недостатньо послідовним, в окремих моментах внутрішньо суперечливим, 
непридатним для чіткого правового регулювання владних відносин і запобігання політико-правовим конфліктам. 

В умовах становлення України як незалежної й суверенної держави фактичне домінування політики над правом 
стало фактом, під тиском якого формується викривлене праворозуміння не лише у пересічних громадян, а й у політичної 
верхівки суспільства. Ознака цього — формування в національній правосвідомості хибних уявлень про політико-иравову 
природу суспільного і державного устрою країни, призначення та роль окремих політичних і державних інститутів. 
Насамперед це стосується місця й ролі парламенту та глави держави в системі державного управління суспільством. 

Конституція, як політико-правовий акт, фіксує в юридичній формі результат політичного процесу, 
співвідношення політичних сил на певний момент розвитку суспільства в їх боротьбі за державну владу. Не стала 
винятком у цьому відношенні й Конституція 1996 року. Відтак зрозумілими стають об'єктивні витоки того правового 
нігілізму, неповаги до права, висловленого в Конституції, панування «політичної доцільності», якими характеризуються 
події 2004-2007 рр. у нашій державі. Справа тут не тільки у низькому рівні правової культури політиків і державного 
апарату, відсутності усталених політичних і правових традицій. Найперше, істотно змінюються конкретно-історичні 
умови здійснення політичної влади, а разом з ними — конкретна необхідність правового регулювання суспільних 
відносин, особли во у сфері організації державної влади, що сприймається у суспільнім « відомості через політичну 
боротьбу. Остання визначає зміст сучасного політичного процесу в Україні, впливаючи на правову форму даного 
процесу та правосвідомість, підпорядковуючи право і Конституцію потребам боротьби за владу. При цьому 
використання права і Конституції не обмежується їх прямим призначенням для упорядкування, стабілізації політичних 
процесів; вони стають предметом ідеологічного тиску на політичних опонентів. 
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За таких умов розвиток парламентаризму в Україні визначається не так потребою реалізації програмних 
конституційних засад (юридичною конституцією), як боротьбою політичних сил за владу (фактичною конституцією), з 
підпорядкуванням умовам цієї боротьби всієї системи публічної влади і правової системи, в тому числі Конституції 
України та конституційного процесу. Наочним підтвердженням цього стало внесення змін до Конституції України у 
грудні 2004 р. (т. зв. конституційна, або політична реформа), спрямованих па посилення ролі парламенту в системі 
державної влади через перевід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. У 
засобах інформації, науковій літературі, и політичних дискусіях з різних позицій дається оцінка даного акта, проте 
змістовний комплексний аналіз його значення в історії української держави ще попереду. Однак не викликає сумніву, що 
цей акт є закономірним етапом у розвитку українського парламентаризму. 

Разом з тим практика реалізації даного акта з перших кроків вияви іася вкрай суперечливою, спричинила низку 
політичних і юридичних конфліктів. Це дало привід деяким політикам і фахівцям у галузі іержавного будівництва і права 
взагалі поставити під сумнів доцільнії гь запроваджених конституційних змін, заперечувати необхідність іншої форми 
правління і пропонувати відновити статус-кво, по суті, стіснити парламентську контрреформу. При цьому не обійтися 
без чергового змінення Основного закону України, тому з'являється ідея ухвалення Конституції України в новій редакції, 
здійснення нового ' іаиу конституційного процесу. 

Проблема однак полягає в тому, щоб усвідомити процес внесення змін у чинну Конституцію не як реалізацію 
абстрактних «об'єктивних потреб» чи конкретних суб'єктивних побажань, владного наказу чи умоглядної «ідеї», а як 
конкретну необхідність; отже, усвідомити і нвституційні зміни як дійсно актуальні та водночас реально можливі ні і пх 
суспільно-політичних умов, в яких вони відбуваються. Це ознаки, що необхідним належить визнати тільки те змінення 
Конституції, яке: 1) є дійсно актуальним, тобто таким, що відповідає правильні усвідомленим закономірностям 
суспільного розвитку й адекватно виражає їх у пропонованих конституційних змінах; 2) є реально можливим у 
матеріальному сенсі, тобто таким, що забезпечує безперешкодне втілення в життя пропонованих конституційних новел; 
3) є реально можливим у процесуальному сенсі, тобто таким, що забезпечує безперешкодне ухвалення запропонованих 
змін суб'єктами конституційного процесу. 
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При цьому не зайве наголосити, що Конституція України — особливий предмет, який потребує системного 
комплексного підходу до його пізнання та вдосконалення. Без вагомого наукового забезпечення вирішити проблеми 
належної реалізації Конституції та її вдосконалення неможливо, що наочно підтверджується практикою конституційного 
процесу в Україні. 

Виходячи з таких міркувань, потрібно визнати, що зміни Конституції України у 2004 році не були конкретно 
необхідними, а тому виявилися недосконалими, складними для реалізації і не дали бажаного результату. Чому? — Тому, 
що ці зміни не можна визнати дійсно актуальними. Потреба зняти суперечність в організації державної влади на вищому 
рівні, поліцентричність влади (двовладдя глави держави і парламенту) загалом усвідомлювалася учасниками 
конституційного процесу й актуалізувала здійснення політичної реформи в Україні. У цьому сенсі змінення Конституції 
відповідало закономірностям суспільного розвитку. Разом з тим пропоновані конституційні зміни неадекватно 
виражали ці закономірності, оскільки були половинчастими, по суті не вирішували завдання усунути зазначене 
двовладдя. 

Ця неадекватність конституційних змін зумовлювалася конкретними умовами боротьби за владу, яким було 
підпорядковано конституційний процес. Якщо згадати, за яких умов і яким чином вносилися зміни в Конституцію 
України у грудні 2004 р., наскільки реально можливим у процесуальному сенсі, «безперешкодним» виявилося ухвалення 
конституційного закону, стане зрозумілим, чому дане внесення змін не було реально можливим у матеріальному сенсі, 
не могло забезпечити гарантовану реалізацію пропонованих конституційних новел. До цього варто додати, що про 
наукове забезпечення конституційного процесу тоді взагалі не йшлося. 

Практика вкотре переконує: якщо змінення Конституції не є конкретно необхідним і не має ґрунтовного 
наукового забезпечення — таке, з дозволу сказати, «реформування» нічого, крім шкоди, І суспільству не принесе. Тому 
зараз як ніколи актуальною є потреба теоретично осмислити і правильно усвідомити конкретну необхідність правової 
реформи в України, визначити дійсно актуальні напрями і способи удосконалення державного механізму та правової 
системи. 

На нашу думку, можливість уникнути олігархічного авторитаризму й надмірної бюрократизації 
державного апарату в Україні існує тільки на шляху послідовного розвитку парламентаризму. 
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Залишаючись на позиціях конституювання України як демократичної, соціальної і правової держави, логічно 
зробити висновок, що перспектива утвердження парламентсько-президентської або, навіть, парламентської 
республіки є закономірністю розвитку української державності. Адже саме у парламентських інститутах найбільш 
мовно втілюються демократичні засади здійснення державної влади; саме розвитком парламентаризму визначається 
рівень соціальності сучасної розвиненої держави; нарешті, саме парламенти є інститутами, об'єктивно найбільш 
зорієнтованими на верховенство права, Конституції і закону, тобто на утвердження правової держави. 

Формат цієї статті не дає змоги розглянути закономірність утвердження в Україні гіарламентсько-президентської 
або парламентської форми правління, виходячи з усіх її названих визначень (демократичної, соціальної, правової 
держави). Тому розглянемо лише деякі аспекти утвердження парламентаризму в Україні, орієнтуючись на її становлення 
як правової держави. 

Проголошення України правовою державою в ст. 1 Конституції є самодостатньою політико-юридичною 
підставою для того, щоб вимагати від усіх органів держави і посадових осіб реалізації принципу кіконності. Адже 
будь-яка держава, з нашої точки зору, є правовою, якщо в ній реалізується принцип законності. Як тільки цей принцип 
іаперечується і державна влада виходить за межі правової форми своєї діяльності у сферу свавілля, так ця держава 
втрачає якість правової прямо пропорційно масштабу порушення права. 

Варто у зв'язку з цим зауважити, що принцип законності в літературі безпідставно обмежується лише вимогою до 
агентів публічної влади виконувати закон. Між тим, вихідним моментом даного принципу логічно вважати взагалі 
необхідність мати закон, як юридичну форму нормативної сутності діяльності державного апарату. Якщо, наприклад, в 
Україні досі не прийняті десятки законів, передбачених Конституцією, то існуючі прогалини в правовому регулюванні 
означають, що ми маємо справу з недосконалою у правовому відношенні державою, навіть коли б усі існуючі в ній 
закони виконувалися належним чином. 

Парламентаризм в умовах правової держави — це, передусім, повноцінне конституційно-правове і законодавче 
забезпечення функціонування парламенту як представницького, законодавчого та вищого контрольного органу в 
державі. Такого повноцінного забезпечення в Україні досі не існує, воно ще має бути створене в ході здійснення 
парламентської реформи. Для цього, по-перше, необхідно істотно удосконалити положення чинної Конституції, які 
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стосуються інститутів парламентського права; по-друге, сформувати пакет законодавчих актів парламентського права, 
ухваливши низку нових законів та змінивши деякі чинні акти. Ключовими в цьому пакеті, з нашої точки зору, мають 
стати закон про Верховну Раду України, закон про закони і законодавчу діяльність та Регламент Верховної Ради України. 
Саме в цих актах повинен детально визначатися статус парламенту, вимоги до закону і законодавчої діяльності, як 
основи законодавства, та порядок реалізації всіх повноважень Верховної Ради України. Дані акти мають чітко й повно 
конкретизувати відповідні положення Конституції України, органічно доповнивши останні. 

Зокрема, необхідність закону про Верховну Раду України зумовлена вимогою п. 21 ст. 85 Конституції України, 
згідно з якою організація і порядок діяльності Верховної Ради визначаються виключно законом. Зважаючи на це, предмет 
Регламенту Верховної Ради України повинні складати лише процедури здійснення конституційних повноважень 
парламенту, а не питання організації, структури тощо Верховної Ради України та її органів. Відтак закон про Верховну 
Раду України мав би конкретизувати положення розділу IV Конституції України, систематизувавши в єдиному законі 
конституційне визначення статусу, організації та порядку діяльності парламенту, позбавивши необхідності численних 
звернень до Конституційного Суду України за тлумаченням відповідних конституційних положень. 

Проект такого закону підготовлений в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького. Він складається з трьох 
розділів, 9 глав, 80 статей. Розділ перший «Верховна Рада України — парламент України» містить три глави: гл. 1 — 
«Загальні положення»; гл. 2 — «Посадові особи та органи Верховної Ради України»; гл. З — «Депутатські об'єднання. 
Парламентська більшість і парламентська опозиція». Розділ другий «Здійснення повноважень Верховної Ради України» 
має чотири глави, присвячених відповідно здійсненню законодавчих, установчих і контрольних повноважень, а також 
міжнародним зв'язкам Верховної Ради України (гл. 4-7). Нарешті, розділ третій «Апарат Верховної Ради України. 
Забезпечення діяльності Верховної Ради України» складається з двох глав, у яких регулюються завдання та функції, 
організація парламентського апарату і статус його працівників, визначаються установи та організації Верховної Ради, її 
друковані органи та електронні засоби інформації, майно, кошторис, забезпечення охорони і внутрішнього порядку, 
забезпечення діяльності керівників парламенту. 

У зв'язку з прийняттям такого закону виникне потреба переглянути чинний Регламент Верховної Ради України, 
який містить низку положень організаційно-статусного характеру, що не є предметом регламентного регулювання. 
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Проблема парламентського регламенту набуває особливого значення для процесу становлення парламенті ризму. Як 
відомо, новою Конституцією України було передбачено регулювати порядок діяльності парламенту законом про 
Регламент Верховної Ради України; однак парламент так і не ухвалив вказаного закону через відсутність 
заінтересованості народних депутатів у ньому. Адже чинний Регламент залишається зручним засобом ситуативного 
регулювання внутрішньопарламенгських відносин в умовах голої боротьби різних політичних сил, і робота парламенту 
яскраво це підтверджує. 

Змістовні суперечності та концептуальні вади чинного Регламенту сприяють виникненню конфліктних ситуацій у 
парламенті при розгляді тих чи інших питань законодавчого регулювання. Таке незадовільне регламентне визначення 
законодавчої процедури породжує необхідність удосконалення Регламенту, а разом з тим виявляє проблему 
концептуального підходу до правового регулювання законодавчого процесу, насамперед, диктує потребу в спеціальному 
регулюванні законодавчої діяльності та встановленні вимог до закону як акта вищої юридичної сили. Вирішенню цієї 
проблеми мало би сприймати прийняття окремого закону про закони і законодавчу діяльність, що давно пропонується 
юридичною наукою, однак через незаінтересованість окремих владних суб'єктів в удосконаленні законодавчого процесу 
досі не вдається розв'язати цю проблему. 

Разом з тим у реалізації принципу законності важко переоцінити роль судової влади в цілому і, зокрема, роль 
Конституційного Суду України, який у сучасних політико-правових умовах повинен стати вирішальним фактором 
становлення України як правової держави. Незалежно функціонуючого органу конституційної юрисдикції взагалі важко 
розраховувати на утвердження принципу законності в нашій державі у найближчому майбутньому. 

На жаль, конституювання цього органу, як і взагалі організації державної влади, відбувалося у жорсткій 
політичній боротьбі за владу і несе у собі всі її негативні риси. Прагнення колишнього глави держави мати вплив на 
Конституційний Суд втілилося у способі його формування. Проте призначення суддів одночасно від трьох суб'єктів, і к 
це передбачено Конституцією, є хибною ідеєю, яка обертається реальною можливістю заблокувати у будь-який час 
роботу даного органу (що ми й спостерігаємо в останні роки). 

Очевидно, немає раціональної логіки в тому, що судді одного й того самого органу мають різний статус в частині 
їх призначення та звільнення з посади. Більш логічним і більш політично доцільним з точки зору загальнодержавної та 
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суспільної політичної доцільності є не призначення, а обрання Верховною Радою України суддів Конституційного Суду 
з числа 20-25 кандидатур, запропонованих у різний спосіб, у тому числі Президентом України. Головне, щоб у народних 
депутатів був вибір достойних кандидатів у судді. 

Друге питання — законодавче забезпечення діяльності Констатуй ційного Суду України, внесення змін до 
Конституції та прийняття нової редакції закону про Конституційний Суд України і закону про конституційне 
судочинство. Очевидно, слід уточнити компетенцію і повноваження Конституційного Суду, гарантії незалежності суд-
дів, можливість їх повторного обрання, а також процедури розгляду справ, з урахуванням десятилітнього досвіду 
діяльності даного органу. Цю частину роботи слід було би зробити невідкладно і в найкоротший термін, завершивши її 
формуванням нового складу Конституційного Суду України. 

Не маючи органу, який би на правовій основі вирішував юридичч ні конфлікти всередині державної влади, 
насамперед, між главою держави і парламентом, немає достатніх підстав розраховувати на те, що політичний процес, 
боротьба між різними політичними силами за владу не приведе у черговий глухий кут юридичного протистояння, до 
глибокої кризи і гострих конфліктів у суспільстві. Стримати свавілля у державному управлінні, упорядкувати 
політичний процес, зробити його корисним і зрозумілим для суспільства — високе соціальне призначення права, 
завдання органів, що мають охороняти право, всіх відповідальних правників, нагальна вимога формуванші України як 
правової держави. 

Реальне здійснення цього високого покликання, на наше переконання, можливе тільки на шляху поступального 
розвитку й утверЛ дження парламентаризму в нашій країні. 

1. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голом та ін. - К.: Укр. енцикл., 2001. - Т. 3. - С. 
279-280. 
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О. І. Ющик 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ  
КОНСТИТУЦІЙНОГО  
ВИЗНАЧЕННЯ  
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ  
КОАЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 

(Опубліковано в газеті «Юридичний вісник України», 2008, вересень) 

Проблема парламентської коаліції, її формування, діяльності та припинення останнім часом набула загрозливої 
гостроти. По с у т і ,  від її вирішення залежить те, яким шляхом рухатиметься далі и ржавотворення в Україні. 

Критичні оцінки тих змін до Конституції України, які відбулися грудні 2004 р., зумовлені не тільки конфліктною 
практикою застосування відповідних конституційних положень, а й змістом самих них положень. Наочним свідченням 
цього є ситуація, що виникла у зв'язку із заявами двох народних депутатів України про вихід зі складу парламентської 
коаліції, ті події, які відбувалися у зв'язку і цим у Верховній Раді України, звернення 105 народних депутатів Чраїни до 
Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення частин шостої, сьомої та дев'ятої ст. 83 
Конституції країни щодо коаліції депутатських фракцій і рішення останнього з цього приводу, спроби відновлення т. зв. 
«демократичної коаліції» та наміри Президента України достроково припинити повноваження парламенту і призначити 
нові позачергові вибори. 

Зокрема, у згаданому конституційному поданні на основі аналізу положень Конституції, зроблено висновок про 
визначальну роль процесі утворення та функціонування й припинення повноважень коаліції депутатських фракцій 
народного депутата України, а не фракцій. Саме такий висновок, на думку авторів подання, випливає з положення ч. 10 
ст. 83 Конституції України. Йдеться про таке положення: «Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої 
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входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції 
депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією». 

Проте наведене конституційне положення не дає логічних підстав І для такого висновку, оскільки бути коаліцією 
і мати права коаліції —Я не одне й те саме. Із етимології слова «коаліція» (яке походить від латинського соаlitiо — 
об'єднання, союз [держав, політичних партій] для досягнення спільних цілей) має бути зрозуміло, що будь-яке політичне 
об'єднання з метою досягнення спільних цілей передбачає як мінімум двох суб'єктів, воно не може бути утворене на базі 
лише одного політичного суб'єкта. З такого саме розуміння виходив законодавець, формулюючи ст. 67 чинного 
Регламенту Верховної Ради України, якою встановлено, що у разі сформування депутатської фракції з більшості 
народних депутатів України коаліція може не утворюватися. 

Із цього випливає, що наявність у парламенті депутатської фракції, утвореної з більшості народних депутатів, 
звільняє останніх від обов'язку формування у парламенті коаліції депутатських фракцій, а права коаліції — не будучи 
фактично й юридично коаліцією — здійснюватиме одна така депутатська фракція (якщо вона, звичайно, не 
об'єднається в парламентську коаліцію з іншою ще хоча б однією депутатською фракцією). Така фракція, відповідно до 
ч. 8 ст. 83 Конституції України, повноважна вносити пропозиції Президенту України щодо кандидатури 
Прем'єр-міністра України, а також вносити відповідно до Конституції пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету 
Міністрів України. 

Отже, для здійснення передбачених Конституцією прав коаліції визначальним і достатнім є кількісний аспект, 
тобто наявність у складі коаліції або фракції більшості повноважних народних депутатів України. Однак для отримання 
юридичного статусу коаліції визначальним фактом є, передусім, добровільне об'єднання двох або більше депутатських 
фракцій у парламентську коаліцію, на умовах, визначених Конституцією України і Регламентом, а кількісний аспект має 
значення лише однієї з цих умов. 

Вказані умови визначено у ч. 6, 7 та 9 ст. 83 Конституції України. Ці умови такі: 1) коаліція депутатських фракцій 
формується у Верхо-1 вній Раді України за результатами виборів; 2) коаліція депутатських фракцій формується на основі 
узгодження політичних позицій; 3) до складу коаліції депутатських фракцій входить більшість народних депутатів від 
конституційного складу Верховної Ради України; 4) коаліція депутатських фракцій формується протягом одного місяця з 
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дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів 
Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній 
Раді України; 5) засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 

Неупереджений аналіз положень ч. 6-10 ст. 83 Конституції та інших конституційних положень щодо формування 
та діяльності кожної депутатських фракцій у Верховній Раді України дає достатні підстави для загального висновку про 
внутрішню суперечливість і недовершеність даних положень у концептуальному та в юридико-технічному аспектах. 

Так, у концептуальному сенсі в чинній Конституції України чітко не визначено співвідношення статусу 
народного депутата України іік представника народу у Верховній Раді України з його партійно-ракційним статусом у 
Верховній Раді України. Ця невизначеність суттєво впливає на законодавче та регламентне регулювання відповідних 
відносин. 

З точки зору юридичної техніки зазначені конституційні положення мають ряд дефектів, які ускладнюють або 
взагалі унеможливлюють і очне й однозначне розуміння їх змісту. Зокрема, ч. 6 ст. 83 Конституції встановлено, тцо у 
Верховній Раді України формується на основі узгодження політичних позицій коаліція депутатських фракцій, до складу 
якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Враховуючи, 
що йдеться про коаліцію депутатських фракцій (а не депутатів) і що основою формування коаліції є узгодження 
політичних позицій (очевидно, знову ж фракцій, а не депутатів), слід було би вважати, що суб'єктами формування коаліцїї 
є саме фракції, а не депутати. Однак у такому разі другу половину речення потрібно було викласти: «...до складу яких 
(тобто фракцій) входить»... і т. д., а не «до складу якої (тобто коаліції) входить»... і т. д. Ця юридико-технічна недбалість 
свідчить про недостатньо чітке усвідомлення законодавцем сутності коаліційного механізму, що цілком переконливо 
підтверджує аналіз відповідних положень чинного Тимчасового регламенту Верховної Ради України. 

Цим породжена суперечлива двозначність статусу народного депутата у складі коаліції, яка закріплюється 
Регламентом, і одного боку, формування коаліції та її припинення здійснюють її суб'єкти — депутатські фракції, що 
прямо закріплено у ст.ст. 61, 65 і 66 Регламенту. З іншого боку — організація діяльності коаліції будується на засадах 
участі в ній як суб'єктів саме народних депутатів України, а не фракцій, що прямо випливає зі змісту ст. 63 Регламенту 



105 

(прийняття рішень на загальних зборах більшістю голосів народних депутатів, які входять до складу коаліції) та ч. З ст. 65 
Регламенту. Тут явно не витримана послідовно загальна логіка функціонування коаліції депутатських фракцій. Коли вже 
суб'єктом створення й припинення коаліції визнано депутатські фракції, то, очевидно, саме на засіданнях фракцій мали 
би прийматися всі коаліційні рішення, а не на «загальних зборах депутатів, які входять до складу коаліції». Це тим більш 
логічно, що ухвалені коаліцією рішення стосовно актів, які мас приймати Верховна Рада України, передбачають 
особисте голосування народних депутатів України (ч. З ст. 84 Конституції України). 

Аналогічним чином сприймається й положення ч. 4 ст. 61 Регламенту щодо особистих підписів народних 
депутатів, що додаються до коаліційної угоди, підтверджуючи невідомо що. 

Відтак досить двозначно виглядає положення п. 2 ч. 1 ст. 66 Регламенту про припинення діяльності коаліції у разі 
зменшення чисельного складу коаліції до кількості народних депутатів, меншої від визначеної Конституцією України. 
Тут, очевидно, малося на увазі зменшення, яке відбулося у разі виходу з коаліції однієї з фракцій, а не виходу з неї 
окремих депутатів; проте наведені вище концептуальні та юридико-технічні дефекти Конституції України не дають 
підстав для такого однозначного висновку. 

Не випадково, тому виникла конфліктна ситуація з виходом двох народних депутатів зі складу коаліції, а у 
народних депутатів Укра« їни сумніви щодо логіки розуміння конституційних положень, якими регулюються питання 
створення та діяльності парламентської коаліції. 

Разом з тим усунення зазначених концептуальних і юридико-технічних недоліків конституційного регулювання, 
на мій погляд, ні може бути здійснене шляхом офіційного тлумачення самих лише положень ч. 6, 7 та 9 ст. 83 Конституції 
України, а потребує законодавчого (у т. ч. конституційного) вдосконалення. Зокрема, ч. 9 ст. 83 Конституції щодо 
встановлення Регламентом Верховної Ради України заса формування, організації діяльності та припинення діяльності 
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України має бути приведем.і у відповідність з п. 21 ч. 1 ст. 92 
Конституції, тобто ці питання потуг бують визначення виключно законом, а не Регламентом. Враховуючи, що поняття 
«закон про Регламент Верховної Ради України» вилучені Конституції України у грудні 2004 р., а чинна Конституція 
передбачає поняття «Регламент Верховної Ради України», необхідно витати, що єдиним способом усунути 
невідповідність між ст.ст. 83 і 92 Конституції є ухвалення окремого закону про Верховну Раду України, ні чого однозначно 
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схиляється наукова думка [1]. Взагалі, визначення регламентом (що не є законом) самих лише засад формування, 
організації діяльності та припинення коаліції депутатських фракцій передбачає конкретизацію цих засад у 
нормативно-правових актах і це нижчого рівня, ніж регламент. Проте саме регламент має детально регулювати 
процедури діяльності парламенту, в тому числі процедури н частині функціонування коаліції депутатських фракцій. 

Крім того, має бути уточнений статус народного депутата у склад як фракції, так і коаліції, відповідно до правової 
позиції Конституційного Суду України, висловленої у рішенні від 7 липня 1998 р. № -рп/98 (на яке є посилання у 
конституційному поданні), згідно і якою народний депутат України є повноважним представником народу у Верховній 
Раді України, а не представником політичної партії, фракції чи коаліції. У зв'язку з цим потребує конкретизації ч. 6 ст. 81 
Конституції щодо можливості дострокового припинення повноважень народного депутата України за рішенням вищого 
керівного органу політичної партії чи виборчого блоку (у т. ч. у разі заяви депутата про вихід з коаліції), насамперед, 
шляхом прийняття закону, передбаченого в цій статті Конституції України. 

Так само не можна вважати юридично коректним висновок про можливість виходу народного депутата України з 
коаліції «шляхом підкликання особистого підпису», оскільки він не узгоджується з положенням частини другої ст. 19 
Конституції України, відповідно до такого народний депутат України має діяти лише у спосіб, що передбачанні 
Конституцією і законами України. У зв'язку із цим треба взагалі азначити, що для органів публічної влади і посадових 
осіб формум ст. 19 Конституції є імперативом, який визначає межі їх діяльності. Це правило «мовчання закону» не може 
тлумачитися у значенні беззаперечної «згоди» діяти на розсуд органу чи посадовця. У кожному нипадку спосіб дій 
останніх визначається логікою позитивного, а не неї а гивного законодавчого регулювання. 

Таким чином, викладене вище переконує, що є очевидна необхідність додаткового законодавчого врегулювання 
питань формування, діяльності та припинення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, і саме на таку 
необхідність мав би, з моєї точки зору, тернути увагу Конституційний Суд України у рішенні по справі про коаліцію 
депутатських фракцій. 

Утім, звернемося до рішення Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 р. № 16-рп/2008 (справа про 
коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України). 
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Визнавши, що коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України стала суб'єктом конституційних 
правовідносин після внесення до Конституції України змін від 8 грудня 2004 р. Конституційний Суд України водночас 
вказав, що в Конституції України її визначення відсутнє. Його визначення має ґрунтуватися на конституційній . основі, 
поєднуючи в собі політичні і правові аспекти формування коаліції депутатських фракцій, організації та припинення її 
діяльності, зокрема враховувати і основну мету її створення, закріплену в частині восьмій ст. 83, п. 9 ч. 1 ст. 106, ч. З ст. 
114 Конституції (щодо кандидатури Прем'єр-міністра України). Сформування чи несформування коаліції депутатських 
фракцій має конкретні конституційно-правові наслідки. Від факту сформування коаліції депутатських фракцій 
безпосередньо залежить формування Кабінету Міністрів України (ч. 8 ст. 83, п. 9 ч. 1 ст. 106, ч. З ст. 114 Конституції 
України). 

Вимога щодо сукупної чисельності народних депутатів України, які у складі депутатських фракцій формують їх 
коаліцію, стосується як моменту формування коаліції, так і всього періоду її діяльності. Таким чином, до складу коаліції 
депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депутатських фракцій, що 
сформували коаліцію. Саме належність народних депутатів до цих фракцій відіграє визначальну роль депутатських 
фракцій в утворенні коаліції депутатських фракцій. Зокрема, відповідно до частини десятої ст. 83 Конституції України 
депутатська фракція, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу 
Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Такий висновок 
узгоджується з правовою позицією КСУ, згідно з якою «в процесі структурування та внутріїн ньої організації діяльності 
Верховної Ради України визначальну роді, відведено депутатським фракціям, у тому числі у формуванні коаліції 
депутатських фракцій... При цьому чисельність депутатської фракції з фактором реального її впливу на процеси 
утворення коаліції депутаї ських фракцій, виборів Голови Верховної Ради України та його заступ ників, створення 
комітетів та тимчасових спеціальних і тимчасовій слідчих комісій Верховної Ради України» (підпункт 5.1 п. 5 
мотивувальної частини Рішення від 25 червня 2008 р. № 12-рп/2008 (справа про перебування народного депутата 
України у депутатській фракції) 
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У даному рішенні Конституційного Суду зроблено висновок, що в Конституції визначені суб'єкти формування 
коаліції депутатськії фракцій — депутатські фракції. При цьому, згідно з Конституцією України, засади формування 
коаліції депутатських фракцій встановімо Конституція та Регламент Верховної Ради України (ч. 9 ст. 83). 

Порядок припинення діяльності коаліції депутатських фракцій також повинен встановлюватися Конституцією 
України та Регламенти Верховної Ради України. При цьому Конституційний Суд вихопіть з того, що офіційне 
тлумачення словосполучення «припинення пильності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України» має 
базуватися на конституційних засадах, які включають в себе підстави та порядок припинення такої діяльності. 

Конституція України визначає окремі підстави припинення діяльності коаліції депутатських фракцій. Зокрема, 
коаліція депутатських фракцій припиняє свою діяльність з припиненням повноважень Верховної Ради України 
відповідного скликання (ч. 1 ст. 81, ч. 2 ст. 82, 'і І ст. 90). Зменшення чисельного складу коаліції депутатських фракцій, 
зокрема шляхом виходу із неї однієї або кількох депутатських фракцій (незаміщення народних депутатів України, 
повноваження яких достроково припинені, наступними за черговістю кандидатами у депутати у виборчому списку 
відповідної політичної партії (виборчого блоку), до кількості народних депутатів, меншої ніж визначено Конституцією 
України, також тягне припинення її діяльності і моменту зменшення (частина шоста ст. 83 Конституції України). 

Разом з тим Конституційний Суд України констатував, що Основанії закон України не визначає порядку 
припинення діяльності коаліції депутатських фракцій, що свідчить про наявність конституційної прогалини у правовому 
регулюванні цього питання. Однак заповнення таких прогалин не належить до повноважень Конституційного Суду 
України. Ці питання мають бути врегульовані в Конституції України та/чи в законі про Регламент Верховної Ради 
України. У зв'язку з непідвідомчістю цього питання Конституційному Суду України провадження у справі в частині 
тлумачення словосполучення припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Ради України» підлягає 
припиненню (п. З ст. 45 Закону України «Про іміів і итуційний Суд України»), 

Конституційний Суд України вирішив також визнати Тимчасовій регламент Верховної Ради України, 
затверджений постановою Верховної Ради України від 8 квітня 2008 р., таким, що не відповідає Конституції України (є 
неконституційним) з моменту набрання ним цінності», зазначивши водночас, що вказаний Тимчасовий регламент 
втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України і того Рішення. 
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При цьому Конституційний Суд вказав у рішенні, що Регламент, який унормовує організацію і діяльність 
Верховної Ради України, має прийматися виключно як закон України і за встановленою ст.ст. 84, 93, 94 Конституції 
України процедурою його розгляду, ухвалення і набрання чинності. Проте «оскільки Тимчасовий регламент не є 
законом, то його норми не можуть вважатися законодавчим врегулюванням засад формування, організації діяльності та 
припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України». 

Таке рішення, звичайно, не дає однозначної відповіді на ситуацію, що виникла у парламенті, не розв'язує «одним 
махом» конфлікт. Та, мабуть, це якраз і на краще. Адже змушуючи політичні сили, парламент, главу держави шукати 
разом шляхи розв'язання політико-правових конфліктів, орган конституційної юрисдикції має виступати з позиції не 
«арбітра», який у сучасних умовах політичного протистояння майже неминуче опиняється на боці однієї із сторін 
конфлікту, а з позиції стимулятора єдності влади. 

Така позиція, можливо, виглядатиме як позиція невтручання, за принципом «моя хата з краю». Однак для 
становлення демократичної правової держави в Україні набагато важливіше навчити суб'єкті в влади співпрацювати у 
вирішенні проблем, що виникають, ніж продовжувати хибну практику, коли доля країни залежить від довільного 
рішення одного суб'єкта: чи то Президента України, чи уряду, чи парламенту, або навіть окремого депутата, чи 
прокурора, мера, Конституційного Суду або якогось районного суду. Поділ державної влади, закріплений як принцип її 
здійснення у ст. 6 Конституції України, передбачає функціонування дієвого механізму стримувань і противаг. Саме на 
цей механізм і має насамперед звертати увагу владних суб'єктів орган конституційної юрисдикції на даному етапі 
розвитку України, активно протидіючи узурпації державної влади. Цей обов'язок для Конституційного Суду України 
випливає з частини четвертої ст. 5 Конституції і стає другим за своїм значенням після утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини. 

1. Див., наприклад: Шемшученко Ю. С., Ющик О. І. Актуальні проблеми розвитку парламентаризму в контексті 
конституційного процесу в Україні // Правова держава. Вип. 19. — К.: Ин-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, 2008. - С. 5-8. 
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О. І. Ющик 

КОЛИ КОНСТИТУЦІЯ  

НЕ «МОВЧИТЬ»... 
(Опубліковано в газеті «Голос України», 2008, жовтень) 

Українське суспільство вчергове, уже звично для останніх років, входить у смугу позачергових виборів до 
Верховної Ради України. Цього разу — після невдалих спроб утворити коаліцію депу- іатських фракцій, що стало 
підставою для появи Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI 
скликання та призначення позачергових виборів» від (»жовтня 2008р. № 911. 

З цього моменту всі дружно сказали: «парламент розпущено», і бурхлива до того діяльність законодавчого органу 
ніби за командою припинилася. А власне, чому, невже у парламенту бракує роботи? ()сіі над цим питанням і спробуємо 
поміркувати. Тим більше, що аналогічну ситуацію ми вже спостерігали в минулому році (щоправда, тоді Верховна Рада 
України все ж приймала закони, однак їх не бажав підписувати Президент України). 

Минулого разу я в одній із публікацій відзначав, що з моменту визнання указу про дострокове припинення 
повноважень парламенту «в У країні виникла двозначна ситуація: глава держави заявляє, що парламент поточного 
скликання припинив своє існування, він є неповноті шним приймати будь-які рішення; а народні депутати України від 
парламентської коаліції (більшість складу Верховної Ради) вважають, що Верховна Рада України є повноважною і 
такою, що діє відповідно до Конституції та законів України. Як мали в цій ситуації діяти органи державної влади, їх 
посадові особи, звичайні громадяни? Що ж насправді є юридично правильним?» (див.: «Голос України», 15 червня 2007 
р.) 

Досить своєрідну «відповідь» на це питання дав на той час Президент України, запровадивши оригінальну 
практику тимчасового, на один-два дні, зупинення дії свого указу, надання «дозволу» парламентові приймати окремі 
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рішення, потрібні главі держави, а потім видання нового указу про припинення повноважень Верховної Ради України. 
Схоже, нічого більш оригінального апарат Президента України винайти не зможе і цього разу. 

Зрозуміло, шо це повне юридичне безглуздя. Адже, як я вже зазначав у згаданій публікації, щодо строків 
повноважності Верховної Ради України діє досить чітка й однозначна конституційна формула: Верховна Рада України 
стає повноважною, тобто такою, що може здійснювати свої повноваження, визначені у ст. 85 та інших статтях 
Конституції, з моменту набуття повноважень народними депутатами України, а саме, з моменту складення ними 
присяги (ч. 6 ст. 79 Конституції). Чинна Верховна Рада залишається повноважною за будь-яких обставин до дня 
відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання (ч. 1 ст. 90 Конституції). При цьому 
Конституція не передбачає жодної перерви у повноважності Верховної Ради України. Більше того, навіть у разі 
закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану повноваження 
продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи 
надзвичайного стану (ч. 4 ст. 83 Конституції). Тобто повноважність чинної Верховної Ради України зберігається навіть 
тоді, коли сплив визначений у ч. 5 ст. 76 п'ятирічний строк її повноважень, до дня першого засідання наступного складу 
парламенту. 

Конституційний термін «дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» не означає, що з 
виданням відповідного указу Президента України має негайно припинитися здійснення усіх повноважень парламенту, як 
це розуміють деякі юристи і майже всі політики. Видання указу про дострокове припинення повноважень парламенту 
України означає, по суті, своєрідне директивне повідомлення суспільству про те, що Верховна Рада України поточного 
скликання закінчить свої повноваження достроково, як тільки буде сформовано шляхом позачергових виборів її новий 
склад і новообрані депутати зберуться на своє перше засідання. Повторю ще раз: нічого іншого за цим рішенням 
Президента України немає, воно нічого не змінює в статусі та діяльності чинної Верховної Ради України. Президент 
України лише констатує проголошенням про дострокове припинення повноважень, що виникли підстави для 
політико-юридичної відповідальності парламенту перед народом, і відкриває юридичну процедуру реалізації цієї 
відповідальності через призначення позачергових виборів до Верховної Ради України. Більше нічого за таким указом 
глави держави шукати не і реба. 
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Це беззаперечно випливає із системного аналізу Конституції України. 
По-перше, не можна уявити собі, щоб упродовж кількох місяців у державі не здійснювався парламентський 

контроль представників народу за виконанням Державного бюджету України, за діяльністю Кабінету Міністрів України, 
не відбувалося призначень на посади та звільнення з посад членів уряду, керівників і членів ряду інших центральних 
органів влади, обрання суддів, не надавалася згода парламенту на обов'язковість міжнародних договорів України тощо, 
тобто не виконувалися повноваження Верховної Ради України, передбачені ст. 85 Конституції України. Далі, в Україні 
кожний місяць закінчується строк повноважень десятків суддів, які без обрання їх Верховною Радою не мають права 
здійснювати правосуддя. Вони змушені відкладати розгляд судових справ на невизначений строк, порушуючії право 
громадян на судовий захист. 

Зрозуміло, що Конституція не може передбачати таких рішень Президента України як гаранта прав і свобод 
громадян, якими б порушувалися ці права. Це суперечило б самій суті статусу гаранта. Звідси єдиний логічний висновок: 
рішення Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України не означає припинення 
фактичного здійснення цих повноважень, оскільки нездійснення останніх тягне за собою порушення прав громадян і 
інші негативні правові наслідки. Ніякого іншого раціонального тлумачення Конституції в цій частині просто не існує. 

Видаючи укази про тимчасове «відновлення» повноважності Верховної Ради України на кілька днів, глава 
держави через дані акти по суті встановлює порядок роботи Верховної Ради України, що прямо суперечить ч. 5 ст. 83 
Конституції України, за якою порядок роботи парламенту встановлюється Конституцією та Регламентом Верховної Ради 
України, а зовсім не указами Президента України. 

Президент України зобов'язаний діяти відповідно до ст. 94 Конституції України. Тому, не підписуючи ухвалені 
парламентом закони (якщо немає підстав для застосування права вето), Президент порушує Конституцію, і це порушення 
не може бути виправдане посиланням на «неповноважність» Верховної Ради України. Глава держави зобов'язаний 
підписувати навіть ті закони, які ухвалені парламентом після видання Указу № 911 від 9 жовтня 2008 року. 

Проте усі ці міркування переважає ще один аргумент, який можна вважати визначальним. Якщо звернутися до 
однієї з найважливіших засад конституційного ладу України, закріпленої у ст. 6 Конституції, то вона, нагадаю, 
встановлює, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 
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Отже, в Україні мають не просто існувати, а здійснюватися усі три влади. Тому Конституція в принципі виключає таку 
ситуацію, коли в державі здійснюється лише виконавча і судова влада, а не здійснюється законодавча. Це положення ще 
більше підсилюється частиною другою ст. 6 та ст. 19 Конституції, які не допускають здійснення будь-яким органом 
навіть тимчасово повноважень інших органів, зокрема, здійснення кимось законодавчих повноважень. 

Виходячи з цього, слід дійти єдино припустимого в даних умовах висновку: Верховна Рада України навіть після 
дострокового припинення її повноважень у встановленому порядку Президентом України повинна продовжувати 
здійснювати свої повноваження до початку роботи новообраної Верховної Ради. Все інше — від лукавого. Через це 
потрібно негайно відмовитися від хибної минулорічної практики щодо блокування роботи парламенту з боку будь-яких 
державних органів і посадових осіб; а тим юристам, які піклуються про свою професійну честь і гідність, припинити 
дискредитацію єдиного законодавчого органу розмовами про його «розпуск», «недієздатність», «припинення 
діяльності» тощо.

КОНСТИТУЦІЙНА НІЧ УКРАЇНИ: 
ЧИ БУДЕ СВІТАНОК? 
(Опубліковано в газеті «Юридичний вісник України», 2009, липень) 

Минуло 13 років з тієї незабутньої ночі, коли в залі засідань Верховної Ради України ухвалювався перший 
Основний закон незалежної держави і коли наступного за нею ранку 28 червня 1996 р. в календарі з'явилося нове 
державне свято — День Конституції України. Відтоді з нагоди кожної річниці сказано багато слів про чинну Конс-
титуцію: у перші п'ять-шість років домінували хвалебні відгуки на її адресу, проте останнім часом переважає критичний 
тон висловлювань, а так звана «конституційна ніч» стала синонімом недоречності в конституційному процесі. Сьогодні 
важко знайти політиків чи засоби масової інформації, які б не торкалися проблеми Конституції та не винаходили рецепти 
її розв'язання. Відтак у суспільній свідомості ця проблема набуває все більш суперечливих і незрозумілих обрисів; і вже 
відчувається потреба прояснити проблему, розвіяти «туман» навколо конституційного процесу в Україні. 



114 

Перше місце тут належить, звичайно, юридичній науці. Тому редакція запросила до розмови з шеф-редактором 
ЮВУ Віктором Ковальським одного з відомих фахівців у галузі права, який до того ж був активним учасником 
прийняття Конституції України (як радник Голови Верховної Ради України у 1994—1998 рр.), Олексія Ющика — 
доктора юридичних наук, завідувача Центру теоретичних проблем законотворчості Інституту держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України, народного депутата України третього скликання, заслуженого юриста України. 

В. К.: Шановний Олексій Іванович, дозвольте привітати зі святом — Днем Конституції і поздоровити Вас з 
неіцодавним присвоєнням Почесного звання «Заслужений юрист України». Я хотів би почати розмову з такого 
запитання: яка Ваша оцінка Конституції 1996 р. з огляду на 13-річний досвід її існування? Як мені відомо, Ви, в якості 
народного депутата України, ще десять років тому ініціювали один із законопроектів про внесення змін до Конституції... 

О. Ю.: Справді, критичне ставлення до тексту чинної Конституції України я висловлював публічно навіть раніше, 
ще у 1997 році, коли вийшла моя книга «Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні», де було 
звернено увагу не на окремі недоліки Конституції, а на її суттєві суперечності концептуального характеру. Однак було б 
помилково, як на мене, розглядати сьогодні Конституцію 1996 р. тільки в негативному сенсі й ставити питання про невід-
кладну заміну її на більш досконалу, що пропонують зараз суспільству глава держави та окремі політики... 

В. К.: Але ж якщо чинна Конституція має багато недоліків, на які Ви самі вказували у своїх публікаціях, якщо ці 
недоліки заважають функціонуванню державної влади, провокують політичні конфлікти, то чи правильно зволікати з 
усуненням цих недоліків? І чи не краще одразу прийняти більш досконалу Конституцію, а не намагатися виправляти 
існуючу? Адже досвід внесення змін у чинну Конституцію в 2004 р. показує, що з цього може вийти. А з іншого боку, 
дехто стверджує, що справа не в Конституції, а в небажанні або невмінні органів влади і посадових осіб діяти за 
Конституцією, не порушуючи її норм. І ми знаємо чимало прикладів на підтвердження цього. Може, справді, потенціал 
існуючої Конституції, яку свого часу досить високо оцінили в Європі, ще не вичерпаний і немає сенсу її відкидати? 

О. Ю.: У Ваших сумнівах фактично схоплена та цілковита невизначеність суспільних настроїв щодо Основного 
закону, яка виникла внаслідок поспішних, непродуманих і непослідовних кроків влади в ході реалізації конституційних 
новел 2004 р. А до цього, згадаємо, ще ж була невдала спроба колишнього Президента України змінити деякі положення 
Конституції через всеукраїнський референдум. А коли врахувати окремі «дивні» рішення Конституційного Суду 



 

України стосовно тлумачення її положень тощо, то не варто дивуватися, що не тільки пересічні громадяни, не лише 
політики, а навіть професійні правознавці втрачають орієнтири у своєму ставленні до Конституції. І тоді замість чіткої 
зрозумілої позиції та виважених дій у конституційному процесі маємо суцільну метушню й випадкові рішення. 

Ви ставите настільки загальні питання, що відповідь на них не може бути простою та однозначною. Фактично, 
йдеться про кілька альтернатив: 1) треба змінювати існуючу Конституцію України чи ні? 2) якщо змінювати, то вносити 
до неї окремі часткові зміни чи істотно змінити її, ухваливши нову редакцію, або взагалі прийняти нову Конституцію? 3) 
в який спосіб та коли змінювати чинну Конституцію або ухвалювати нову (парламентом, референдумом чи в інший 
спосіб; невідкладно або після виборів чи у віддаленому майбутньому)? 4) які саме норми існуючої Конституції 
змінювати і в якому сенсі, а які норми залишати в її тексті? Саме до цих питань приходять, зрештою, дискусії навколо 
Конституції України. 

В.К.: Але ж треба колись і якось визначатися в цих питаннях, не може все залишатися на рівні самої тільки 
постановки проблем, треба їх вирішувати! Людям потрібна саме проста й однозначна відповідь, до того ж відповідь не 
будь-яка, а зрозуміла й переконлива. На жаль, нам частіше за все пропонують прості рішення, що у підсумку 
виявляються помилковими. Адже свого часу нас переконували, що й Конституція 1996 р. є вершиною досконалості, а 
тепер, виявляється, що це не так... 

О. К).: Ви праві, проблеми треба вирішувати, і вирішувати їх правильно. А що це означає? — Що їх треба 
вирішувати, по-перше, із знанням справи, а по-друге, на загальну користь справи, а не на чиюсь персональну користь. На 
жаль, у нас часто все робиться навпаки, тому й маємо такі результати. 

Якщо йдеться про Конституцію і конституційний процес, то ми мусимо спочатку відкинути деякі ілюзії щодо них, 
зрозуміти їх справжню природу. Я маю на увазі передусім уявлення про конституції як щось довговічне, стабільне, 
недоторканне, дане суспільству «раз і назавжди». Конституція — це Основний закон, тому його і слід розглядати саме як 
закон, тільки закон специфічний, що має найвищу юридичну силу, тобто спрямовує всі інші закони держави. А як відомо, 
призначення закону полягає в нормативному забезпеченні управління суспільством. У стабільному суспільстві немає 
потреби часто змінювати його закони, а особливо Основний закон. А в такому суспільстві, як наше перехідне, 
нестабільне, реформаційне, де істотно і динамічно змінюються всі відносини — виробничі, соціальні, політичні, — тут 
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закони повинні змінюватися разом з цими відносинами, якщо вони мають регулювати їх, а не залишатися папірцями. 
Тому і до конституційного процесу в нас повинен бути відповідний підхід. 

Коли в 1996 р. було ухвалено нову Конституцію, то це був акт, який зафіксував стан суспільних відносин і 
співвідношення політичних сил на даний момент і на найближчу перспективу; тому не варто від даної Конституції 
вимагати того, чого вона неспроможна дати в нових умовах, а треба спокійно вносити до неї необхідні зміни. 

В. К.: Тобто Ви хочете сказати, що треба Конституцію розуміти не тільки як юридичний документ, а враховувати 
так звану «фактичну конституцію», яка реально складається в суспільстві й державі, та приводити чинну юридичну 
Конституцію у відповідність до конституції фактичної... 

О. Ю.: Саме так, Ви праві, це класичне наукове розуміння конституції не лише в значенні юридичного акта, а й 
фактичного стану суспільних відносин; його викладають студентам юридичних факультетів, проте в дискусіях навколо 
теми Конституції України це розуміння чомусь випадає з поля зору. 

В. К.: Таким чином, «конституційну реформу» 2004 р. можна виправдати потребою привести Конституцію у 
відповідність до фактичної конституції на той час чи, можливо, ніякої потреби у внесенні змін не було, а тому реформа й 
«не спрацювала»? А яка зараз потреба переглядати її: щоб повернути все назад чи щоб запровадити щось нове? Чи є 
сьогодні, на Ваш погляд, взагалі потреба ревізувати існуючу Конституцію України і в чому вона? В чому розходяться 
зараз фактична і юридична конституції? 

О. Ю.: Потреба удосконалити Конституцію, звичайно, існувала і в 2004 р., залишається вона й зараз. Насамперед 
у частині організації державної влади та місцевого самоврядування. Власне, з цим згодні всі, хто виступав раніше і тепер 
виступає за конституційні зміни. Але справа не в існуванні даної потреби, яка тільки констатує те, що фактична 
реалізація влади відхиляється від вимог Конституції. Свідченням цього відхилення є постійні конфлікти, що виникають 
між главою держави та парламентом і урядом; прагнення судової влади до цілковитої «незалежності», в тому числі від 
Конституції, її неспроможність вирішувати конфлікти на правовій основі, неефективність інституту місцевого 
самоврядування тощо. І тут справа не лише у тих чи інших недоліках положень Конституції, які, звичайно, мають місце; 
значною мірою конфлікти виникають через умисні порушення встановлених конституційних вимог суб'єктами влади. 
Тим не менше, належна якість конституційних норм — необхідна передумова їх належного виконання; отже, перш ніж 



 

вимагати додержання вимог Конституції від посадових осіб, треба зробити ці вимоги зрозумілими і несуперечливими. А 
це означає, що потрібне відповідне вдосконалення чинної Конституції, яка не відзначається в багатьох відношеннях 
послідовністю і ясністю. 

Тому, повторюю, потреба внесення змін у чинну Конституцію існує з дня її ухвалення. Однак мало визнати 
існування вказаної потреби. Головне полягає в тому, щоб визначити, які саме зміни, коли і як здійснювати, тобто 
визначити конкретну необхідність змінення існуючої Конституції. 

В. К.: Поясніть, будь ласка, докладніше, що Ви маєте на увазі. Чи я так зрозумів, що наявності самої тільки 
потреби змінити закон недосить, ми маємо ще з'ясувати, які саме зміни потрібні... 

О. Ю.: Ні, не які зміни «потрібні», а саме які з них є необхідними. Це дуже важливий момент, не усвідомивши 
який не зрозуміти проблем Конституції, та й багатьох інших проблем. На жаль, у нас зазвичай приймаються владні 
рішення не необхідні, а «потрібні» тому, хто їх приймає. Але ж кожному потрібне своє, кожний має власні потреби: глава 
держави одні, глава уряду інші, спікер треті, депутати четверті і т. д. От вони й змагаються між собою, а наслідком їх 
змагань стають рішення, які або влаштовують когось із них і не влаштовують іншого, або не потрібні нікому. А необхідні 
рішення означають зовсім піше. 

Необхідні зміни до Конституції — не ті зміни, які «потрібні» сьогодні главі держави, конституційній більшості 
парламенту або навіть більшості громадян, які голосують за них на референдумі (згадаємо референдум 2000 р). В одній із 
статей ми з академіком Ю. С. Шемшученком зазначали, що проблема полягає в тому, щоб усвідомити процес внесення 
змін у чинну Конституцію не просто як реалізацію абстрактних «об'єктивних потреб» чи конкретних суб'єктивних 
побажань, владного наказу чи умоглядної «ідеї», а як конкретну необхідність; отже, усвідомити конституційні зміни як 
дійсно актуальні та водночас реально можливі за тих суспільно-політичних умов, в яких вони відбуваються. Це означає, 
що необхідним належить визнати тільки те змінення Конституції, яке: 1) є дійсно актуальним, тобто таким, що відповідає 
правильно усвідомленим закономірностям суспільного розвитку й адекватно виражає їх у пропонованих 
конституційних змінах; 2) є реально можливим у матеріальному сенсі, тобто таким, що забезпечує безперешкодне 
втілення в життя конституційних новел; 3) є реально можливим у процесуальному сенсі, тобто таким, що забезпечує 
безперешкодне ухвалення запропонованих змін суб'єктами конституційного процесу. При цьому наголошувалося: 
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Конституція — особливий предмет, який потребує системного комплексного підходу до його пізнання і вдосконалення. 
Без вагомого наукового забезпечення вирішити проблеми належної реалізації Конституції та її вдосконалення 
неможливо, що й підтверджує практика. 

В. К.: Справді, тут є над чим поміркувати. То давайте визначимо з цієї точки зору, чи була все ж необхідною 
«конституційна реформа» у 2004 р.? 

О. Ю.: Власне, у тій публікації дана відповідь на Ваше запитання. Там ми зазначали, що зміни Конституції у 2004 
р. не були конкретно необхідними, а тому виявилися недосконалими, складними для реалізації і не дали бажаного 
результату. Чому? — Тому що ці зміни неможна визнати дійсно актуальними. Потреба зняти суперечність в організації 
влади, двовладдя глави держави і парламенту загалом усвідомлювалася учасниками конституційного процесу й 
актуалізувала здійснення політичної реформи в Україні. У цьому сенсі змінення Конституції відповідало 
закономірностям суспільного розвитку. Разом з тим пропоновані конституційні зміни неадекватно виражали ці 
закономірності, оскільки були половинчастими, не вирішували завдання усунути двовладдя. 

Ця неадекватність змін зумовлювалася конкретними умовами боротьби за владу, яким підпорядковувався тоді 
конституційний процес. Якщо згадати, за яких умов і як вносилися зміни в Конституцію у грудні 2004 р„ наскільки 
реально можливим у процесуальному сенсі, «безперешкодним» було ухвалення конституційного закону, стане 
зрозумілим, чому дане внесеня змін не було реально можливим у матеріальному сенсі, не могло забезпечити 
гарантовану реалізацію пропонованих конституційних новел. Так воно фактично й сталося, До цього варто додати, що 
про наукове забезпечення конституційного процесу тоді взагалі не йшлося. Отже, практика вкотре доводить; якщо 
змінення Конституції не є конкретно необхідним і не має наукового забезпечення — таке, з дозволу сказати, 
«реформування» нічого, крім шкоди, суспільству не принесе. Тому зараз як ніколи актуальною є потреба теоретично 
осмислити і правильно усвідомити конкретну необхідність правової реформи в України, визначити дііі сно актуальні 
напрями і способи удосконалення державного механізму та правової системи, з'ясувати конкретну необхідність 
конститу» ційних змін. 

В. К.: Проти цього важко щось заперечити. Але як визначити не обхідність зміни Конституції України зараз? Що 
нам чекати від пере бігу конституційного процесу в Україні взагалі та в найближчій перспективі? 



 

О. Ю.: Давайте по порядку, бо це різні питання. Спочатку з'ясуємо, чи є сьогодні суб'єкт влади, здатний змінити 
чинну Конституцію? Насамперед цим суб'єктом слід визнати Верховну Раду України, без якої такі зміни неможливі. 
Проте наш парламент сьогодні — це протиборство двох приблизно рівних за силою найбільших фракцій; нідтак 
констатуємо відсутність єдиного суб'єкта... 

В. К.: А якщо ці дві фракції знайдуть тимчасовий компроміс і об'єднають зусилля, виступивши як єдиний суб'єкт, 
вони ж можуть ілписати в Конституції норму, наприклад, про обрання Президента V Верховній Раді?.. 

О. Ю.: Звичайно, така можливість не виключається, як це уже бувало в нашій історії (згадаємо «конституційну 
ніч» 1996 р. і «конституційну реформу» у грудні 2004 р.). Але це були ситуації різкого ілгострення політичної боротьби, 
а зараз же у депутатів починаються парламентські канікули. Хіба що одна з політичних сил або глава держави своїми 
діями спровокують різке загострення ситуації. Та не це головне, а те, що прийняте на основі такого компромісу рішення 
не буде необхідним, так само як не було воно необхідним у 2004 р. Чому? Тому що конституційні зміни знову будуть 
половинчастими і, що суттєво, це рішення буде недемократичним. 

В К.: Ви хочете сказати, що обрання Президента України не всенародно, а в стінах парламенту є 
недемократичним? А як же тоді європейська практика обрання глави держави в парламентах, хіба вона суперечить 
демократії? 

О. Ю.: Ні, я мав на увазі не зміст даного рішення, а його, так би мовити, процесуальну сторону. До речі, обрання 
Президента України н парламенті, як на мене, цілком вписується в демократичний процес. Навпаки, через існуючий 
всенародний порядок обрання глави держави ми маємо більшість політичних і юридичних проблем, оскільки при цьому 
утворюються два центри влади, між якими виникає політичне протистояння, незалежно від особистості президента. І 
справа тут не в обсягах повноважень, а у фактичній безвідповідальності глави держави, закріпленій у Конституції 1996 р. 
на вимогу тодішнього президента. Маючи навіть одне-два повноваження, всенародно обраний президент за цих умов 
може «ґвалтувати» державу. І навпаки, глава держави, навіть із значним обсягом повноважень, обраний парламентом, 
буде більш виважено здійснювати кожне з них, оскільки парламент реально здатен змістити його з посади. Інша річ, чи 
доречні значні повноваження для президента, якого обирає парламент... 



120 

II. К.: Між іншим, колишній Президент України Л. Д. Кучма нещодавно заявив, що підготовку нової Конституції 
краще доручити фахівцям, усунувши від цієї справи політиків. По-моєму, тут є певніш сенс, як Ви вважаєте? 

О. Ю.: Добре побажання, хоча й наївне для політика, тим більше нікого рівня. Невже, справді, можна уявити, щоб 
сучасні політики віддали цю важливу справу в чужі руки? Хіба сам він за часів президентства міг таке допустити? Багато 
хто ще пам'ятає, як колишній президент «усувався» від конституційного процесу. Ми повинні виходити не з добрих 
побажань, а з логіки сучасного політичного процесу в Україні та її правильного розуміння. 

Очевидно, Ви погодитеся з тим, що якість реформ у країні, в тому числі якість Конституції, залежить від якості 
влади, а якість влади залежить від якості суспільства. Яке суспільство, така й влада, а яка влада, така в неї й Конституція. 
Якщо наше суспільство внаслідок подій 2004-2005 рр. розкололося навпіл, то і влада виявилася розподіленою не на три 
класичні «гілки», а на два приблизно рівносильних табори, що протистоять у різних владних структурах. За цієї ситуації 
необхідними є кроки до єднання суспільства, а не до консервації його розколу. Тому пропозиції про невідкладне 
прийняття нової Конституції шляхом референдуму щонайменше безвідповідальні. Прийняття нової Конституції в 
умовах розколу суспільства або малоймовірне, або завершиться нелегітимним актом, який підтримає менша частина 
суспільства. Навіщо нам Конституція, якої не сприймає народ? Цс буде Конституція навіть не половини народу, а лише 
якоїсь однієї політичної сили; вона відбиватиме інтереси не тих, хто підтримає її своїми голосами, а кланів, що стоять за 
даною політичною силою. 

В. К.: Але ж нас переконують, що референдум найбільш демокра тичний спосіб прийняття Конституції. Якщо її 
приймати в парламенті, то вийде такий собі «междусобойчик», домовленість двох фракцій, далека від демократії... 

О. Ю.: А я й не пропоную приймати нову Конституцію в парла менті. Але я б не став категорично стверджувати, 
що референдум - більш демократичний спосіб ухвалення Конституції, ніж парламентський спосіб. Усе залежить від того, 
як розуміти демократію, та від конкретних умов конституційного процесу. Наприклад, прийняття Конституції України 
1996 р. парламентом, з моєї точки зору, були більш демократичним актом, ніж проведення через референдум того її 
варіанту, який нав'язував суспільству тодішній глава держави. 



 

В. К.: Ну, коли гак підходити, то ухвалення двома фракціями парламенту Конституції, навіть антидемократичної 
за змістом, також можна сприймати як демократичний акт, адже ці фракції пред ставляють більшість виборців України! 
Хто в це повірить? Щось ту т не так... 

О. Ю.: Справді, здається, що в такому підході є якась суперечність. Проте це лише на перший погляд. Говорячи 
про демократі ні, ми маємо враховувати, про яку демократію і в якому суспільстві йде мова. Суспільство в Україні (як і в 
будь-якій іншій капіталістичній країні), розвивається у трьох основних групах суперечностей: 1) капіталів між собою, 2) 
у сфері праці, 3) між працею і капіталом. Зараз ми спостерігаємо найбільш гострі суперечності, що виникають саме через 
конкуренцію капіталів, олігархічні або міжкланові «розборки». Конкуренція у сфері праці ще не така гостра, так само 
мало виявляти. себе й суперечності між працею та капіталом. Цим визначається сутність сучасного політичного процесу 
в Україні, його відмінність під «спокійної» Європи. І доки політика визначається суперечностями між капіталами, вона 
не зачіпає великих груп населення; тут соціальна база політики вузька, вона обмежується кількома відсотками населення, 
і про справжню демократію говорити не доводиться. Але і аме цю соціальну базу уособлюють найбільш впливові 
парламентські фракції. Тому нелогічно очікувати від них здійснення повнокровної ідеї демократії, більш демократичної 
Конституції України. Справжня демократія починається там, де суперечність праці з капіталом примушує до політичної 
активності більшість трудового населення, соціальна база політики суттєво збільшується і під її впливом ІІдуть всі 
політичні процеси: виборчий, конституційний тощо. 

В. К.: Але такої активності ми зараз не бачимо, отже, виходить, даремно сподіватися на будь-які демократичні 
перетворення, необхідні конституційні зміни тощо? Досить песимістична картина... 

О. Ю.: Я б не сказав, що все так безнадійно та безперспективно. Якщо ми погодилися, що Україна повинна стати 
демократичною, соціальною, правовою державою, то необхідно не потрапити в полон п нгархічного авторитаризму й 
надмірної бюрократизації державного апарату, тобто необхідним є послідовний розвиток парламентаризму. Адже саме 
парламентським інститутам найбільше притаманні демократичні засади державної влади; розвитком парламентаризму 
мн кінчається рівень соціальності сучасної розвиненої держави; нарешті, саме парламенти є інститутами, об'єктивно 
зорієнтованими на верховенство права, конституції та закону, тобто на утвердження правової держави. Для цього в 
суспільстві повинна сформуватися, умовно кажучи, «парламентська партія», об'єднавши політичні сили різного 
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спрямування навколо ідеї парламентаризму. Таким чином визначиться суб'єкт політичного процесу, який буде 
більш-менш певно зорієнтований на об'єднувальну мету. Під тиском вказаного об'єднання влада змушена буде 
пристосовуватися до демократичних вимін, змінюючи Конституцію не на свій розсуд, а з урахуванням цих інімог. 
Іншого реального й більш конкретного шляху до демократизації країни в найближчій перспективі я не уявляю. 

В. К.: Тобто, я так зрозумів, що Ви відстоюєте необхідність поступового змінення чинної Конституції, і проти 
прийняття нової. А чи не краще було б вносити необхідні часткові зміни в існуючий недосконалий текст Конституції і 
одночасно працювати над новою, більш досконалою Конституцією України? 

О. Ю.: Я не проти прийняття нової Конституції, я проти такого прийняття її, яке свавільно нав'язується 
суспільству окремими політичними силами чи діячами, а не стало суспільною необхідністю, А пропозиція щодо 
одночасного внесення конкретних змін у чинну Конституцію і розробки її нової редакції є, на мій погляд, цілком 
слушною. Змінювати Основний закон необхідно тоді й так, щоб ці зміни робили його ефективнішим засобом управління 
в інтересах країни, а не лише державної владної верхівки. 

Адже Конституція не ікона, на яку тільки треба молитися, вона - один з інструментів управління суспільством. І 
залежно від того, в руках якої влади опиняється цей інструмент, визначається суспільне ставлення до нього. Якщо влада 
воліє спиратися на силу, їй ков ституція не дуже потрібна; тоді працюють інші важелі, а конституційний процес 
перетворюється на ширму для прикриття справжній намірів можновладців. Схоже, з наближенням виборів глави 
державв ми спостерігаємо саме це, спроби двох політичних сил через констіг туційні зміни захопити панівні висоти в 
державі. 

Якщо ж основним інструментом управління влада обирає право, тоді Конституція виявляється одним з 
найважливіших чинників, вона набуває того виняткового значення, котре за визначенням налеч жить Основному закону 
суспільства. Хотілося б побажати, щоб Конституція України зрештою набула в громадянській думці саме такаю 
виняткового значення. 

В. К.: Дякую, Олексію Івановичу, за змістовні та неординарні відповіді, і з задоволенням приєднуюся до Вашого 
побажання. 
  



 

О. І. Ющик 

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ  
В УКРАЇНІ: ЩО ВИРІШИВ  
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД? 
(Опубліковано в газеті «Юридичний вісник України», 2009, червень) 

Першоквітневий «жарт» наших парламентарів у вигляді Постанови Верховної Ради України про призначення 
чергових виборні Президента України на 25 жовтня 2009 року не сприйняв Конституційний Суд України (далі — КС), 
який своїм рішенням від 12 травми ц. р. визнав дану постанову, а з нею й ч. 1 ст. 17 Закону України Про вибори 
Президента України» неконституційними. При цьому и рішенні КС лише встановлена невідповідність названої 
постанови ипмогам Конституції, проте нічого не сказано про те, якою має бути і.па обрання Президента України згідно з 
вимогами Конституції України. 

Утім, КС і не повинен був визначати іншу (замість 25 жовтня) дату виборів глави держави, це справа Верховної 
Ради України. Та обмежившись суто формальним підходом, орган конституційної юрисдикції залишив для законодавців 
відкритим питання, яка ж дата наборів Президента України відповідає чинній Конституції? Через це парламент 
змушений сам шукати відповідь на нього, при тому, що політики пропонують різні варіанти відповіді про дату виборів. 
Отже, ни законного вирішення даного питання не залишається іншого, як повернутися до наукового тлумачення 
положень Конституції України. 

Насправді у пункті 34 рішення КС від 12 травня 2009 р. сказано пукнально таке: «Відповідно до пункту 7 частини 
першої статті 85 конституції України до повноважень Верховної Ради України належить призначення виборів 
Президента України у строки, передбаченим Конституцією України. Питання проведення чергових виборів 

Президента України врегульоване частиною п'ятою статті 103 Конституції України. За Основним Законом 
України строк повноважень Президента України обчислюється з моменту складення ним присяги народові на 
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урочистому засіданні Верховної Ради України (частина перша статті 104). Отже, Постанова не ґрунтується на 
зазначених положеннях, що дає підстави Конституційному Суду України для висновку про її невідповідність частині 
другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, пункту 7 частини першої статті 85, частині 
п'ятій статті 103 Конституції України». 

Нагадаємо, що згідно з частиною першою ст. 103 Конституції Президент України обирається строком на п'ять 
років; а частиною п'ятою цієї ж статті встановлено, що «чергові вибори Президента України проводяться в останню 
неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Президента України». 

Здавалося б, усе зрозуміло: треба визначити останню неділю останнього місяця п'ятого року повноважень 
чинного глави держави і призначити на цю дату чергові вибори Президента України. Чому ж тоді виникають різні думки 
щодо визначення дати виборів? — Мабуть, тому, що формула частини п'ятої ст. 103 Конституції є, м'яко кажучи, 
неоднозначною. Якщо вважати, що п'ятий рік повноважень чинного глави держави закінчується 23 січня 2010 р. (дата 
складення ним присяги у 2005 р.), то «останній місяць п'ятого року 1 повноважень» — це або січень 2010 р., коли мати на 
увазі календарний місяць, або останній робочий місяць (з 23 грудня 2009 по 23 січня 2010 р.). Залежно від цього, «остання 
неділя останнього місяця» відповідно або 31 січня, або 17 січня 2010 р. Очевидно, що оскільки п'ять років повноважень 
Президента України обчислюються в робочих, а не в календарних роках, то в даному разі більш логічним і послідовним є 
визначення останнього місяця повноважень як останнього робочого місяця, а останньої неділі цього робочого місяця — 
як 17 січня 2010 р. 

Вихід за межі 5-річного строку повноважень Президента України, як і скорочення цього строку у 
випадках, не передбачених у статті 108 Конституції, означає порушення Конституції України. 

Проте не все так просто, як здається на перший погляд. Адже якщо 17 січня — дата проведення виборів, то 23 
січня 2010 р. це датазакіи ченпя строку повноважень чинного глави держави. Таким чином, між цими двома датами 
залишиться тільки шість днів на всі процедури, пов'язані з обранням глави держави (можливе повторне голосування 
підведення підсумків виборів та їх можливе судове оскарження, офі ційне оголошення результатів виборів і, нарешті, 
складення присяги новообраним Президентом України). Зрозуміло, що це є нереальним і. поза сумнівом, здійснення усіх 
зазначених процедур вийде далеко іл межі 23 січня 2010 р. Отже, тут ми стикаємося з колізією конституційних положень 



 

частини першої і частини п'ятої ст. 103 Конституції України: або порушувати 5-річний строк повноважень Президента, 
або дата його виборів має бути визначена інакше. 

Як розв'язати цю колізію? — Очевидно, варто глибше проаналізувати всі конституційні положення, які мають 
відношення до неї, в системному зв'язку, визначивши спочатку ті принципові вихідні моменти, на яких має ґрунтуватися 
вказаний аналіз. 

Вирішальною для розв'язання даної колізії є теза про те, що з усіх зазначених конституційних положень ключовим 
є положення частини першої ст. 103 Конституції щодо 5-річного строку повноважень Президента України. Вказане 
положення є однозначним, оскільки строк повноважень чинного на сьогодні глави держави визначається достатньо певно 
і точно: від 23 січня 2005 р. до 23 січня 2010 р. Це положення і пазовим щодо формули частини п'ятої ст. 103, оскільки ця 
формула визначає дату проведення виборів в останню неділю строку повноваження глави держави, тобто пов'язує дату 
виборів саме із закінченням цього строку. Воно є, крім того, безумовним, оскільки жодних застережень про можливість 
виходу за межі визначеного 5-річного строку повноважень глави держави Конституція не містить, а випадки скорочення 
цього строку чітко визначені у ст. 108 Конституції. 

Па це дехто зауважує, що в частині першій ст. 108 міститься так само безумовне положення, згідно з яким 
«Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України», а відтак 
Конституція України допускає можливість перевищення визначеного в ній 5-річного строку повноважень глави держави 
у деяких ситуаціях. З таким висновком не можна погодитися, оскільки за цією логікою передбачається існування в 
Конституції суперечливих положень, що є неприпустимим з точки зору юридичної техніки для будь-якого правового 
акта, тим більше, для Основного Закону 

Крім того, сама Конституція в аналогічному випадку по-іншому вирішує проблему виходу за межі встановленого 
загального строку повноважень: досить нагадати частину четверту ст. 83 Конституції, м чкііі прямо зазначено, що «у разі 
закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану повноваження 
продовжуються до дня першого засідання першої ми Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи 
надзвичайного стану». Отже, для парламенту продовження строку повноважень допускається лише за виняткових 
обставин у вигляді дії воєнного чи надзвичайного стану, і про це прямо і чітко зазначено в самій Конституції. То чому 
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слід вважати, що стосовно інституту Президента України є зайвим конституційне визначення обставин і порядку, за яких 
може бути продовжений 5-річний строк його повноважень, що таке продовження — не справа його сваволі? Особливо 
зважаючи на природу інституту президента та обсяг його повноважень в Україні... 

Отже, порівнюючи формули ч. 4 ст. 83 та ч. 1 ст. 108, маємо визнати, що положення про виконання главою 
держави повноважень до вступу на пост новообраного Президента України не можна розглядати як безумовне, його слід 
розуміти так, що в межах встановленого 5-річного строку повноважень чинний глава держави повинен виконувати свої 
повноваження за будь-яких обставин, крім випадків дострокового їх припинення, зазначених у ст. 108, і ніхто не може 
виконувати їх замість нього, в тому числі новообраний Президент України до складення ним присяги. 

У цьому зв'язку повчальною є Конституція США, в якій чітко визначено, що строк повноважень Президента та 
Віце-президента закінчується опівдні двадцятого січня того року, коли ці повноваження повинні закінчитися. Якщо на 
час початку строку повноважень новообраного Президента настане його смерть, то Президентом ста новообраний 
Віце-президент. Якщо Президента не буде обрано до мо менту, встановленого для початку його повноважень або якщо 
новоо браний Президент не відповідає необхіднм кваліфікаціям, то обраний Віце-президент виконуватиме обов'язки 
Президента, доки останнііі не буде відповідати необхідним кваліфікаціям. У випадку, коли ново обрані Президент і 
Віце-президент не відповідають необхідним ква ліфікаціям для зайняття цих постів, то Конгрес шляхом прийнятті закону 
встановлює, хто саме буде виконувати обов'язки Президент а або встановить порядок обрання особи, яка буде 
виконувати вказані обов'язки, і така особа виконуватиме ці обов'язки, доки Президент аби Віце-президент не будуть 
відповідати необхідним кваліфікаціям. До речі, ця поправка до Конституції США діє з початку 30-х років мину лого 
століття. Як бачимо, законодавці США обрали досить складніш варіант вирішення проблеми, проте виключили навіть 
можливість ви ходу за межі встановленого строку повноважень чинним Президентом США хоча б на одну хвилину, 
чудово розуміючи небезпеку узурпації влади главою держави. 

З цього випливає, що як вихід за межі загального 5-річного ступ ку повноважень Президента України, так і 
скорочення цього строку в інших випадках, ніж передбачені у cm. 108, означає порушення Конституції України. У 
першому випадку воно є перевищенням повноважень чинним Президентом України, а в другому випадку це є 
неконституційний акт стосовно чинного глави держави. 



 

Таким чином, вирішення вказаної вище колізії між частинами першою та п'ятою ст. 103 на користь застосування 
формули останньої є неконституційним, що зобов'язує нас критично осмислити цю формулу. На жаль, КС нічого не 
сказав про це у своєму рішенні від 12 травня :2009 року. 

Потрібно з'ясувати, яка дата голосування має бути вказана в постанові про призначення виборів 
Президента України. 

Справді, як розуміти положення «чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього 
місяця п'ятого року повноважень Президента України»? 

Нагадаємо, що формула ч. 5 ст. 103 з'явилася в Конституції після внессення змін до неї у грудні 2004 p., разом з 
аналогічною формулою ч 1 ст. 77 щодо виборів парламенту. Відмінність між ними полягає лише в тому, що вибори 
Президента «проводяться в останню неділю...», а вибори до Верховної Ради України «відбуваються в останню 
неділю...». Попри недоречність вживання різних термінів, слід взагалі сказати, що обидві редакції є невдалими. Адже 
словосполучення вибори Президента України» означає не одномоментний акт, а багатоденний процес, що не може 
«відбутися» чи «бути проведеним» впродовж одного дня («неділі» або іншого дня тижня). Очевидно, що m три 
Конституції мали на увазі проведення «в останню неділю...» не виборів, а голосування на виборах до Верховної Ради 
України та виборах Президента України. Але, мабуть, при підготовці Конституції «за інерцією» була некритично 
використана формула попередньої Конституції УPCP 1978 р. про призначення саме виборів, а не дня голосування. (До 
речі, в цій Конституції не встановлювався конкретний «день виборів», а йшлося про повноваження Верховної Ради 
призначати вибори Президента й вибори депутатів місцевих рад, що є юридично цілком коректним). 

Тому, з точки зору юридичної техніки, Верховна Рада Украйні мала б ухвалити постанову, якою: 1) призначити 
чергові вибоїні Президента України, 2) визначити днем голосування конкретну ДА ТУ  (наприклад, неділю 25 жовтня, або 
неділю 17 січня, або іншу дату. 

У такому разі залишається з'ясувати, яка саме дата голосування повинна бути вказана в постанові про 
призначення виборів, щоб вона відповідала усім вимогам Конституції та законів України. 

17 січня 2010 р. може відбутися лише офіційне оголошення результатів виборів Президента України, а не 
день голосування. 
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Зважаючи на те, що 5-річний строк повноважень чинного глави держави закінчується 23 січня 2010 р. і не може 
бути подовжений за жодних обставин, а скорочений лише відповідно до статей 108-111 Конституції, — новообраний 
Президент України повинен скласти присягу саме 23 січня 2010 р. Звідси випливає, що для виконання даної умови, з 
урахуванням вимоги статті 104 Конституції (згідно з якою «новообраний Президент України вступає на пост не пізніше 
ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатні виборів, з моменту складення присяги...»), необхідно, 
щоб офіційне оголошення результатів виборів Президента України відбулося в межах тридцятиденного періоду — від 23 
грудня 2009 р. по 22 січня 2010 року. 

Зрозуміло, що процедура складення присяги потребує певної підготовки, зумовленої вимогами глави 28 
Регламенту Верховної Ради України. Однак, враховуючи, що за наслідками позачергових виборім глави держави ст. 104 
Конституції визнає достатнім для складення присяги п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів 
виборів, можна вважати, що мінімальний строк підготовки процедури складення присяги становить п'ять днів. З 
урахуванням цього уточнення, офіційне оголошення результатів виборів Президента України має відбутися в період з 
23 грудня 2009 р. по 17 січня 2010 року. 

А це означає, що на всі процедури, пов'язані з обранням глави держави, які реалізуються після вказаного 
постановою Верховної Ради України дня голосування, але до офіційного оголошення результатів виборів (повторне 
голосування, встановлення результатів виборів, їх судове оскарження і розгляд справ судами тощо), повинен бути 
передбачений час, визначений для цих процедур законом про вибори Президента України та законодавством про 
судовий розглял можливих скарг. Якщо зробити відповідні розрахунки, то виявиться, що цей час становить, залежно від 
обставин, приблизно від 30 дії 45 днів. Таким чином, вирахувавши від дня офіційного оголошення результатів виборів 
вказаний час, ми отримаємо часові межі, в яких повинна бути встановлена дата голосування на виборах Президента 
України. 

Отже, у нашому випадку потрібно взяти період 23 грудня 2009 р. 10 січня 2010 р. і відрахувати від нього 45-30 
днів. Виявиться, що дата голосування на виборах Президента України («день виборів») яка відповідає вимогам 
Конституції та законів України, знаходить в межах від 2 листопада 2009 р. (максимально можлива дата) до 17 грудня 
2009р. (мінімально можлива дата). А оптимальну дату можна вирахувати, взявши середній час офіційного оголошення 



 

результаті виборів і вирахувавши з нього середній час на вказані процедури (отже, від 5 січня — середньої дати між 23 
грудня та 17 січня відрахувати 38-40 днів). 

Отже, оптимальною з точки зору врахування всіх вимог Конституції та законів України датою «дня виборів» 
виявляється 29 листопада 2009 р. (неділя). У разі потреби проведення другого туру, повторне голосування в такому разі 
відбудеться через три тижні (ст. 85 Закону про вибори Президента України), тобто 20 грудня 2009 р., і для встановлення 
результатів виборів, їх оскарження та офіційного оголошення цих результатів до 17 січня 2010 р. залишиться майже 
місяць, що є цілком достатнім. 

Проте залишається питання: чи є можливість узгодити таке вирішення проблеми з положенням ч. 5 ст. 103 
Конституції щодо проведення виборів Президента України «в останню неділю останнього місяця...»? Па мій погляд, така 
можливість існує, за умови відповідного тлумачення даного положення. Якщо розуміти словосполучення «вибори 
проводяться в останню неділю», або «вибори відбуваються в останню неділю» так, що воно означає наперед 
встановлений день завершення виборів, як процесу, то згідно з таким розумінням в останню неділю останнього місяця 
п'ятого року повноважень чинного Президента України, тобто 17 січня 2010 р., повинні бути офіційно оголошені 
результати виборів, а 23 січня новообраний Президент України має скласти присягу. 

На жаль, у рішенні КС від 12 травня нічого не сказано й з приводу неоднозначного формулювання положення ч. 5 
ст. 103 Конституції України. Власне, за рішенням КС визнана неконституційною не дата виборів Президента України 25 
жовтня 2009 р. як така (ця дата голосування також не суперечить чинній Конституції), а її визначення на підставі 
нечинних положень Конституції та неконституційних положень Закону про вибори Президента України. 

Завершуючи, відзначимо наступне. Існуючий спосіб конституційного визначення строків чергових виборів 
Президента України та порядку виконання обов'язків глави держави за відсутності чинного Президента (зокрема, ст. 112 
Конституції), не можна визнати не те що досконалим, а навіть задовільним. Наприклад, у ст. 7 Конституції Франції день 
виборів Президента взагалі не визначається, в ній пере ібачено, що час голосування встановлюється за рішенням уряду, і 
вибори нового Президента відбуваються не менше ніж за двадцять та не пізніше ніж за тридцять п ять днів до закінчення 
строку повноважень Президента, який перебуває на посаді. 
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Звичайно, досвід інших країн варто аналізувати та враховувати. Вітчизняна ж практика свідчить, що в сучасних 
умовах України детальне конституційне регулювання не вирішує жодних правових проблем, а навпаки, лише ускладнює 
їх. Тому варто подумати над зміною концептуальних підходів до конституційно-правового регулювання владних 
відносин, зокрема, змістивши акценти з конституційного на законодавче регулювання, ухваливши ґрунтовні закони про 
Президента України, про Верховну Раду України тощо, в яких оперативно регулювати ті гострі питання, що виникають у 
практиці реалізації їх повноважень, утверджуючи забутий принцип законності в діяльності державних органів і 
посадових осіб. 
  



 

Ю. Шемшученко, О. Ющик 

КОНСТИТУЦІЙНА  
ЗАКОННІСТЬ 
ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ЗАСАДА  
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

(Опубліковано в газеті «Юридичний вісник України», 2010, травень) 

Чинна Конституція України завчасно проголосила бажане за дійсне, а саме, що Україна є соціальною і правовою 
державою (ст. 1). У даному випадку швидше йдеться про «соціальну» і «правову» державу як ідеал, до якого прагне 
наблизитися Україна. 

На жаль, за роки дії Основного закону наша країна не те що наблизилася, а навіть віддалилася від ідеалу 
соціальної і правової держави. Хіба можна вважати соціальною державу, в якій частка приватизованого майна майже 90 
відсотків громадян дорівнює частці 10 відсотків найбагатших людей країни? Хіба можна вважати правовою державу, яка 
відповідно до рейтингу Transparence internacionale посідає за показниками рівня корупції 134 місце серед 180 держав 
світу (у 2007 р. Україна займала 118 місце)? 

За всіх недоліків чинної Конституції, вона є Основним законом держави, на принципах якого мають діяти 
державні органи, посадові особи і громадяни. Особливо це стосується принципу конституційної законності як ключової 
засади організації та діяльності державної влади. Мають діяти, але не діють. Як наслідок цього, порушення Конституції і 
законів України набули у нас тотального характеру, а корупнія за участю чиновників стала загальнонаціональною 
проблемою. Це викликає обґрунтовану тривогу у населення. За з тими Відділу з питань звернень громадян Верховної 
Ради України, протягом перших 9 місяців 2009 р. до парламенту надійшло близько 70 тис. звернень громадян. З них 



132 

найбільшу частку складають звернення, що стосуються питань забезпечення законності і правопорядку, реалізації прав і 
свобод громадян — 36,8 відсотка (понад 26 тис. звернень). Голос України 2009, 30 жовтня. 

На наш погляд, істотні зрушення на краще в нашій державі тісно пов'язані з правовою реформою. Йдеться, 
зокрема, про реформу владного суб'єкта. Він, по-перше, повинен бути демократично організованим, а по-друге, діяти не 
стихійно й свавільно, а свідомо, непередбачувано, у певних нормативних межах. Як перше, так і друге забезпечується 
підпорядкуванням функціонування держави правовій формі. Тільки правова форма є дійсною формою діяльності 
держави, оскільки в ній реалізується необхідний зміст цієї діяльності, на відміну від таких дій держави, в яких панує 
випадковість, непередбачуваність, одним словом, беззаконня та свавілля її бюрократичного апарату. І саме через 
удосконалення цієї форми, через правову реформу утворюється дієвий владний суб'єкт політичних, економічних і 
соціальних перетворень. 

У цьому зв'язку новообраний Президент України у своєму виступі в стінах парламенту 25 лютого ц. р. слушно на 
перше місце поставив проблему організації державної влади, яка останнім часом в Україні значною мірою 
дезорганізована. 

Правова форма організує, упорядковує весь різноманітний зміст діяльності державного апарату, виступає як 
закон, що визначає спосіб функціонування держави, як принцип здійснення державним апаратом публічної влади, який в 
юридичній науці називають законністю. Державний владний суб'єкт лише на основі законності функціонує як дійсна 
публічна влада, тому що охоплена правовою формою діяльність держави, так би мовити, «цементується» в певну 
тотальність, І у цілісність, що продукує владну міць держави, її здатність ефективно здійснювати управління 
суспільством. 

Проте це не означає, що у будь-якій державі діяльність ЇЇ апарату за всіх обставин, в тому числі за наявності 
розгалуженого законодавства, забезпечує виявлення державної владної моці. Історична практика знає немало випадків 
фактичного безвладдя або безсилля державної влади. Подібно до того, як у природі поряд із життєво сильними 
організмами іноді трапляються немічні. Саме такий «хворий» державно-владний організм ми маємо сьогодні в Україні. 

«Лікування» цього організму, утвердження правових засад у діяльності держави є пріоритетним завданням, 
причому не лише глави держави, парламенту, уряду, органів правосуддя тощо, а й політичних партій, засобів інформації, 



 

науки, справою кожного члена суспільства, (окрема, юридична наука має більш чітко визначити саме поняття ілконності, 
оскільки традиційне розуміння обмежує цей фундаменталльний юридичний принцип визначенням законності як вимоги 
до агентів публічної влади додержуватися закону. Однак, з нашої точки юру, даний принцип виходить з необхідності 
насамперед мати закон на юридичну форму і нормативну основу функціонування держави. 

Справді, як можна дотримуватися, наприклад, закону про Державний бюджет України, якщо такий закон на 2010 
рік ухвалюється майже всередині року, незважаючи на пряму вимогу ст. 96 Конституції України, в якій передбачено його 
щорічне затвердження Верховною РадоюУкраїни на період з 1 січня по 31 грудня?! Звідси випливає нездатність 
державної влади організувати суспільні процеси належним чином, наприклад, провести своєчасно чергові вибори до 
місцевих органів влади, без визначення в бюджеті їх фінансування. 

А як кваліфікувати відсутність затвердженої Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України та багаторічну невизначеність із засадами внутрішньої і зовнішньої політики? Це очевидне невиконання вимог 
ст. 85 Конституції України, що аж ніяк не сприяє консолідації публічної влади та суспільному усвідомлену державних 
пріоритетів. 

Останнім часом у теоретичній та практичній юриспруденції увага юловним чином зосереджується на визначенні 
й реалізації в Україні гак званого принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України. Але при 
цьому даний принцип залишається на рівні теоретико-правової абстракції, яку практики іноді використовують у 
кон'юнктурному сенсі, ніби модний «штамп». Характерним прикладом цього є відоме рішення Верховного Суду 
України, яким було визнано неправомірним повторне голосування по виборах колишнього глави держави і зобов'язано 
провести переголосування (що ве було передбачено законом про вибори), керуючись саме принципом верховенства 
права. У цьому ж сенсі вказаний принцип іноді використовується Конституційним Судом України. 

Принцип верховенства права має цінність тільки за умови наявності організаційного механізму його реалізації 
через закон. Не випадково у тій же статті 8 Конституції України одразу ж після закріплення принципу верховенства 
права вміщені положення про найвищу юридичну силу Конституції України, про те, що закони та нині 
нормативно-правові акти приймаються на її основі та повинні відповідати їй, а також що норми Конституції України є 
нормами прямої дії і звернення безпосередньо на їх основі до суду за захистом конституційних прав і свобод людини і 
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громадянина гарантується. Ці положення визначають принципові складові того юридичного механізму, через який мав 
би реалізуватися принцип верховенства права. У своєму сполученні ці складові утворюють своєрідний «стрижень», 
основну конструкцію, навколо якої будується юридичний механізм реалізації верховенства права і яку становить 
конституційна законність. 

Нормативно-правовий фундамент і водночас «приводний пас» здійснення конституційної законності становить 
положення частини другої статті 19 Конституції, згідно з яким органи державної влади і органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією й законами України. Це означає, що вся юридична діяльність державного апарату у сфері правотворчості, 
адміністрування, правосуддя, контролю тощо повинна відповідати тим вимогам щодо її підстав, меж та способу 
здійснення, які визначені перш за все Конституцією України, що в контексті статті 8 Конституції є фундаментом, 
нормативно-правовою основою конституційної законності. 

Зараз конче потрібно, щоб усі посадові особи дотримувалися певних зрозумілих «правил гри». Особливо це 
стосується економічної політики та відносин у сфері господарювання. Варта уваги позиція академіка В. Мамутова, який 
вважає, що в цій сфері не є визначальним саме по собі «верховенство права» у контексті статті 6 Цивільного кодексу 
України (сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої 
відносини на власний розсуд). Головним критерієм правомірності економічних угод, на думку автора, має бути 
Конституція, в якій визначені параметри господарського правопорядку. В іншому випадку втрачаються будь-які межі 
правового поля, а отже, критерії визначення того, коли має місце верховенство права, а коли верховенство приватної, 
корпоративної чи бюрократичної сваволі. На наше переконання, верховенство права не означає права верховенства над 
Конституцією. 

З іншого боку, вся юридична діяльність повинна відповідати нг тільки Конституції, а й вимогам прийнятих на її 
основі законів України. Це ще одна необхідна ланка у юридичному механізмі реалізації верховенства права та 
забезпеченні реалізації конституційної закон ності. Без цієї ланки реалізація конституційної законності може відбуватися 
у дуже широких межах, що небезпечно свавільними діями органів влади. Прикладів в юридичній практиці України більш 
ніж досить. Варто пригадати «саморозпуск» парламенту попередньої н « кликання, або рішення Верховної Ради України 



 

про призначення дати голосування по виборах Президента України на 17 січня 2010 р., чим порушено ст. 103 Конституції 
про п'ятирічний строк повноважень попереднього глави держави. 

Утвердження режиму конституційної законності має розпочинатися з Верховної Ради України та Президента 
України, інших державних структур і забезпечуватися належним чином діяльністю судових і д прокурорських органів. 
Не слід також забувати, що й самі громадяни мають узгоджувати свою поведінку з вимогами законності. 

Отже, конституційна законність виступає як нагальна суспільна потреба, вона стає абсолютно необхідною 
умовою здійснення публічної влади. Влада, яка не усвідомлює цієї необхідності, зрештою випиляється нездатною 
здійснювати необхідні реформи, забезпечувати правопорядок у країні. 
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СУДОВІЙ РЕФОРМІ  

НЕ ЗАВАДИТЬ БІЛЬШЕ  

ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ 

(Опубліковано в журналі «Віче», 2010, липень) 

Навколо здійснення судової реформи в Україні останнім часом точиться багато суперечок, оскільки ухвалений 
нещодавно в першому читанні закон про судоустрій сприймається неоднозначно політиками, практиками, вченими. Аби 
зорієнтуватися в існуючому розмаїтті думок з цього приводу, ми запросили до розмови фахівця, який поєднав у своїй 
особі політика, практика і вченого — народного депутата України III скликання, юриста з більш як двадцятирічним 
стажем практичної діяльності, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України О. І. Ющика. Пропонуємо розмову 
з ним головного редактора журналу «Віче» С. В. Писаренко. 

С. П. Шановний Олексій Іванович, я знаю, що Ви, як народний депутат України, були одним з авторів чинного 
закону про судоустрій у 2002 р. Чи існують, на Ваш погляд, підстави змінювати його так радикально, як це 
запропоновано в новому проекті закону про судоустрій? 

О. Ю. Справді, я був безпосередньо причетним до прийняття існуючого зараз закону про судоустрій, як перший 
заступник голови профільного комітету очолював на завершальному етапі робочу групу з опрацювання даного закону. 
Сказати, що я вважаю цей закон вершиною досконалості, було б неправдою. Він став продуктом компромісу, який 
довелося знаходити в умовах цейтноту, коли закінчувався п'ятирічний термін реформування судової влади, визначений у 
«Перехідних положеннях» Конституції 1996 р. І, як будь-який компроміс, цей закон задовольнив у чомусь одних, у 
чомусь інших, а таким чином, у цілому він не задовольнив нікого. 



 

Однак тим, хто сьогодні кидає каміння в закріплену цим законом систему судоустрою, ганьбить її за 
неефективність тощо, я хотів би нагадати, що між передбаченою законом і фактично побудованою системою існує 
велика різниця. І кидати каміння треба не в закон, .і в тих, хто його не виконав. 

С. П. Що Ви маєте на увазі? 
О. Ю. Я маю на увазі, що ряд принципових положень закону так і не були реалізовані. По-перше, ним 

передбачалося існування Апеляційного суду України та Касаційного суду України, що мали розпорядати цивільні та 
кримінальні справи по другій і третій інстанції, як загальні суди в системі судів загальної юрисдикції. Але за допомогою 
рішення Конституційного Суду утворення Касаційного суду України заблокували (мабуть, комусь у Верховному Суді не 
хотілося тратити контроль над розглядом цих справ). Що ми отримали? - Верховний Суд виявився перевантаженим 
тисячами справ, строки розгляду яких зросли до непристойного. А за цим же стоять права сотень тисяч простих людей... 
І зараз реформатори змушені вигадувати замість Касаційного суду України якийсь Вищий кримінальний і а цивільний 
суд України, перетворюючи загальні суди на ще одну спеціалізована ланку судів, поряд з ланками господарських та 
адміністративних судів. А це вже, вибачте, дурниця, якої не знає світова юстиція і яку не сприймає здоровий глузд. Адже 
існування спеціалізованих судів має сенс тільки по відношенню до загальних, або звичайних гудів. Якщо немає звичайних 
судів, то не може бути й спеціалізованих. А які ж суди у нас залишаються звичайними, якщо всі суди вважати 
спеціалізованими? А крім того, ця сучасна вигадка реформаторці не узгоджується з Конституцією України. 

Другий принциповий момент стосувався запровадження спеціалізованих судів адміністративної юрисдикції. 
Формування системи сіміністративних судів передбачалося здійснити виважено і поетапно протягом трьох років, 
поступово йдучи від спеціалізації суддів у загальних судах до визначення необхідної кількості та структури всієї іанки 
адміністративних судів. А що зробили замість цього? Одним махом «зліпили» надуману ланку адміністративної юстиції, 
всупереч принципу територіальності, якій дали в руки багато в чому недолугий процесуальний закон — Кодекс 
адміністративного судочинства, що, немов слон у посудній лавці, «пройшовся» по інших судових юрисдикціях. А на 
додаток ще й непродумано «обрізали» юрисдикцію військових судів. І сьогодні дехто з маніакальною наполегливістю 
прагне невідомо з якою метою взагалі ліквідувати військові суди (як на мене, найкращу за якістю правосуддя і 
кваліфікацією суддів ланку судової системи, в чому я переконався ще працюючи в комітет під час розгляду питань про 
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призначення суддів Верховною Радою України). Звичайно, за таких умов нормальної судової системи бути не могло і не 
буде ніколи, якщо так будемо запроваджувати Конституцію та закони про судоустрій. 

С. П. Чи слід Вас розуміти так, що треба повернутися до реалізації попередніх положень існуючого закону про 
судоустрій, чи все-таки треба пропонувати щось нове? 

О. Ю. Хочу ще раз повторити: я не в захваті від існуючого закону, однак порівнюючи його з точки зору 
юридичної логіки і техніки з тим, що прийнято в першому читанні, мушу сказати: рахунок не на користь останнього. Я 
уже відзначив, що закон про судоустрій 2002 р. є компромісним, а не моїм особистим варіантом. До того ж багаторічна 
практика його реалізації переконує, що існує ряд позицій, які варто було б переглянути. Проте для цього потрібно 
спочатку виробити правильний методологічний підхід до зміни чинного закону. Чи можна здійснити більш-менш вдалу 
судову реформу за наявності вкрай недосконалого розділу чинної Конституції, присвяченого правосуддю? — Питання 
риторичне. Очевидно, що треба було б передусім змінити відповідним чином Конституцію, а потім уже на її основі 
змінювати закони про судоустрій, про статус суддів, процесуальні кодекси тощо. А для цього потрібно хоча б загалом 
позначити концепцію судово-правової реформи, в якій погодити між собою: що ми хочемо від судової влади і яка для 
цього потрібна система правосуддя? 

С. П. Але ж доки теоретики та політики будуть узгоджувати концепцію реформи, може пройти багато часу. А 
люди вже втомили ся від такого правосуддя. Чи не здається Вам, що краще щось робити практично для покращення 
справи, ніж тупцювати у безплідних дискусіях навколо концепцій? Скільки їх узює було... 

О. Ю. Ви, звичайно, маєте рацію, Світлано Вікторівно. Як казан колись класик революції, один практичний крок 
важливіший за сотні програм; однак він же казав і те, що гарно діє той, хто гарно мислить Тут знову-таки потрібен 
компроміс, «золота середина» між теорією та практикою. Звичайно, є певні очевидні речі, які уже зараз можна було б 
удосконалити в системі правосуддя. А є питання, над якими треба дуже добре поміркувати, перш ніж їх вирішувати. 

С. П. І які ж це очевидні речі? Що, на Ваш погляд, можна змінити невідкладно, а що потребує часу в судовій 
реформі? 



 

О. Ю. Ну, так одразу перерахувати одні й інші питання важні і потрібен аналіз конкретної необхідності 
реформування судоустрою судочинства, статусу суддів, та ще й у зв'язку з іншими реформами (парламентською, 
адміністративною, реформою бюджетної системи освіти і т. д.). 

С. П. I все-таки, чи могли б Ви назвати невідкладні проблеми судової реформи, які можна й потрібно 
здійснювати уже зараз? 

О. Ю. Звичайно, в мене є свої уявлення про актуальні проблеми реформи правосуддя. Насамперед, це проблема 
кадрового забезпечення судової влади. Кваліфіковані, чесні й відповідальні судді можуть своєю діяльністю згладжувати 
недоліки судоустрою і процедур судочинства; і навпаки, некваліфіковані, нечесні та безвідповідальні судді перетворять 
навіть добре вибудувану систему правосуддя в неподобство. Зрештою, яку б систему судоустрою ми не вигадали, все н 
кінцевому підсумку зведеться до проблеми заповнення її відповідними суддівськими кадрами. Я, звичайно, не відкидаю 
впливу недоликів, особливо в матеріальному та процесуальному законодавстві, на якість роботи суддів. Але одна справа, 
коли ці недоліки суддя прагне мінімізувати, а інша — коли він використовує їх в особистих цілях на шкоду суті справи... 

С. П. І як бути з матеріальним заохоченням суддів? Чи все тут гаразд? 
О. Ю. Звичайно, проблема кадрового забезпечення судової влади иключає багато аспектів, одним з яких є 

реалізація контролю за діяльністю суддів та їх відповідальності. У цьому зв'язку слід, очевидно, подумати над тим, щоб 
відмовитися від практики безстрокового призначення суддів. Усі без винятку судді мають, скажімо, раз на п'ять років 
проходити процедуру призначення на посаду, навіть якщо нони не переходять до суду іншого рівня чи спеціалізації. 

Щодо суддів Конституційного Суду України також слід відмовишся від їх призначення трьома суб'єктами. Усі 
вони мають признана іися Верховною Радою України, а подавати кандидатури могли б і з'їзд суддів, і різні інші 
організації та установи. Щодо Президенті України, він не повинен був би брати участі в цьому процесі. Достатньо того, 
що він очолював би ВРЮ і відтак впливав на відповідальність суддів КС. Можливо, також доцільно зняти існуюче пікове 
обмеження для призначення на посаду суддів КС, встановити граничний вік 70 років та зменшити строк перебування на 
посаді ні семи років, з правом повторного призначення. Так само доцільно було б дозволити продовжувати до 70 років 
строк здійснення повноважень суддям Верховного Суду, вищих судів, а також апеляційних судів, за певних умов та на 
підставі індивідуальних рішень щодо окремих суддів. Взагалі, жорстке категоричне регулювання в Конституції різних 
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відносин, без можливості враховувати реалії життя — не не кращий приклад юридичної логіки. Треба встановлювати 
конкурентні гнучкі правила, а не категоричні та нежиттєві приписи, які намагаються на практиці обходити різними 
шляхами. Потрібно змінювати відповідний розділ Конституції. 

А щодо матеріального заохочення суддів, то тут, як на мене, здорового глузду взагалі не помітно. Очевидно, слід 
було б встановити усім без винятку суддям системи загальної юрисдикції базову мінімальну зарплату на рівні 8-10 тисяч 
гривен, а на неї нараховувати за стаж і кваліфікацію відповідні надбавки таким чином, щоб суддя вищого або Верховного 
Суду отримував зарплату не вище 15 тисяч грн. Суддям КС також слід було б обмежити заробітну плату до рівня 
зарплати народних депутатів або міністрів. І припинити виплати «вихідної допомоги» по півмільйона і більше невідомо 
за що. 

С. П. І на останнє. Які, на Ваш погляд, перспективи судової реформи в Україні? Чи досягнемо ми рівня 
Європейських стандартів правосуддя? 

О. І. Навіть перевищимо їх, але за однієї умови: якщо переможе здоровий глузд і інтерес права не буде 
підпорядкований праву інтересу. 

С. П. Дякую за бесіду, сподіваюся, що вона сприятиме цьому. 
  



 

М. О. Теплюк 

ВВЕДЕННЯ В ДІЮ  

КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАКОНІВ:  

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
(Опубліковано в журналі «Право України», 2012, № 8) 

Уже є загальновизнаним, що новий етап конституційного процесу в Україні зумовлений не в останню чергу 
відомим Рішенням Конституційного Суду України, яким визнано неконституційним Закон України від 8 грудня 2004 р. 
№ 2222-ІV «Про внесення змін до Конституції України» (далі Закон № 2222) і «відновлено» первинну редакцію чинної 
Конституції України від 1996 року [1 ]. 

З приводу цього рішення висловлено чимало критичних зауважень, у тому числі і автором цієї статті [2]. Суть 
справи з теоретичної і очки зору зводиться у цьому випадку до того, як розуміти дію закону, в тому числі дію Основного 
закону, і якими техніко-юридичними іасобами забезпечити цю дію. 

Спершу варто нагадати, що у згаданій статті порушувалося питання, зокрема, щодо того, чи має Конституційний 
Суд України повноваження ревізувати положення чинної Конституції України на предмет їх конституційності, та чи є у 
нього повноваження відновлювати дію попередніх конституційних положень. У статті давалася негативна иідповідь на 
ці запитання. 

Але наприкінці минулого року вийшло підготовлене колективом авторів наукове видання збірки статей [3], в 
якому здійснюється спроба обґрунтувати зазначене Рішення. Так, В. Речицький, розглядаючи правові засади контролю 
за додержанням конституційної процедури, пише: «Дійсно, Конституційний Суд України не має права піддавати сумніву 
зміст матеріальних норм чинного Основного закову, бо позиціонується в юридичному просторі не над, а під Конститу-
цією України, частиною якої у 2004 р. стала, за презумпцією, політична реформа. Проте в Рішенні Конституційний Суд 
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України жодним чином не висловив свого ставлення до матеріального змісту Закону України № 2222 як такого. Його 
висновок стосується лише способу приєднання змін (вилучень, доповнень) до тексту Основного закону. І фактично, і 
формально-юридично Суд визнав порочною процедуру легітимації, а не якість матеріалу, з якого було виготовлено 
«правовий імплантат». Висловлюючись метафорично, Конституційний Суд констатував фіаско нападника, а не смерть й 
щасливе воскресіння жертви» [3, с. 19]. 

Цей метафоричний образ є, прямо скажемо, недоречним, оскільки не констатуючи «смерть жертви» (положень 
чинної Конституції), немає підстав і для констатації її «воскресіння». 

Щодо другого питання автор зазначає: «Ще одним відкритим запитанням, виходячи з реакції дослідників і ЗМІ, 
залишається таке: чи мав право Конституційний Суд України з огляду на його повноваження у своєму Рішенні 
поновлювати дію Конституції України 1996 року? На наш погляд, у цьому випадку ми маємо справу з не зовсім коректно 
сформульованою проблемою. Адже Конституційний Суд України у Рішенні не поновив дію Конституції 1996 року, а 
проголосив спосіб її реформування юридично нечинним. Якщо впровадження конституційних новел в контексті 
політичної реформи 8 грудня 2004 року здійснювалося в одне парламентське голосування і одномоментно зі скасуванням 
відповідної низки норм Конституції України 1996 року, то так само одним рішенням й одномоментно відбулося 
відродження первісного конституційного тексту. Оскільки спроба внесення змін до Конституції України була визнана 
неконституційною, попередні норми мають автоматично продовжувати функціонувати. 

Таким чином, стверджує В. Речицький, скасування Конституційним Судом України у Рішенні політичної 
реформи 2004 року загалом відповідає засадам верховенства права, а тому немає перешкод для практичної реалізації 
Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року» [3, с. 20). 

У цих міркуваннях і висновку автора вбачається нечітке усвідомлення тієї суті справи, про яку сказано вище, а 
саме: як розуміти дію закону та якими техніко-юридичними засобами вона має забезпечуватися. Однак перш ніж перейти 
до цих питань, звернемо увагу на певні некоректності в аргументації автора. 

Насамперед, заявивши про те, що Конституційний Суд України «не має права піддавати сумніву зміст 
матеріальних норм чинного Основного закону», він далі стверджує, що «Конституційний Суд України жодним чином не 
висловив свого ставлення до матеріально го змісту Закону України № 2222 як такого». Тут ми маємо звичайну підміну 



 

понять, оскільки поняття Основного закону автор «непомітно» підмінив поняттям Закону № 2222. Але Конституція і 
закон про внесення змін до неї зовсім не одне й те саме. І хоча Суд, за словами автора, «не зачепив» матеріальний зміст 
зазначеного закону, він своїм Рішенням змінив матеріальний зміст чинної Конституції України, за- мість нових 
положень, як стверджує автор, повернув старі. Якщо нас намагаються переконати, що Конституційний Суд України при 
цьому не вийшов за межі своїх повноважень і залишився «під Конституції то», то це не що інше, як «логічна 
непослідовність». Хто, справді, повірить, що, визначаючи як обов'язкову норму, яке з двох положень Конституції — 
старе чи нове повинно діяти і застосовуватися, Суд не стає над Конституцією? 

Якщо В. Речицький стверджує, що «і фактично, і формально-юри- пічно Суд визнав порочною процедуру 
легітимації, а не якість матеріалу, з якого було виготовлено «правовий імплантант»», то тим самим читачі вводяться в 
оману. Адже, визнавши «порочність» процедури ухвалення Закону № 2222, Конституційний Суд України витав 
неконституційним («порочним») і сам Закон (разом з його матеріальним змістом, якого він, нібито, «не зачепив»), який, 
відтак, втратив чинність, тобто перестав бути законом у юридичному сенсі. При цьому Суд не просто видалив неякісний 
«правовий імплантант» її «щелепи» (тексту) чинної Конституції, а повернув до неї «непрофесійно видалений раніше 
зуб». 

Натомість автор, переконуючи читачів, що «Конституційний Суд України у Рішенні не поновив дію Конституції 
1996 року, а проголосив спосіб її реформування юридично нечинним», був би коректним У  разі, якщо за таким 
проголошенням Суд нічого більше не проголошував. А так незрозуміло, звідки взагалі виникло питання про 
«поновлення дії Конституції 1996 року»? Не інакше як Суд все ж поновив тпо старих конституційних положень, тобто і 
«юридично, і фактично ідійснив операцію» щодо повернення «видаленого зуба». Тому насправді ми маємо справу не «з 
не зовсім коректно сформульованою проблемою», як стверджує автор, а з невдалою спробою автора якось н чадити цю 
проблему. Конституційний Суд України поновив не дію Конституції 1996 року, а дію низки її положень, що не одне й те 
саме. Якщо бути точним, то в Конституційного Суду України взагалі немає повноваження «проголошувати спосіб 
реформування Конституції юридично нечинним». Суд лише констатує факт порушення конституційної процедури 
внесення змін до Конституції та визнає закон про внесення змін таким, що не відповідає Конституції (є 
неконституційним). Це передбачено ч. 2 ст. 152 Конституції України: «Закони, правові акти або їх окремі положення, що 
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визнані нсконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 
неконституційність». Тобто Конституційний Суд України ухвалює рішення про неконституційність закону або окремих 
його положень, а не про втрату ними чинності. 

Не можна визнати коректною і ту аргументацію, якою автор виправдовує відновлення дії попередніх 
конституційних положень замість тих, що втратили чинність. За його логікою, «якщо впровадження конституційних 
новел 8 грудня 2004 року здійснювалося одномоментно зі скасуванням відповідної низки норм Конституції України 1996 
року, то так само одним рішенням й одномоментно відбулося відродження первісного конституційного тексту». А раз 
спроба внесення змін до Конституції була визнана неконституційною, попередні норми «мають автоматично 
продовжувати функціонувати». Відтак В. Речицький цим стверджує, по-перше, про те, що «відродження первісного 
конституційного тексту» відбулося за рішенням Конституційного Суду України, а по-друге, що він не вбачає відмінності 
між наслідками ухвалення і «скасуання» закону. 

Знову-таки, якщо бути точним, закон або його окремі положення, визнані неконституційними, не скасовуються, а 
втрачають чинність, і про що недвозначно сказано в чинній Конституції України. Так само, не скасовуються, а 
визнаються такими, що втратили чинність, положення закону, замість яких ухвалені інші положення, у разі набуття 
чинності останніми. З втратою чинності юридичне буття закону або його окремих положень не зупиняється, а 
припиняється, і «воскресіння» їх з небуття можливе лише шляхом включення у текст конституції положень нового 
закону, який ухвалить законодавчий орган, Тому ні про яке «автоматичне» відродження первісного конституч ційного 
тексту не може бути й мови. Така «автоматизація» конституційної правотворчості, по суті, усуває законодавчий орган від 
законодавчого процесу і загрожує негативними наслідками. Уявімо собі ситуацію, коли в Конституції записали вочевидь 
помилкове та шкідливе положення, вирішили його змінити і порушили процедуру внесення змін. За «автоматичною» 
логікою Конституційний Суд України визнає закон про внесення зміни неконституційним і одночасно повертає в 
Конституцію старе помилкове і шкідливе положення. Хто погодиться з такою юридичною логікою? 

У цій же збірці через рік після прийняття згаданого Рішення висловив свою позицію і суддя-доповідач у справі С. 
Вдовіченко. Він без будь-яких застережень прямо зазначає: «Визнання неконституційним Закону № 2222 у зв'язку з 
порушенням процедури його розгляду ти 



 

ухвалення означає відновлення дії попередньої редакції норм Конституції України, які були змінені, доповнені та 
виключені Законом № 2222. Це забезпечує стабільність конституційного ладу в Україні, гарантування конституційних 
прав і свобод людини і громадянина, цілісність, непорушність та безперервність дії Конституції України, ії нерховенство 
як Основного закону держави на всій території України» [3, с. 25]. 

Щоправда, автор мусив визнати: «Тема щодо такого засобу юридичної техніки, як відновлення дії попередньої 
редакції нормативно- правового акта внаслідок визнання Конституційним Судом України ииесених до нього змін 
неконституційними, можна сказати, взагалі не юсліджена вітчизняними науковцями. Хоча цей механізм виконанім 
рішень нерідко використовується зарубіжними конституційними судами (Австрії, Болгарії, Латвії, Литви, Німеччини) 
задля уникнення правового вакууму, який може виникнути внаслідок прийнятих ними рішень, поряд із такими 
правовими засобами, як відтермінування офіційного опублікування рішення (наприклад, у Білорусі, Литві, Польщі); 
встановлення у рішенні пізнішої дати набрання ним чинності (Вірменія, Естонія, Туреччина, Чеська Республіка); 
констатація конституційним судом того, що оспорюваний правовий акт тимчасово відповідає конституції, і вказівка, що 
цей акт суперечитиме конституції, якщо не буде змінений до визначеного терміну (Латвія, Словенія, Хорватія, 
Угорщина); визнання правового акта таким, що суперечить конституції внаслідок законодавчого упущення, без 
вимочення його з правової системи, або оголошення акта недійсним (ця техніка застосовується, зокрема, 
конституційними судами Естонії, Іспанії, Німеччини, Хорватії) тощо. 

Застосування перелічених правових механізмів Конституційним Судом України, крім поновлення раніше 
чинного правового регулювання, на думку С. Вдовіченка, обмежується положенням ч. 2 ст. 152 Конституції України, яке 
однозначно встановлює момент втрати чинності законами, іншими правовими актами або їх окремими положеннями, 
визнаними неконституційними, з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. 
Аргументами проти застосування такої процедури з боку окремих науковців було як що Конституційний Суд України не 
має таких повноважень і повинен був делегувати вирішення цього питання Верховній Раді України в законодавчому 
порядку. Але ці аргументи не є безспірними. Якщо, наприклад, конституційними змінами будуть скасовані або обмежені 
пенні нрава і свободи людини та громадянина (розділ II Конституції країни), то Конституційний Суд України, 
приймаючи відповідне рішення, має невідкладно поновити попередню редакцію норм. Це зумовлюється тим, що згідно зі 
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ст. З Конституції України головним обов'язком державних органів є утвердження та забезпечення прав і свобод людини» 
[3, с. 28-291]. 

Визнання неконституційним Закону № 2222 у зв'язку з порушенням процедури його розгляду та ухвалення 
жодним чином не означає «відновлення дії попередньої редакції норм Конституції України», яке автор чомусь називає 
«механізмом виконання рішень» органу конституційної юрисдикції. Якщо це механізм виконання рішення, то 
Конституційний Суд України виявляється і суддею, і виконавцем своїх власних рішень, що суперечить не тільки 
положенням ст. 6, а й розділу XII чинної Конституції України. А порушення Конституції самим Конституційним Судом 
України аж ніяк не може забезпечувати «стабільність конституційного ладу в Україні, гарантування конституційних 
прав і свобод людини та громадянина, цілісність, непорушність та безперервність дії Конституції України, її 
верховенство на всій території України» [3, с. 251. 

Задля «уникнення правового вакууму, який може виникнути внаслідок прийнятих судами рішень», у світовій 
практиці справді застосовуються різні правові засоби вирішення проблеми. Проте варто при цьому розрізняти 
конституції (конституційні закони) та звичайні (ординарні) закони та інші нормативно-правові акти. Ті засоби, які 
можуть згодитися для звичайних законів, навпаки, можуть виявитися непридатними для конституційних законів і 
конституції. На жаль, автор просто не звертає на це уваги, хоча й визнає неконституційним застосування усіх засобів, 
крім «поновлення раніше чинного правового регулювання». Свій висновок автор пов'язує з моментом втрати чинності 
неконституційними законами чи їх окремими положеннями з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення 
про їх не« конституційність (ч. 2 ст. 152 Конституції України). 

Необхідно зазначити, що вказане конституційне положення насправді не є юридично виваженим, про що 
зазначалося в науковііі літературі. «Адже за цим положенням, вважає О. Ющик, неконституційний закон зберігає 
чинність і діє у правовій системі впродовж певного часу, з дати набрання ним чинності до ухвалення рішення 
Конституційним Судом (а це можуть бути місяці й роки). Існування, навіть тимчасове, неконституційних законів чи їх 
окремих положені, у системі законодавства суперечить загальним засадам, зазначеним у ст. 8 Конституції України. На 
підставі неконституційних положенії закону складаються відповідні правовідносини, утворюючи в загалі, ному 
правопорядку антиконституційні «анклави», що ускладнюють процес правозастосування і можуть порушуватися 



 

конституційні права громадян. Водночас з'являється можливість обійти конституційні вимоги і хоча б на деякий час 
«легально» встановити певні відносини на підставі тимчасово чинних неконституційних положень икону, яка 
(можливість), за певних умов, може бути використана... и політичних чи інших цілях» [4, с. 403-404]. 

З цим пов'язані ті труднощі, які нерідко виникають після ухвалення Конституційним Судом України рішень про 
неконституційність юго чи іншого закону. Разом із тим це не означає, що долати зазначені і руднощі має сам орган 
конституційної юрисдикції. Звичайно, він ні мав «делегувати вирішення цього питання Верховній Раді України и 
законодавчому порядку», оскільки не є органом установчої влади і сам не має такого повноваження. Однак не можна 
погодитися і з тим аргументом, який наводить С. Вдовіченко. Навіть якщо конституційними змінами будуть скасовані 
або обмежені певні права і свободи людни та громадянина, то Конституційний Суд України не повинен буде 
«невідкладно поновити попередню редакцію норм». З того, що за ст. З Конституції України головним обов'язком 
державних органів є утвердження та забезпечення прав і свобод людини, аж ніяк не нипливає, що Конституційним Судом 
України є усі «державні органи»: він є лише одним з цих органів, який має власну компетенцію і повноваження та на 
якого поширюються вимоги ст. 19 Конституції України обов'язок діяти лише на підставі, в межах повноважень та 
успосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Звичайно, було б непогано, щоб, як пише автор, «у випадках порушення прав і свобод людини та громадянина 
актами, визнаними неконституційними, відповідне рішення Конституційного Суду України никонувалося негайно, 
тобто з дня його ухвалення». По-перше, це юридично некоректне і нереальне побажання; а по-друге, це не стосується 
Закону № 2222, оскільки у цьому випадку Суд не констатує порушення прав людини. І взагалі, відновлення дії 
попередньої акції положень Конституції України не є виконанням рішення про іш.шання неконституційним зазначеного 
Закону, оскільки, як пояснившив ним В. Речицький, попередня редикція положень «відновлювався автоматично». 

Складається враження, що ті, хто обґрунтовує легітимність сумнвного Рішення Конституційного Суду України, 
так і не усвідомили, ню Суд вийшов за встановлені Конституцією України межі, перебрав на себе невластиві органу 
конституційної юрисдикції повноваження. Не випадково автор завершує свою статтю висновком, що «окремі аспекти 
(елементи) наступного конституційного контролю змін до 
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Основного закону України потребують подальшого наукового дослідження» [3, с. 31). З цим, звичайно, не можна 
не погодитися, додавши, що вони потребують також і невідкладного практичного вирішення. 

Останнє набуває особливої актуальності в контексті розпочатої нещодавно роботи Конституційної Асамблеї. 
У згаданій на початку цієї статті публікації йшлося про те, що доведеться уточнити умови набрання чинності та 

введення в дію конституційних законів, встановивши, наприклад, правило, що такі закони набирають чинності і 
вводяться в дію за умови позитивного висновку Конституційного Суду України щодо додержання процедурних вимої їх 
прийняття. Можливі й інші варіанти юридико-технічного вирішення проблем, що виникають у зв'язку із цим. 

Однак, зазначалося в ній, незаперечним є те, що не повинно бути таких правових ситуацій, коли зміни до 
Конституції ревізують на предмет їх конституційності через значний час після набрання чин ності цими змінами, коли 
вони стали органічною частиною самої Конституції, як це мало місце у випадку із Законом України від 8 грудня 2004 р. 
«Про внесення змін до Конституції України». 

Підсумовуючи викладене, є достатні підстави стверджувати, що правові проблеми змінення Конституції України 
потребують їх невідкладного вирішення, зокрема пріоритетного внесення системних змін у чинну Конституцію України 
щодо удосконалення конституційного процесу. Без цього ухвалити якісну редакцію Конституції України чи якісні зміни 
до неї досить проблематично [2, с. 71. 
  



 

О. І. Ющик 

УКРАЇНА –  
ПРАВОВА ДЕРЖАВА? 
(Опубліковано у газеті «Юридичний вісник України», 2013, червень) 

Вироблення проекту нової редакції Конституції України, нк будь-яке вироблення складного виробу, передбачає 
участь у цьому процесі передусім конструкторів і технологів. У конституційному процесі роль конструкторів виконують 
політики, а роль технологів — юристи. При цьому ключовою є технологічна складова процесу виробництва, оскільки 
саме вона визначає, чи можна взагалі виготовити сконструйований виріб і чи відповідатиме він, за даних умов вироб-
ництва, передбаченим конструкторами характеристикам. 

Такий розподіл праці — це закон виробництва, порушення якого меде до виробничого браку та збитків. Отже, 
«практики» — технологи мнивляються своєрідним критерієм істини для «теоретиків» — конструкторів. На жаль, з цією 
простою істиною впродовж останніх десятиліть не бажають рахуватися політики, особливо в Україні. Керуючись 
«політичними міркуваннями», вони закладають у конструкцію Конституції такі елементи, з якими вона стає незначущою 
подобою Основного закону, виробничим політико-юридичним браком. На такому конституційному фундаменті 
виявляється неможливим побуту кати якісну правову систему, Конституція не працює на запобігання зняття 
політико-правових конфліктів. 

Один із таких елементів конструкції чинної Конституції України — положення статті 1 про те, що «Україна 
є...демократична, соціальна, правова держава». Не торкаючись тут «демократичності» та «соціальної» сучасної 
України, поглянемо на конституювання її як держави правової. Чи насправді Україна є правова держава? 

Кожен може пригадати не один приклад того, як порушуються норми Конституції та законів в Україні. Проте 
визначення держави як правової не ґрунтується на наявності чи відсутності у державі правопорушень. Як казав Глєб 
Жеглов у відомому фільмі, правопорядок у країні визначається не наявністю в ній крадіїв, а вмінням влади їх 
знешкоджувати. Держава, в якій публічна влада, а тим більше громадяни, не порушують законів — це утопія, а не 
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правова держава за визначенням. Справа й не в кількості правопорушень. Очевидно, існують такі якісні характеристики 
законності, від яких залежить правове визначення кожної держави. 

Для того, щоб пояснити свою думку, наведу деякі приклади з практики. 
27 грудня 2008 р. Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок присвоєння вченого звання професора і 

доцента, який розробляло і яким керується Міністерство освіти і науки України (далі — МОН). Цей документ є 
показовим у тому сенсі, як у ньому реалізовано конституційний принцип верховенства права і втілено ідею правової 
держави. 

Цим нормативним актом МОН уповноважено надавати роз'яснення щодо застосування вказаного Порядку, а 
також присвоювати вчене звання професора і доцента. Для розгляду атестаційнпх справ наукових і науково-педагогічних 
працівників у МОН утворюється атестаційна колегія на чолі з міністром. Вчене звання професора і доцента 
присвоюється на основі рішення вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу. Форму та порядок роз-
гляду атестаційнпх справ вченою радою вузу або наукової установи затверджує МОН. Ним же встановлено вимоги до 
осіб, яким при своюється вчене звання професора або доцента. Ці вимоги з кожною новою редакцією Порядку 
присвоєння вченого звання професора і доцента щоразу зростають (хоча, як показує життя, помітною зростання 
наукового і педагогічного рівня кадрів від цього не спостс рігається). 

Визначено, що строк розгляду атестаційних справ у МОН не повинен перевищувати шести місяців, а «за 
особливих обставин, які потребують більш тривалого часу для проведення експертизи атсс таційної справи, строк 
розгляду може бути продовжений до одного року, про що МОН повідомляє здобувачеві». Нарешті, передбаченії й те, що 
рішення вченої ради дійсне протягом одного року з дати його прийняття. 

А тепер проаналізуємо, що випливає з цього документа. Насам перед те, що рішення МОН приймається на основі 
рішення вченої ради наукової установи або вузу, за матеріалами атестаційної сира ви. Тобто атестаційна колегія МОН 
лише вивчає матеріали справи здобувача, подані відповідною вченою радою, без участі самого здобувача, і перевіряє 
відповідність даних справи вимогам Порядку, встановленого самим МОН, який воно і роз'яснює. На цю процедуру МОН 
відводить собі аж півроку, а якщо йому заманеться, то й цілий рік. І це при тому, що рішення вченої ради, яке є основою 
для МОН, як правило, фактично та юридично констатує наявність у здобувача права на отримання відповідного 



 

наукового звання. Якщо взяти статистику відмов у затвердженні рішень вчених рад, то їх кількість буде незначною 
порівняно з позитивними рішеннями на користь рад і здобу вачів. 

Отже, автори документа керувалися «зворотною» юридичною логікою, коли абстрактну можливість порушення 
встановленого ними порядку поставили на перше місце, а реальне право особи — на друге місце. Людина зі своїм правом 
може почекати, головне, щоб був забезпечений бюрократичний порядок і комфорт у діяльності чиновників! 

Між тим логіка ст. З Конституції України підказує, що значно коректніше було передбачити такий порядок, коли 
вчена рада наукової установи або вузу попередньо повідомляє МОН про розгляд атестаційної справи здобувача, а МОН 
направляє на засідання вченої ради представника (інспектора) для контролю за дотриманням Порядку. Після цього 
матеріали справи з висновком інспектора розглядає атестаційна колегія МОН не пізніш як у тримісячний строк і приймає 
відповідне рішення про видачу атестата. 

Проте бюрократична логіка не зупиняється на створенні для чиновника комфортних умов за рахунок 
підпорядкування їм прав лютий; вона йде далі, узаконюючи для нього корупційні можливості ибо можливості 
вирішувати питання на свій розсуд. Як, справді, можна розцінювати положення Порядку про те, що «рішення вченої ради 
дійсне протягом одного року з дати його прийняття», якщо МОН дозволив сам собі розглядати атестаційну справу 
протягом року? Але ж після рішення вченої ради наукової установи чи вузу атестаційна справа подається до МОН як 
мінімум через кілька днів, оскільки її належить оформити з урахуванням матеріалів засідання вченої ради. Саме ці 
декілька днів стають вирішальними тоді, коли чиновнику потрібно буде використати положення про дійсність рішення 
вченої ради протягом року. Скажімо, рішення вченої ради ухвалено 20 січня 2012 р., атестаційна справа подана в МОН 25 
січня 2012 р., а атестаційна колегія використала своє право розглядати протягом одного року, тобто до 25 січня 2013 р. В 
такому разі 25 січня 2013 р. МОН може відмовити у затвердженні рішення вченої ради як такого, що формально є 
недійсним через сплив одного року. 

Ця юридична казуїстика свідомо закладена в нормативний документ, а повноваження МОІІ надавати роз'яснення 
Порядку лише слугує гарантією тлумачення даного положення в бюрократичному дусі. Проте очевидно, що така 
нормотворча і иравозастосовна логіка МОН йде врозріз із забезпеченням прав людини, що є головним обов'язком 
держави. А проте МОН має право на свій розсуд тлумачити дане положення, ігноруючи обставини, за яких настає 
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недійсність рішення, зокрема, власну бездіяльність. Якою ж логікою треба керуватися, щоб свою провину перекладати 
на плечі наукових установ чи вузів, брутально порушуючи права здобувачів? — Логікою безвідповідального бюрократа, 
а не конституційно-правовою логікою. 

Проте це ще не все. У згаданому Порядку присвоєння вченого звання ми не знайдемо вказівки на ті підстави, з 
яких МОН може відмовити у позитивному рішенні по атестаційній справі та видачі атестата, а фактично у визнанні 
права особи на отримання вченого звання. Немає визначення таких підстав і в законі. І це при тому, що ст. 19 Конституції 
України містить категоричну вимогу, згідно з якою органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Дана стаття 
зобов'язує законодавця визначати в законі підстави діяльності владних суб'єктів, проте практика відомчої 
законотворчості, коли законопроекти пишуть «під себе» урядовці, відомства, судді тощо, проштовхуючи їх через 
парламент, не дуже рахується з названою статтею і принципом законності; для неї важливіше узаконити відомчий 
інтерес, ширші можливості для бюрократичних способів діяльності при максимальній безвідповідальності чиновників. 
Таким чином узаконюють безпідставне, з «розмитими» межами повноважень і довільними способами дій бюрократичне 
функціонування владних органів і посадових осіб. Однак навіть при цьому в Порядок включено положення, за яким після 
прийняття МОН рішення про відмову у присвоєнні вченого звання нове клопотання вченої ради може бути порушене не 
раніше ніж через один рік, за неодмінної умови опублікування здобувачем нових наукових праць. Таким записом 
рішення вченої ради наукової установи чи вузу з основи для прийняття рішення МОН перетворили на банальне прохання. 
Чи є підставою для відмови недостатня кількість наукових праць і чи саме з цією підставою була пов'язана відмова — про 
це автори Порядку написати не побажали. Та й навіщо? Адже мова йде про знущання над правами людини, а не 
«правами» бюрократичного чиновника... 

Цей приклад досить наочно свідчить про сутнісне викривлення засад конституційного ладу на рівні 
законодавства та підзаконної правотворчості, засад, що стосуються визначення України як правової держави; він вказує 
на необхідність уточнення названих засад. Зокрема, було б доцільно доповнити оновлену Конституцію України такою 
формулою: «Жодне положення Конституції України, закону чи іншого нормативно-правового акта не повинно 
тлумачитися на користь порушення прав людини». 



 

Така юридична вимога мала б стати правовим орієнтиром, насамперед, для судових органів при вирішенні ними 
справ, у яких застосування закону допускає неоднозначність його тлумачення. Це важливо з огляду на те, що навіть 
конституційне правосуддя йде по шляху викривленого розуміння засад конституційного ладу України. 

Для прикладу, розглянемо наступну ситуацію. Законом України Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2011 рік» від 14 червня 2011 р. встановлено, що у 2011 р. положення ряду статей законів 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Про соціальний 
захист дітей війни» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Урядом, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету 
Пенсійного фонду України на 2011 р. Тобто попри буквальний зміст ст. 22 Конституції України, якою встановлено, що 
«при прийнятті нових законів або внесенні імін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод», парламент законодавчо дозволив зменшувати обсяг прав чорнобильців, дітей війни, осіб, звільнених з 
військової служби та деяких інших. 

З цього приводу 49, 53 та 56 народних депутатів України звернулися до Конституційного Суду України про 
визнання неконституційними вказаних змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік», вказавши, що 
Верховна Рада цим законом надала уряду право визначати порядок і розміри встановлених законом соціальних виплат, 
змінювати розміри соціальних виплат залежно від наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 
2011 р., чим обмежила конституційні права громадян на соціальний захист. 

Що ж вирішив Конституційний Суд України? Читаємо його Рішення від 26 грудня 2011 р. Насамперед у ньому 
зазначено: Суд виходить з того, що Україна є демократична, соціальна, правова держава (ст. 1); права і свободи людини 
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ч. 2 с. 3); в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права (ч. 1 с. 8); усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст. 21); конституційні права і свободи 
гарантуються і не можуть бути скасовані, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ч. 2, 3 ст. 22); громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом (ч. 1 ст. 24); громадяни України мають право на соціальний захист (ч. 1 ст. 
46); конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 
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Конституцією України (ч. 1 ст. 64). Згідно з частиною першою ст. 46 Конституції громадяни мають право на соціальний 
захист, і з цим конституційним правом громадян кореспондується обов'язок держави щодо його забезпечення. У 
Конституції передбачено гарантії прав громадян на соціальний захист. 

Після цього вступу «за здравіє» Конституційний Суд України легким рухом думки спрямовує своє рішення до 
висновку «за упокой», Переведення «стрілки» здійснено елегантною тезою про те, що «розміри соціальних виплат 
залежать від соціально-економічних можливостей держави, проте мають забезпечувати конституційне право кожного на 
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, гарантоване ст. 48 Конституції України». 

Правда, сама Конституція України прямо не говорить про «залежність розмірів соціальних виплат від 
соціально-економічних можливостей держави»; однак за неї це зробив Конституційний Суд України, який уже раніше, у 
своєму Рішенні від 19 червня 2001 р. у спрані щодо стажу наукової роботи зазначив, «що право на пенсію, її розмір та 
суми виплат можна пов'язувати (!) з фінансовими можливостями держави, з економічною доцільністю, 
соціально-економічними обставинами у той чи інший період її розвитку, а також з часом ухвален ня відповідних 
нормативно-правових актів». У Рішенні від 8 жовтим 2008 р. у справі про страхові виплати Конституційний Суд України 
вказав, «що види і розміри соціальних послуг та виплат потерпілим, які здійснюються і відшкодовуються Фондом 
соціального страхував ня від нещасних випадків на виробництві та професійних захворій вань України, встановлюються 
державою з урахуванням його фінам сових можливостей». Чи не «вбивчий» аргумент: це є так, тому що ми уже раніше це 
сказали? 

Мабуть, відчуваючи слабкість такої логіки, Конституційний Суд на підмогу залучає «положення актів 
міжнародного права», зокрема ст. 22 Загальної декларації прав людини про те, що розміри соціальнії V ми плат і 
допомоги встановлюються з урахуванням фінансових можні ностей держави, а також констатацію Європейського суду з 
прав модини у справі від 1979 р. про те, що «здійснення соціально-економічних прав людини значною мірою залежить 
від становища в державах, особливо фінансового», та висновок у справі від 2004 р. проти Ісландії про те, що такі 
положення поширюються й на питання «допустимості зменшення соціальних виплат». 

З усього цього Конституційний Суд України формулює принципові правову позицію: «одним з визначальних 
елементів у регулюванні суспільних відносин у соціальній сфері є додержання принципу пропорційності між соціальним 



 

захистом громадян та фінансовими можливостями держави, а також гарантування права кожного на достатні і і життєвий 
рівень». 

Перш ніж перейти до наступної аргументації Суду, звернемо увагу на гаке. У статті 22 Загальної декларації прав 
людини сказано: кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і а на здійснення необхідних 
для підтримання її гідності й для вільного розвитку її особистості прав у економічній, соціальній і культурній сферах 
через національні зусилля й міжнародне співробітництво і а у відповідності до структури і ресурсів кожної держави. 
Дане положення, вочевидь, стосується конституювання вказаних прав, яке і щіснюється з урахуванням структури й 
ресурсів кожної держави. При цьому стаття 30 Декларації містить імперативне положення, згідно з яким ніщо в 
Декларації не може тлумачитися як надання Будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права вчиняти дії, і 
врямовані до знищення викладених у цій Декларації прав і свобод. А в ст. 21 Декларації сказано, що основою влади уряду 
повинна бути воля народу. 

Якщо від імені Українського народу в Конституції України вказано на неприпустимість звуження змісту та обсягу 
існуючих прав, то ніяка група осіб (навіть у складі Конституційного Суду) не може тлумачити ст. 22 Конституції на 
користь її порушення. Мабуть, і инструкторам діючої нині Конституції варто було у 1996 р. більш ретельно подумати про 
те, як буде працювати їх конструкція, залучити науковців до оцінки доктринальних положень Основного закону 
України. А так судді Конституційного Суду взяли на себе місію вигадувати доктринальні постулати і «начиняти» ними 
Конституцію України, на що їх ніхто не уповноважував: право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 
належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Тим більше, 
зважаючи на те, що конституційні судді, як правило, виявляються невмілими конструкторами Конституції. 

Замість того, щоб захищати державну владу від соціальних домагань людей, провокуючи уряд на згортання їхніх 
соціальних прав, Конституційний Суд України мав би від самого початку відстоювати позицію однозначного 
тлумачення ст. 22 Конституції, змушуючи парламент внести зміни до неї, конституювавши принцип відповідності 
забезпечення соціальних прав людини до структури і ресурсі» держави. 

А оскільки конструктори Конституції, в особі Верховної Ради України, «підняли планку» соціальності держави на 
граничну висоту, то тепер вони мають брати на себе політичну відповідальність за дотримання статті 22 або її уточнення. 
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Тим більніе, що у ст. 22 Загальної декларації прав людини йдеться не тільки про відповідність прав людини до ресурсів 
держави, а й про їх здійснення через національні зусилля й міжнародне співробітництво. То може варто спрямовувати 
національні зусилля на збільшення ресурсів держави, а не на звуження прав людини до мінімального рівня? 

Чому цю місію перебирає на себе Конституційний Суд України, регулярно «підігруючи» урядові й парламенту, — 
питання до самих суддів. А втім, вони мають знати, що в очах суспільства позиція Конституційниого Суду виглядає не 
суддівською, а адвокатською. Хіба не про це свідчить таке місце з його Рішення: «Таким чином, передбачнні законами 
соціально-економічні права не є абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, зокрема, 
через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження 
балансу інтересів усього суспільства. Крім того, такі заходи можуть бути обумовлені необхідністю запобігання чи 
усунення реальних загроз економічній безпеці України, що згідно з ч. 1 ст. 17 Конституції України є найважливішою 
функцією держави»? 

Що означає «неможливість фінансового забезпечення прав шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою 
збереження балансу інтересів усього суспільства» — про це можна лише здогадуватися. Якщо забезпечити права 
громадян шляхом пропорційного перерозподілу коштів неможливо, то як можливо при ньому peалізувати мету 
збереження балансу інтересів усього суспільства? Не дієвими засобами, як відомо, мета не досягається. І коли державі 
вже довела ситуацію до такого стану, що неможливо фінансово забезпечити права людей, така держава має бути визнана 
банкрутом а люди мають право змінити цю державу як кадрово, так і в системі організації. Втім, про це Конституційний 
Суд у своїх рішеннях не пише... 

А застерігають судді про те, що є неприпустимим «встановлення гілкого правового регулювання, відповідно до 
якого розмір пенсій, інших соціальних виплат та допомоги буде нижчим від рівня, визначеного в частині третій статті 46 
Конституції України, і не дозволить забезпечувати належні умови життя особи в суспільстві та зберігати її людську 
гідність, що буде суперечити ст. 21 Конституції України. Отже, зміна механізму нарахування певних видів соціальних 
виплат та допомоги є конституційно допустимою до тих меж, за якими ставиться під сумнів сама сутність змісту права па 
соціальні ііі захист». 



 

Суддям здається, очевидно, що так вони захистили права громадян під сваволі держави. Тобто якщо генерал, 
вчений, або екс-Президент України чи суддя Конституційного Суду України отримував пенсію у розмірі 10 тисяч гривен, 
то уряд має право зменшити її фінансування однак не нижче розміру прожиткового мінімуму, встановленого І.ІКОНОМ 
(фактично зменшити її у десять разів). Як при цьому названим пенсіонерам вдасться забезпечити «належні умови життя 
в суспільстві та зберігати людську гідність», — краще спитати не у діючих суддів, а у суддів Конституційного Суду 
України у відставці, яких зачепить» цей закон. А пенсіонери або інші особи, що отримують соціальну допомогу, мають 
підстави запитати у Конституційного Суду: а як бути з положенням ст. 24 Конституції України про те, що громадяни 
мають рівні конституційні права та є рівними перед законом? Що за це така рівність перед законом, за якої право на 
максимальну пенсію прирівнюється до права на мінімальну пенсію? коли урівнюються в правах ліквідатор 
Чорнобильської катастрофи і той, хто не мав до неї відношення? І як бути з тим, що не може бути обмежень за ознаки 
майнового стану? 

Ці питання Конституційний Суд України у своєму Рішенні обійшов, вказавши: «оспорювані положення Закону не 
суперечать статнім 8, 21, 22, 46, 48, 64 Конституції України». Конституційні судді, мабуть, не вважають, що 
удостоюючи окремі категорії людей високою пенсією, пільгами або соціальною допомогою, держава таким чином 
визнає, що достойне існування цим категоріям людей якраз і забезпечує той рівень матеріального забезпечення, 
який досягається за рахунок встановлених законом пенсій, пільг чи допомоги. Тому зменшення розмірів виплати 
пенсій, допомоги тощо для таких категорій осіб означає посягання на «забезпечення належних умов життя особи 
та збереження її людської гідності», що є неприпустимим з точки зору Конституцйного Суду. 

Схоже, в уявленні конституційних суддів соціальна допомога, пенсії, пільги — це не більш ніж подачка від 
держави громадянам, яку можна дати, а можна й забрати, коли немає грошей у казні. 

Тому конституційний припис: «жодне положення Конституції України, закону чи іншого нормативно-правового 
акта не повинно тлумачитися на користь порушення прав людини», мав би змусити суддів Конституційного Суду більш 
ретельно ставитися до їхнього конституційного обов'язку утверджувати і забезпечувати права людини, як це вимагає 
стаття 3 Конституції України, — обов'язок, про який вони, чомусь, не згадали. На жаль... 
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А втім Конституційний Суд України довільно обходиться не лише з правами людини, а навіть із правами народу. 
Яскравим прикладом є Рішення Конституційного Суду від 27.03.2000 р. щодо всеукраїнського референдуму. За логікою 
цього Рішення, громадяни України не мають права ініціювати зміни конституційного ладу шляхом референдуму, а лише 
мають право поставити питання, які треба вирішувати через владних суб'єктів права законодавчої ініціативи — главу 
держави або народних депутатів та через рішення парламенту. При цьому ігнорується та обставина, що визначені 
шляхом референдуму питання, поставлені за ініціативою громадян, можуть не вирішуватися державою, зокрема, через 
протистояння гілок влади або відсутність конституційної більшості в парламенті тощо (так, до речі, й було з 
результатами референдуму 2000 р.). 

Отже, рішення Конституційного Суду вкотре створює правові умови, що ускладнюють або виключають 
реалізацію конституційного права народу, в даному разі передбаченого у ст. 5 Конституції його права визначати і 
змінювати конституційний лад в Україні. По суті, вказане рішення означає узурпацію цього права державою, що 
заборонено Конституцією. 

То чи можна вважати, що, як зазначено в ст. 1 Конституції, Україна є правова держава? Наведені приклади (а вони 
непоодинокі) певно вказують на те, що в Україні лише задекларована ідея правової держави, яка в умовах перехідного 
суспільства від одного ладу до іншого реалізується надзвичайно складно. Україна лише намагається утвердитися в 
якості правової держави. 

На даний же час Україна фактично є не правовою, а бюрократично-правовою державою. Для того, щоб стати 
дійсною правовою державою, що її має на увазі чинна Конституція України, потрібно досягти такого режиму 
конституційної законності, за якого інтерес і право народу та інтерес і право людини переважатимуть особливі інтереси 
та повноваження бюрократичних чиновників і поставлять під свій контроль публічну владу в цілому. 

Не в останню чергу досягнення цього залежить від оновленої редакції Конституції України, яку має підготувати 
Конституційна Асамблея. По ній, зрештою, суспільство дасть оцінку ролі цієї інституції в розвитку правової державності 
в Україні. А заодно і своїй власній участі в утвердженні ідей демократичної, соціальної, правової держави в нашій країні.
  



 

М.Теплюк 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМА  
КОНСТИТУЦІЙНОСТІ 
(Опубліковано в журналі «Право України», 2013, № 8) 

Обумовлена сучасним станом суспільства і держави необхідність модернізації країни, всіх сфер її життя 
неможлива без системного оновлення Конституції України, вдосконалення її базових положень відповідно до існуючих 
реалій та європейського права [1, с. 27]. 

При цьому кожна пропозиція щодо змінення Конституції «мас бути спрямована на забезпечення конституційної 
стабільності, наступності національного конституційного режиму та забезпечення політичної та громадської 
легітимності, на пошук адекватних моделей відображення в Основному законі суспільних інтересів» [2, с. 110]. 

Водночас у процесі оновлення Основного закону надзвичайно принциповим є питання забезпечення 
максимальної легітимності процесу розроблення і прийняття конституційних ЗМІН [З, с. 201. Адже «враховуючи 
високий авторитет конституцій у суспільстві та державі, — зазначає О. Скриинюк, — механізм їх розроблення, 
прийняття, а також внесення змін до чинних конституцій має бути таким, що не викликає жодних сумнівів ні в 
легітимності конституціїї ні в легітимності механізмів їх прийняття чи зміні» [4, с. 83]. 

Концепцією формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї, схваленою Указом Президента 
України від 25 січня 2012р. № 31/2012, визначено, що ця Концепція ґрунтується на тому, що зміни до Конституції 
України мають вноситися відповідно до розділу XIII Конституції України. Надалі у Положенні про Конституцій. 
Асамблею, затвердженому Указом Президента України від 17 травня 2012 р., було встановлено, що у своїй діяльності 



 

Конституційна. Асамблея керується чинною Конституцією і законами України, і її діяльність ґрунтується на принципі 
верховенства права [5]. 

Це зобов'язує керівні та робочі органи Конституційної Асамблеї ретельно поставитися до з'ясування процедури 
внесення змін до Конституції України, виходячи з усвідомлення необхідності цих змін. 

Керуючись юрисдикційною практикою тлумачення Конституційним Судом України положень розділу XIII 
чинної Конституції, вирішення ним питань щодо конституційності законів про внесення змін до Конституції України та 
надання висновків до законопроектів про внесення змін до Конституції України, а також враховуючи практику подання 
законопроектів про внесення змін до Конституції відповідними суб'єктами і законодавчого врегулювання в Регламенті 
Верховної Ради України процедури внесення змін до Конституції, слід визнати, що існує неоднозначність у розумінні 
низки конституційних положень цього розділу, відсутність у чинній Конституції необхідних положень щодо 
конституційного процесу та суперечність положень цього розділу з відповідними статтями інших розділів Конституції 
України. 

Насамперед, як зазначається в літературі [6; 7, с. 113], чинна Конституція України не передбачає юридичного 
механізму прийняття попої Конституції України, не визначає суб'єкта прийняття нової Конституції та не встановлює 
умов і порядку її прийняття, що за певних суспільно-політичних умов здатне викликати політико-юридичний конфлікт з 
непередбачуваними наслідками. Таким чином, через недостатність предмета правового регулювання розділу XIII 
Конституції України існує проблема визначення суб'єкта, умов і порядку прийняття нової Конституції України [7, с. 114]. 

Наступне. Порядок внесення змін до Конституції України, встановлений її розділом XIII, передбачає два 
варіанти: за рішенням Верховної Ради України з подальшим затвердженням змін всеукраїнським референдумом у разі 
внесення змін до розділів І, III і XIII Конституції, та за рішенням самої лише Верховної Ради України у разі внесення змін 
до інших, крім перерахованих, розділів. Встановлюючи цю відмінність, автори чинної Конституції, очевидно, ставили за 
мету унеможливити спрощення зміни «засад» Конституції України, зробити ці розділи більш «жорсткими» і усталеними 
порівняно з іншими її розділами. Зазначений особливий порядок внесення змін до розділів І, III і XIII Конституції 
України підкреслює значення і необхідність забезпечення стабільності закріплених у них норм [6, с. 212]. Аналогічне 
вирішення цих питань має місце і в зарубіжній конституційній практиці [8|. 



 

Проте різний порядок внесення змін залежно від того, до якого розділу вони вносяться, на нашу думку, виявив 
свою недосконалість з точки зору юридичної техніки, фактично обмеживши можливість, у разі потреби, внести зміни до 
різних за «жорсткістю» розділів Конституції шляхом внесення та прийняття єдиного законопроекту. Ця обставина 
виникла з правової позиції органу конституційної юрисдикції, висловленої, зокрема, в Ухвалі Конституційного Суду 
України від 6 травня 2004 р. № 44у/2004 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі про надання 
висновку щодо відповідності статтям 157 і 158 Конституції України законопроекту «Про внесення змін до ст. 38 
Конституції України», поданого до Верховної Ради України 165 народними депутатами України, та зафіксована в Законі 
України «Про Регламент Верховної Ради України». 

Так, згідно з Регламентом розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України належить до 
спеціальних законодавчих процедур. Зокрема, у ст. 143 Регламенту зазначено, що в разі одночасного внесення змін до 
розділів Конституції, зазначених у статтях 155 і 156, мають бути подані два окремих взаємопов'язаних законопроекти; 
такі проекти «повинні містити також положення, які передбачають поєднане та узгоджене в часі набрання ними 
чинності, та згідно з якими в разі неприйняття Верховною Радою чи незатвердження всеукраїнським референдумом 
одного з них інший, пов'язаний із ним, не набирає чинності». При цьому в наступній частині цієї статті встановлено, що 
«подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України 
супроводжується одночасним поданням і законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету 
України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції України» 110, с. 117]. 

А далі, у ст. 149 Регламенту, закріплена досить складна процедура голосування та надання чинності названим 
вище трьом взаємопов'язаним законам, з чого можна зробити висновок, що регулювання процедури введення в дію 
законів про внесення змін до Конституції України у чинному парламентському Регламенті є переконливим свідченням 
відсутності чітких теоретичних уявлень про поняття чинності та дії закону. 

Цілком очевидно, що процедура введення в дію закону про внесення змін до Конституції України, який не 
передбачає затвердження його всеукраїнським референдумом, істотно відрізняється від аналогічної процедури введення 
в дію закону, який підлягає затвердженню на всеукраїнському референдумі. Якщо для першого з цих законів зазначена 
процедура мало чим відрізняється від загальної процедури введення законів у дію, то для другого з цих законів потрібно 



 

визначити спеціальну процедуру введення закону про внесення змін до Конституції України в дію з урахуванням того, 
що рішення референдуму згідно з законом є остаточним і набирає чинності негайно з дня офіційного оголошення 
результатів відповідного референдуму, окрім випадків, коли дата набрання чинності таким Законом прямо передбачена 
положенням цього Закону, незалежно від позиції щодо нього органів і посадових осіб держави. 

Щодо звичайного закону про виділення коштів Державного бюджету на проведення референдуму, то цей закон 
треба мати до ухвалення парламентом відповідного закону про внесення змін до Конституції України для того, щоб 
забезпечити законні підстави рішення про фінансування референдуму в разі направлення схваленого парламентом 
закону про внесення змін до Конституції України главі держави на підпис і видання ним відповідного указу про 
призначення референдуму. Адже саме у цьому указі має міститися припис урядові про забезпечення фінансування 
всеукраїнського референдуму. 

Згідно з ч. 4 ст. 160 Регламенту, яка регламентує порядок внесення змін до закону про Державний бюджет 
України, будь-який закон, що впливає на зменшення надходжень та/або збільшення витрат бюджетів поточного року, не 
може бути прийнятий у цілому Верховною Радою України, якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені 
відповідні зміни до закону про Державний бюджет України на відповідний рік. 

Таким чином, внесення, розгляд і прийняття одночасно декількох законопроектів про внесення змін до різних 
розділів Конституції України (що випливає з вимог розділу XIII Конституції України), пов'язаних єдиною ідеєю змін, 
істотно ускладнює конституційний процес, тим більше за умови відсутності сталої кваліфікованої парламентської 
більшості у складі парламенту всіх скликань. Фактично створюється ситуація, коли навіть незначна зміна до розділу І, III 
або XIII вимагає проведення референдуму, а суттєві зміни до положень, що визначають, наприклад, форму правління або 
інші аспекти в організації державної влади чи місцевого самоврядування, можуть бути внесені без референдуму за 
рішенням самого лише парламенту. Таким чином, останній фактично може «коригувати» складові конституційного ладу 
в обхід референдуму, що й засвідчила ситуація з «конституційною реформою» в Україні у 2004 році. 

Отже, закріплення неоднакового порядку внесення змін до різних розділів Конституції створює зайві труднощі у 
конституційному процесі, не вирішуючи проблему забезпечення «жорсткості» принципових конституційних положень. 



 

Цим зумовлюється необхідність встановити єдиний універсальний для всіх розділів Конституції порядок 
внесення змін до них. Вирішити це питання можна по-різному. Наприклад, можна приймати закон про внесення змін до 
Конституції України парламентом з подальшим затвердженням на всеукраїнському референдумі. Або можна приймати 
закон про внесення змін до Конституції України спеціальним органом установчої влади (Національними зборами, 
Всеукраїнськими установчими зборами, Конституційною асамблеєю тощо), як це передбачено конституціями деяких 
країн світу. Нарешті, можливий і змішаний варіант: прийняття закону про внесення змін до Конституції України 
парламентом з подальшим затвердженням його спеціальним органом установчої влади. 

А проте на шляху до встановлення єдиного порядку внесення змін до всіх розділів Конституції постає проблема 
внесення упереджуючих змін до розділу XIII Конституції України, необхідність в окремому законі про внесення змін до 
цього розділу. Виявляється, що в інший спосіб забезпечити конституційну законність прийняття нової редакції 
Конституції України, що передбачає внесення одночасних змін в усі розділи Конституції, неможливо, оскільки існує 
згадана вище правова позиція Конституційного Суду України та ч. 6 ст. 143 Закону «Про Регламент Верховної Ради 
України», яка встановлює вимогу подання одночасно двох окремих законопроектів (щодо зміни розділів І, III, XIII і щодо 
зміни інших розділів). Відтак, затвердження нової редакції Конституції України всеукраїнським референдумом було б 
порушенням розділу XIII чинної Конституції в частині змін до інших (крім І, III і XIII) розділів, щодо яких це 
затвердження Конституція України не передбачає. 

Таким чином, виявляється, що необхідно спочатку встановити порядок ухвалення нової редакції Конституції 
України, передбачивши у розділі XIII чинної Конституції єдиний порядок внесення змін до всіх її розділів, тобто 
попередньо прийняти відповідний закон про внесення змін до розділу XIII Верховною Радою України із подальшим 
затвердженням його на всеукраїнському референдумі, і лише на основі нових положень Конституції приймати оновлену 
Конституцію України. 

Цей попередній закон про внесення змін до розділу XIII чинної Конституції доцільно, на нашу думку, обмежити 
встановленням окремого порядку ухвалення Конституції України в новій редакції (наприклад, доповнивши ч. 1 ст. 156 
Конституції реченням такого змісту: «Цей порядок поширюється також на законопроект про внесення змін до 
Конституції України, яким передбачається викладення Конституції України в новій редакції»). 



 

Крім того, зазначеним попереднім законом доцільно було б, на нашу думку, внести одночасно зміни до ст. 159 
Конституції, встановивши, що законопроекти про внесення змін до Конституції України, попередньо схвалені 
Верховною Радою України, приймаються парламентом за наявності висновку Конституційного Суду України щодо 
відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Таким чином було б усунено ту недоречність 
у конституційному процесі, яка привнесена правовою позицією Конституційного Суду України щодо здійснення ним 
конституційного контролю за дотриманням вимог Конституції України при внесенні змін до неї. Так, у Рішенні від 9 
червня 1998 р. № 8-рп у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень 
частини другої ст. 158 та ст. 159 Конституції України (справа щодо внесення змін до Конституції України) помилково 
зробив висновок про те, що «наявність висновку Конституційного Суду України зумовлена не поданням законопроектів 
про внесення змін до Конституції України до Верховної Ради України, а їх розглядом. Верховна Рада України не може 
розглядати ці законопроекти за відсутності висновку Конституційного Суду України. Це дає підстави стверджувати, що 
висновок має бути надано після внесення законопроекту до Верховної Ради України, але до його розгляду Верховною 
Радою України. При цьому мається на увазі розгляд цих законопроектів дише на пленарних засіданнях Верховної Ради 
України (ч. 2 ст. 84 Конституції України)» [ 1 ], с. 220]. 

За таких змін буде знято будь-які застереження щодо консти- гуційності майбутньої процедури ухвалення 
оновленої Конституції України, проект якої може бути підготовлений Конституційною Асамблеєю та поданий до 
Верховної Ради України главою держави. 

За умови попереднього прийняття такого закону, затвердження його всеукраїнським референдумом може бути 
здійснене завчасно, до вироблення остаточної редакції проекту оновленої Конституції України, у разі прийняття рішення 
про такий спосіб змінення Основного закону. 
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ПОЛІТИЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ  
І ПРАВО НАРОДУ 
(Опубліковано в газеті «Юридичний вісник України», 2014, лютий) 

Чергова суспільно-політична криза в Україні ставить у порядок дня юридичні питання, причому цього разу навіть 
гостріше, ніж раніше. Мова не лише про закони про амністію та деякі інші, що їх скасовують одразу після прийняття. 
Йдеться уже про негайний перегляд Конституції України, незважаючи на те, що над проектом нової редакції Основного 
закону майже рік працює Конституційна Асамблея. І усе це робиться заради пошуку політичного компромісу між 
владою та опозицією. Та чи не стане такий компроміс руйнівним для правової системи України?... 

Для бесіди на цю гарячу тему з В. С. Ковальським редакція запросила відомого вченого-правознавця, доктора 
юридичних наук, професора, члена Конституційної Асамблеї, народного депутата України третього скликання і 
учасника прийняття Конституції 1996 року Олексія Ющика. 

В. К. Шановний Олексію Івановичу, зараз у ЗМІ з'являється башто публікацій, в яких пропонуються різні плани 
виходу з політичної кризи, що її переживає наша країна. У більшості з них поряд із політичними пропонуються також 
різні правові рішення, і водночас критикуються здійснені кроки щодо ухвалення низки «компромісних» законів. Через це 
виникає занепокоєння: чи не приносять політики в жертву політичному компромісу національну правову систему? 

О. Ю. Дякую, насамперед, за запрошення до бесіди. Безумовно, таке занепокоєння не безпідставне. Тим більше 
для нас, юристів, які краще за інших уявляють значення права в житті суспільства. На жаль, політики уже не один рік 
нехтують правовою складовою влади заради політичних вузькопартійних інтересів, далеких від права. Адже право — це 
узаконений загальний владний інтерес, а не інтереси купки політиків при владі. Через це правова система України 
доведена до жалюгідного стану і потребує глибокого реформування. Та для цього потрібен відповідний владний суб'єкт 
реформ. А доки його немає, доводиться йти шляхом компромісів. До речі, про це я писав ще у 1997 році, досліджуючи 



 

поняття правової реформи в Україні, і зараз не відмовляюся від жодної з думок, висловлених тоді. Ті думки залишаються 
актуальними і сьогодні. На превеликий жаль, бо політики у нас не дуже полюбляють вчитися і читати наукові книжки. 

В. К. Ви сказали, що за відсутності суб'єкта реформ доводиться йти шляхом компромісів. Але тоді мають бути 
якісь суб'єкти цих компромісів, наприклад, влада і опозиція. А у сьогоднішньому конфлікті, як вважають політологи, 
опозиція не представляє усіх протестувальників. То хто ж тоді має розглядатися як суб'єкти компромісу в даному 
випадку? 

О. Ю. Дуже важливе запитання, від правильної відповіді на яке залежить багато чого. А правильно відповісти 
можна якщо тільки розуміти сутність конфлікту, що виник, його глибинні причини. З моєї точки зору, в подіях останніх 
двох місяців з очевидністю виявилася відома в теорії одна з ознак революційної ситуації, а саме: «низи» не бажають жити 
по-старому, а «верхи» не можуть управляти по-старому. Така ситуація завжди тягне за собою суспільно-політичну кризу, 
наявність якої в Україні визнають усі. 

В. К. Тобто Ви згодні з тими, хто називає ці події революцією? 
О. Ю. Ні, звичайно. Це означало б насмішку над науковим розумінням суспільних процесів. Для революції тут 

бракує «дрібнички» — свідомого політично організованого революційного суб'єкта. Заяви парламентської опозиції про 
«народ» як суб'єкт революції — це суцільний обман. Навіть якщо більшість громадян критично ставиться до чинної 
влади, це ще не означає автоматичної довіри цієї більшості політичній опозиції, адже, за моїм спостереженням, значна 
частина суспільства не довіряє зараз жодній політичній силі. 

В. К. Якщо так, то з чим же у такому разі ми маємо справу? 
О. Ю. З черговою кризою, що супроводжують розвиток України в останню чверть століття, впродовж якої 

національний капітал усе ще не набув належної політичної організованості, так само як не набув її й лівий рух. Адже 
основу сучасного суспільства складають бізнес і наймана праця, від співвідношення яких і залежить усе інше. Л за 
відсутності розвиненого лівого руху політичній стабільності країни загрожують насамперед праворадикальні сили, 
використовуючи протестні настрої людей, позбавлених організованої лівими силами противаги для 
суспільно-політичного врівноваження правих. Таким чином державна влада, уособлюючи собою частину крупного 



 

національного капіталу, опиняється під праворадикальним тиском дрібної та середньої буржуазії, що підсилений 
капіталом заокеанським і західноєвропейським, які конкурують з українським та російським капіталом. І від того, як 
правляча владна сила вийде з цієї кризової ситуації, залежить майбутнє України і доля самої влади. 

В. К. Але ж відомо, що в Україні є ліві сили, ще й не одна ліва партія, вони навіть представлені у парламенті... 
О. Ю. Ну, по-перше, ці «ліві» не досить виразно представляють інтереси найманої праці. А по-друге, я маю на 

увазі не сам факт існування тих, які називають себе лівими, а їх реальний вплив на політику. От коли вони будуть 
отримувати на виборах підтримку 25-30 відсотків виборців, тоді це будуть дійсні ліві сили. 

В. К. Добре, це політологія, а ми говоримо про правові проблеми... 
О. Ю. Правові проблеми не з'являються самі собою, вони виникають з порушення балансу політичних сил. Чому 

в Європі, до якої ми прагнемо «увійти», правові системи розвинених країн не піддаються таким струсам, як в Україні? 
Тому що суспільна система цих країн є більш збалансованою у політичному відношенні бізнесу та найманої праці. Хто 
там при владі? — Ліберальні, помірковано-консервативні та ліві сили або їх коаліції. При цьому влада ефективно 
стримує розпиток політичного радикалізму. Наше ж громадянське суспільство до цього розуміння ще «не доросло», от 
ми й маємо те, що маємо: «дитячу хворобу» політико-правового нігілізму або громадсько-політичного анархізму. 

В. К. І все ж, повернемося до суб'єктів компромісу. Ви погоджуватеся з тим, що для правової системи у ситуації, 
яка виникла, більш прийнятним є не силовий варіант розв'язання конфлікту, а пошук компромісу? 

О. Ю. Звичайно, погоджуюся, адже силове вирішення не знімає проблеми і є непередбачуваним за своїми 
наслідками для всіх. 

В. К. То як, у такому разі, визначити, хто з ким має досягти компромісу і про що саме? Зараз висуваються стільки 
різних умов з різних боків, що важко спрогнозувати, чим усе закінчиться. 

О. Ю. А це і є наслідок тієї «дитячої хвороби», про яку я сказав. Мені важко уявити, хто і яким чином має 
представляти зараз протестувальників у переговорах із владою. У цьому разі, мабуть, ініціативу на себе повинна взяти 
влада, як більш організована сторона, і сама визначитися, з ким буде вести перемовини. Головне не в тому, скільки 



 

представників мітингувальників сядуть за стіл переговорів, а те, що запропонує владна сторона як предмет перемовин 
для пошуку компромісу. 

В. К. Але ж влада уже начебто позначила ті питання, в яких вона готова йти на поступки опозиції та зробила деякі 
кроки до цього. Єдине, що викликає сумнів, це повернення до Конституції в редакції змін 2004 року. По-перше, немає 
згоди про порядок вирішення цього питання та його строки, а крім того немає гарантій, що воно буде вирішене взагалі. 
Особливо зважаючи на те, що дехто пропонує діяти у неконституційний спосіб, за принципом «революційної 
доцільності». Навряд чи це є корисним для нашої правової системи. 

О. Ю. Саме тому я вважаю, що така ситуація ставить державну владу перед необхідністю визначитися щодо 
політичних інтересів більшості населення і здійснити кроки у напрямку до врахування цих інтересів. Тоді ті сили, які 
виступили ініціаторами конфлікту, будуть змушені рахуватися з тими самими інтересами більшості населення, а отже 
з'явиться єдиний предмет компромісу і залишиться лише визначити його зміст і межі. Що це за політичні інтереси 
більшості населення? — Відповідь дає практика тривалого протистояння. Так сталося, що учасники акцій протесту у 
багатьох містах утворили так звані народні ради. Ставлення до цих утворень з боку влади і з боку нротестувальників 
різне. Якщо влада вбачає в цьому «антиконституційний переворот», то ініціатори утворення рад вважають їх «виявом 
народної волі». 

В. К. І хто з них, на Вашу думку правий? 
О. Ю. З юридичної точки зору обидві сторони одночасно праві й неправі в своїх оцінках даного явища. Влада 

неправа в тому, що в принципі відкидає можливість утворення таких формувань; а ті, хто намагається перебрати 
повноваження чинних органів влади на «народні ради», неправі в тому, що порушують існуючий у країні правопорядок. 
Поясню свою думку. Відомо, що Конституція України передбачає здійснення народного волевиявлення через вибори, 
референдум та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69 Конституції). Але в ній нічого не сказано, якими мають бути 
ці «інші форми», і не зазначено про неодмінне їх визначення законом. А ст. 36 Конституції надає громадянам України 
право на свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних і інших інтересів, якщо цим не порушується національна безпека та громадський порядок, права і свободи 



 

інших людей. А раз ці норми Конституції є нормами прямої дії, то створення народних рад немає правових підстав 
розглядати як антиконституційні акти. 

Інша справа — фактична діяльність цих рад. Доки не мають місця факти перешкоджання законній діяльності 
чинних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до народних рад немає підстав застосовувати 
юридичні санкції. Тим більше, що види і порядок застосування таких санкцій прямо не визначені законом, а конс-
титуційне право на свободу об'єднання може бути лише обмежено названими вище умовами. 

В. К. І що з цього випливає? 
О. Ю. З цього випливає правова невизначеність щодо статусу і порядку функціонування ініціативно утворених 

громадянами народних рад, оскільки ті ж громадяни реалізують свої політичні інтереси і своє волевиявлення ще й 
обираючи відповідно до Конституції й законів України місцеві ради та Верховну Раду України. Усунути вказану правову 
невизначеність просто: досить ввести утворення та діяльність народних рад у законні рамки, тобто розробити та 
ухвалити відповідний закон про самоорганізацію населення (або про участь громадян в управлінні державними 
справами). 

В. К. Припустимо, треба дійсно усунути цю правову невизначеність. А що це дає? 
О. Ю. У такому законі варто було б розвинути положення статті 69 Конституції щодо інших форм безпосередньої 

демократії (народні віче, народні ради, з'їзди рад тощо), встановивши мінімально необхідні умови реалізації права на 
свободу об'єднання громадян на підставі статті 36 Конституції. Зокрема, слід визначити порядок скликання або 
утворення та діяльності відповідних форм безпосередньої демократії, їх відносин з чинною владою. Це, безперечно, 
сприятиме стабілізації й зміцненню правопорядку в країні, попередженню стихіиних неконтрольованих акцій, які 
порушують громадський спокій і нормальне життя людей. 

В. К. А де гарантії, що цей закон не стане владним інструментом обмеження прав громадян на протест і не 
поповнить той набір законів, які збурили додаткові протести? 

О. Ю. Слушне зауваження. Я не виключаю цього, тому й вважаю, що даний закон, на відміну від існуючих 
законів про вибори та референдуми, має стати народним законом, тобто бути засобом реалізації народного, а не 



 

можновладно-бюрократичного інтересу, він не має стати «лещатами» в руках влади проти народу. А для цього потрібно 
насамперед визначити ті можливості й повноваження, що їх за законом мають отримати громадяни України для 
реалізації їх політичних інтересів. Для цього народним радам можуть бути, зокрема, надані більш-менш широкі 
контрольні повноваження за діяльністю органів чинної влади, та право народної ініціативи у важливих питаннях сус-
пільного життя країни, області, району, міста тощо, включаючи кадрові питання. Звичайно, без втручання в оперативну 
діяльність органів влади і тим більше без перешкоджання їй, як це робиться зараз. Відтак громадяни дістануть реальні 
правові важелі постійного, а не одномоментного (шляхом виборів) впливу на державну владу, поставивши під контроль 
діяльність чиновників на місцях і в центрі, що відкриє додаткові важелі і самій владі для боротьби з корупцією, подолати 
яку вона так прагне на словах. Образно кажучи, народні ради повинні стати «тінню» тих місцевих рад та Верховної Ради, 
які народ обирає на виборах. 

В. К. Цікава думка, хоча є великий сумнів, що влада піде на це. 
О. Ю. Ясна річ, що сам парламент навряд чи спроможний розробити та ухвалити такий закон. Тому й доцільно 

зробити його предметом політичного компромісу, що дасть змогу розв'язати існуючу конфліктну ситуацію не 
тимчасово, а на тривалий період, здійснивши перший вагомий крок до так званого «перезавантаження» влади, по суті — 
її інституційного, а не малоефективного лише персонального оновлення. Адже цього вимагають учасники протестів! 

У такому законі об'єктивно заінтересовані всі: Український народ, держава, владна та опозиційні політичні сили. 
Тому дійсний компроміс буде полягати не в тому, приймати чи ні даний закон, а у згоді стосовно його змісту, строків 
розробки, прийняття та порядку введення в дію закону. Таким чином компроміс треба буде шукати не на вулицях і 
майданах, а за круглими столами та в залі пленарних насідань парламенту. Натомість негативне суб'єктивне ставлення до 
нього з боку парламентської більшості чи опозиції однозначно засвідчить, чи готові влада і опозиція на поступки заради 
народу, а також хто насправді відстоює його інтереси, а хто лише говорить про них. 

В. К. А чи не більш радикальним кроком є зміна Конституції шляхом повернення до редакції 2004 р., як пропонує 
опозиція? 



 

О. Ю. Я взагалі негативно ставлюся до того, щоб Конституцію політики перетворювали на розмінну монету, тим 
більше що цей «компроміс» не буде на користь Українському народові. Що зараз турбує людей? Невже те, яка форма 
правління президентсько-парламентська чи иарламентсько-президентська буде в Україні? Людей турбує одне: щоб 
організація влади була ефективною з точки зору того, щоб їх особисті, соціально-економічні, культурні, екологічні, 
політичні та інші права були визначені й гарантовані державою на відповідному рівні. А цього зараз немає, тому що ще з 
90-х років зростає безконтрольність влади та її відчуження від народу і навіть протиставлення суспільству, що досягли 
небувалих розмірів. Саме це збурює масовий протест, а не озвучені політичною опозицією приводи (відмова влади від 
євроінтеграції, побиття мирних протестувальників, «диктаторські» закони тощо). Коли не почати усувати дану 
негативну обставину, як дійсну причину протестів, вони можуть справді перерости у силове протистояння з небажаними 
наслідками для усіх. І першим реальним кроком до усунення безконтрольності влади саме й може стати прийняття того 
закону про самоорганізацію населення, про який було сказано вище. 

А негайне повернення до Конституції в редакції 2004 року не дає контролю народу за владою і не долає її 
відчуження. Ефективна реалізація парламентсько-президентської форми за існуючих суспільнополітичних умов 
нездійсненна через відсутність низки умов, які належить для цього створити. Потрібна більш-менш стійка парламентська 
більшість і достатньо організована парламентська опозиція, з набагато вищим рівнем партійно-політичної будови та 
правової культури; потрібно розділення бізнесу і влади, про яке давно «забули»; потрібна демократична виборча система 
і зовсім інакша судово-правоохоронна система, більш якісне конституційне, адміністративне та інше законодавство; 
потрібні кваліфіковані управлінські кадри і ще багато чого. А для цього слід здійснити комплекс продуманих 
політико-правових реформ, що включають також розробку нової редакції Конституції України. 

В. К. Але ж ці реформи потребують часу, а як припинити триваючий зараз конфлікт? 
О. Ю. Виходячи з того, про що ми з Вами говорили, вимальовується лише один шлях — досягнення компромісу 

навколо здійснення комплексу політико-правових реформ, спрямованих на посилення установчої та контрольної влади 
народу над публічною владою. Для початку можна укласти між владою та опозицією і представниками 
протестувальників (яких вони визначать самі), як пропонують деякі політики та експерти, договір, меморандум або 
декларацію про план здійснення відповідних реформ, розробити такий план із залученням фахівців і перейти до його 



 

реалізації під контролем народу. Відтак розробка того закону про самоорганізацію населення, про який було сказано 
вище і який має стати першим предметом компромісу, може стати реальним кроком до компромісу, який засвідчить 
бажання влади і опозиції знайти потрібне порозуміння. 

В. К. Ну, що ж, Ваша пропозиція змушує, принаймні, замислитися над тим, на якому шляху нашому суспільству 
шукати вихід із кризи, а нашим читачам, я сподіваюся, відкриє нові сторони розуміння того, що відбувається в Україні. 
Дякую за бесіду. 
  



 

О. І. Ющик 

ПОЛІТИКА БЕЗ ПРАВА  
МЕЖУЄ 3 АВАНТЮРОЮ  
ТА ШАХРАЙСТВОМ 
(Опубліковано в газеті «Голос України», 2014, липень) 

Криза в Україні, що загрожує їй національною катастрофою, є прямим наслідком політики, яку впродовж 
останніх десяти років проводили ті, хто опинявся при владі, продовжуючи недалекоглядну практику маніпулювання 
правом і законом. Практику, котра жорстоко мстить політикам, які до неї вдаються, а заодно, на жаль, болюче б'є по 
простих людях. Сьогодні ми усі пожинаємо гіркі плоди тієї практики. Мало залишилося конституційних прав і свобод 
людини, які зараз не просто порушуються, а цинічно нехтуються. 

Масова сваволя — і влади, і пересічних громадян — характерне явище останніх місяців. Це створює атмосферу 
суцільної недовіри, непевності в майбутньому, страху за життя, здоров'я, майновий стан сімей і дальшу долю свою і долю 
країни. 

Свого часу ще у 2007 році, аналізуючи тодішні кризові події, у статті «Політика, право, Конституція» («Право 
України», 2007, № 8), автори наводили слова знаного філософа: «Ненависть до закону, права, висловленого в законі, є та 
ознака, за якою викриваються і безпомилково пізнаються в їх істинному виявленні фанатизм, недоумство та лицемірність 
добрих намірів, у що б вони не виряджалися». Там вині лчалося співвідношення політики і права в нашому суспільстві, 
роль Конституції та перспективи здійснення правової реформи. Тоді був зроблений висновок про необхідність зміщення 
акцентів у співвідношенні «політика — право» у напрямі права, оскільки право виступає як чи (начальний фактор щодо 
політичної форми соціального управління. 

Політики не прислухалися до тих міркувань, і тепер ми маємо те, що маємо; а вони вкотре пропонують 
суспільству політичні «рецепти» виходу з чергової кризи, вважаючи право чимось другорядним, зручним знаряддям 



 

їхньої політики. При цьому знову не враховується, що «закон», яким вони легко жонглюють, — це ще не право, що їх 
«закони» зараз як ніколи далекі від права і є, по суті, антиправом, оскільки ними масово порушуються права людей. 

Ту «політику», яку ми маємо в Україні, важко назвати політикою, тому що в ній немає і на йоту науковості, а 
отже, немає передбачення. А політика без передбачення — це псевдополітична метушня. Чи не тому Україна «раптово» 
втрачає Крим, «раптово» опиняється у «газовому полоні» Росії, «раптово» залишається без глави держави та без 
легітимної Конституції і «раптово» потрапляє у небезпечну суспільно-політичну та економічну кризу? 

На наше глибоке переконання, в суспільстві нічого не зміниться на краще, доки ми всі не навчимося жити за 
правом, поважати право, ставити права людини понад усе не тільки в деклараціях, а й у житті. А для цього треба 
передусім навчитися поважати Конституцію, що закріплює права громадян і визначає їх утвердження та забезпечення 
як головне завдання держави. Та про яку повагу до Конституції можна говорити, коли політики її кожні чотири роки 
прилаштовують під себе, змінюють Основний закон не те що не у правовий, а навіть не в законний спосіб?! 

Вони й зараз вчергове поспішають кулуарно «змайструвати» вигідний для себе текст змін до Конституції і якось 
проштовхнути їх через парламент. Той парламент, якому зараз не довіряє ніхто, навіть лідер тієї партії, яка є основою 
парламентської «коаліції». 

Поважаючи насправді Конституцію, політикам у ситуації, що склалася в Україні, слід відмовитися від спроб 
нав'язати суспільству Конституцію, яку виробить чиясь політична сила. Нині як ніколи актуальна Конституція, що її 
виробить і ухвалить сам Український народ, без втручання політиків, парламенту і чиновників Адміністрації 
Президента України. 

Якщо комусь це видається утопією, наведемо сучасний приклад з європейської практики Ісландії. Після 
фінансової кризи в Ісландії 2008-2009 рр. було прийнято рішення про розробку нової конституції з широким залученням 
до процесу її створення населення країни. Громадськість вимагала прозорості в роботі уряду, зміни виборчих процедур і 
вдосконалення системи стримувань і противаг між гілками влади. Інакше кажучи, вимагалися такі радикальні зміни, що 
простіше було написати Конституцію заново, ніж змінювати стару. Першу спробу написання конституції уряд здійснив 
одразу після приходу до влади. Передбачалося, що на це знадобиться рік, та у підсумку спроби 

була невдалою, тому що громадяни не бажали визнавати таку Конституцію легітимною. 



 

Тоді уряд зважився на експеримент: зробити так, щоб громадяни самі написали Конституцію. Процес було 
організовано таким чином. Для розробки нової Конституції народ Ісландії обрав Конституційну раду, до якої увійшли 25 
громадян. Спочатку, за рекомендацією не менш як 30 громадян, були обрані 522 представники (рибалки, фермери, лікарі 
тощо), які не належать до політичних партій. Далі почалося доопрацювання тексту Конституції і конституційних законів. 
До цієї роботи допускалися всі громадяни Ісландії. Пропозиції громадян збиралися у мережі — «Фейсбук», «Твіттер», 
«Ютуб». Від громадян надійшло 3600 коментарів до роботи Ради і 370 поправок до Конституції. Кожного тижня Рада 
публікувала в інтернеті нові статті для цільного обговорення. Після вивчення і експертизи пропозицій публікувалася 
виправлена версія статей, які потім обговорювалися ще раз. 29.07.2011 р. проект конституції спрямовано на розгляд 
Парламенту. Розроблений проект нової конституції схвалений виборцями на референдумі, що відбувся 20 жовтня 2012 
року. 

Виявляється, що розроблення конституції народом — не така вже й утопія. Звичайно, Україна не Ісландія, 
населення якої дорівнює населенню одного району Києва. І наше законодавство по-іншому регулює конституційний 
процес. Однак саму ідею розроблення та ухвалення Конституції України народом відкидати не варто вже тому, що ми 
опинилися в ситуації, аналогічній тій, яка описана вище: є суспільно-політична криза, є недовіра до влади і є потреба в 
новій редакції Конституції України. 

Більше того, ця ідея в Україні почала реалізовуватися ще до виникнення кризи, коли влада зважилася на 
створення Конституційної Асамблеї з метою розроблення проекту оновленої Конституції України. Ця інституція хоча й 
була формально допоміжним органом при Президентові України, однак фактично за принципами й підходами ю її 
формування є інститутом громадянського суспільства, фаховим і пеполітизованим. 

Однак з часом стало з'ясовуватися, що попередня влада прагнула підпорядкувати дану інституцію Адміністрації 
Президента України і таким чином використати її у президентських виборах 2015 р. у своїх цілях. Цього їй зробити не 
вдалося через відомі події. Разом з тим за майже рік роботи було напрацьовано чимало ідей щодо оновлення чинної 
Конституції України. Ті ідеї слід було узагальнити і звести до концептуально єдиного варіанту проекту оновленої 
Конституції України. Це мала зробити невелика методична робоча група 



 

Конституційної Асамблеї (від створення якої тривалий час ухилялися її керівники), з тим, щоб розроблений 
проект був винесений на розгляд комісій, далі на засідання Асамблеї і широке професійне громадське обговорення. На 
жаль, керівники Конституційної Асамблеї самоусунулися від цієї роботи. 

Зважаючи на це, на базі першої комісії Конституційної Асамблеї та за участі Інституту держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України, на який покладено науковий супровід діяльності Конституційної Асамблеї, була створена 
робоча група для підготовки проекту нової редакції Конституції України, із залученням до цієї роботи найкращих 
фахівців з інших наукових установ та авторитетних фахівців у галузі державного будівництва. 

Насамперед, було враховано те, що народний протест проти влади дав нове бачення низки конституційних змін. У 
зв'язку з цим слід було змінити напрацьовану концепцію в напрямі посилення демократичної складової змін. Зрештою, 
вказаною робочою групою підготовлено концептуально цілісний варіант Конституції України в новііі редакції, в якому 
вдалося врахувати майже усі ті пропозиції, що їх останнім часом висловлювали експерти, представники влади, канди-
дати в Президенти України і новообраний глава держави. 

При цьому ми дійшли принципового висновку про те, що в правовій ситуації, яка склалася на даний час, оновлену 
Конституцію України повинен ухвалювати на всеукраїнському референдумі Український народ. Звичайно, за умови 
забезпечення абсолютної легітимності та легальності конституційного процесу, з суворим дотриманням чинної 
Конституції та законів. На наше переконання, не можна створювати нове право у неправовий спосіб, якщо е правовий і 
законний шлях, в іншому випадку буде підірвана довіра людей до права взагалі і до його вираження в Основному законі. 
Не можна вчергове допустити повторення протиправного способу змінення чинної Конституції. 

Саме тому, з нашої точки зору, у ситуації, що склалася, належить діяти таким чином. На всеукраїнський 
референдум проект Конституції, за чинною Конституцією України, може вносити Президент України за народною 
ініціативою. На такий саме шлях орієнтує і ст. 28 чинного Закону України «Про всеукраїнський референдум». 

На наше переконання, ухвалення нової редакції Конституції України самим народом на референдумі дасть змогу 
вирішити значну кількість тих проблем, які були створені політиками в останні півроку. Воно також знімає питання про 
те, чи ухвалювати зміни до уст Конституції, чи залишити незайманими розділи І, III і XIII, аби ці часткові зміни 



 

прийняла Верховна Рада України у той спосіб, який визначений у чинному розділі XIII, тобто без референдуму. Це 
глибоко помилковий і хибний шлях, який створить ще більше конституційних проблем, ніж їх було до цього часу. 

Деякі експерти висловлюють думку про те, що сьогодні в Україні має місце надмірне захоплення законами, 
законотворчістю без урахування тих управлінських технологій, які ці закони обслуговують. Повертаючись до тієї думки, 
яку ми висловили раніше, ще раз наголосимо: справа не в службовій ролі закону щодо політичних та управлінських 
технологій. Усяка технологія обслуговує інтерес того, хто її застосовує. А закон за визначенням не може бути 
прислужником суто партійного чи олігархічного інтересу. Закон має бути вираженням права, слугувати тільки праву, як 
і суддя, що застосовує закон; а право — це втілення правила в житті людей, тобто втілення інтересів і волі більшості 
громадян. Саме тому закріплене у ст. 5 чинної Конституції України виключне право Українського народу визначати і 
змінювати конституційний лад в Україні має бути реалізоване нарешті самим народом, без втручання іноземних 
доброзичливців і перешкоджання влади. Навпаки, ст. 22 Закону України «Про всеукраїнський референдум» орієнтує 
владу на всіляке сприяння народній ініціативі та праву громадян на їх волевиявлення. 

Тим часом ініціативні спроби громадян реалізувати своє право на ініціювання всеукраїнського конституційного 
референдуму наштовхуються на недолуге законодавство, бюрократизм чиновників і байдужість політиків. 

Пора, зрештою, зрозуміти, що поваги народу влада і політики заслуговують лише тоді, коли вони не з ненавистю 
і зневагою, а з повагою ставляться до права і закону, в якому виражено право, і до права народу визначати власне право. 
Тому що цим вони висловлюють свою повагу до свого народу, прав і свобод своїх громадян, сумлінне ставлення до 
головного обов'язку держави, закріпленого в ст. З Конституції України. 
  



 

О. І. Ющик 

СВОБОДА ЯК УМОВА 
ПРАВОВОГО ПРОГРЕСУ:  
ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ  
ПИТАННЯ 
Тези виступу на міжнародній науково- практичній конференції «Право і прогрес: складові забезпечення в 

сучасних умовах», 2016, квітень 

Лейтмотивом мого виступу буде вислів, який приписують Рене Декарту, про те, що якби усі правильно вживали 
слова, людство б уникнуло половини конфліктів. А думка, яку я спробую розвинути у своєму виступі, зводиться до того, 
що безпомилковою ознакою і показником прогресу права є його простота і зрозумілість для кожного. Бо, як 
зауважив колись перший канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк, «якби платня бюрократів коливалася в залежності від 
рівня життя народу, то ці дурні менше б писали законів, а більше думали». До його слів можна прислухатися, адже 
канцлер знав, про що говорив... Недарма ж вважався головною європейською фігурою другої половини XIX ст., — діяч, 
якому встановлено понад 250 пам'ятників у Європі, Америці, Австралії і навіть Африці. Його б слова та у вуха нашим 
бюрократам... 

Думку щодо простоти і зрозумілості права, як ознаки і показника прогресу права, варто розглядати як 
теоретичну гіпотезу, що потребує обґрунтування. Саме цьому присвячені ті кілька суджень, що їх я збираюся 
запропонувати нижче. 

1. Насамперед, визначимося з поняттями «прогрес», «право», «свобода». 
Прогрес — [лат. progressus — рух уперед] — напрям розвитку віл нижчого до вищого, рух до більш досконалого 

і передового, перехід 
па більш високий ступінь розвитку, зміна на краще. Протилежність регресу. 



 

Критикуючи Дарвіна у своїй «Діалектиці природи», Ф. Енгельс зауважував, тцо він у своєму «природному 
відборі, або виживанні найбільш пристосованих», змішує дві різні речі: 1) Відбір під тиском перенаселення, де 
найсильніші можливо й виживають у першу чергу, але можуть опинитися разом з тим і найслабшими у деяких від-
ношеннях. 2) Відбір завдяки більшій здатності пристосування до обставин, що змінилися, де індивіди, що виживають, 
краще пристосовані до обставин, однак це пристосування може бути в цілому як прогресом, так і регресом (наприклад, 
пристосування до паразитичного життя завжди регрес). Головне тут те, що кожний прогрес в органічному розвиткові є 
разом з тим і регресом, оскільки він закріплює однобічний розвиток і виключає можливість розвитку в багатьох інших 
напрямах (Маркс К. і Енгельс Ф. Твори. Т. 20, с. 621). 

Якщо під цим кутом зору поглянути на пострадянський розвиток нашого суспільства, то виявиться, що 
вітчизняна політико-економічна «еліта», рухаючи цей розвиток шляхом своїх так званих «реформ», по суті лише 
пристосовується до паразитичного життя, паразитуючи на багатствах країни і праці трудящих верств населення; а 
це, ик стверджував Енгельс, завжди —регрес. 

І скільки б хто не називав зміни в Україні «прогресом», насправді сучасний прогрес закріплює 
однобічно-егоїстичний розвиток панівної «еліти» в Україні, що виключає можливість розвитку суспільства на багатьох 
інших напрямах (економічному, політичному, правовому, моральному, інтелектуальному, культурному). 

Право — його поняття впродовж тисячоліть все ще шукають юристи. Цей пошук — благородна і вкрай потрібна 
справа, адже йдеться про те, щоб усвідомити один із способів забезпечення співжиття людей у суспільстві, особливо в 
тому суспільстві, в якому, за виразом Т Гоббса, «людина людині вовк». Як, за яким правом співіснувати людям з 
паразитичною «елітою»? — від відповіді на це запитання залежить саме життя народу, його свобода або рабство. 

У моєму розумінні право — це нормативний спосіб заперечення і поволі у спілкуванні суб'єктів і 
підпорядкування їхньої поведінки об'єктивній волі, яка виражена в позитивному законі. Це та роботі дефініція, яку я 
сформулював у своїй праці «Диалектика права» нрп виробленні універсального поняття права. 

Право в такому сенсі ніколи не може бути вищим за той рівень відносин спілкування, який існує в суспільстві. А 
відтак, сучасне українське право з точки зору прогресу відбиває однобічно-егоїстичний розвиток панівної «еліти» 



 

Україні, виключаючи можливість розвитку суспільств п економічній, політичній, морально-етичній, інтелктуальний, 
культурній сферах. 

Діалектичний парадокс полягає в тому, що сама ж панівна «еліта», розпинаючи себе однобічно-егоїстично, не 
прогресує, а деградує, передусім, морально, інтелектуально, культурно. На який прогрес прана, з відповідним зростанням 
рівня правової культури, сподіватися суспільству, в якому більшість людей не розуміє, чому вони зупинилися у своєму 
розвиткові через егоїзм нікчемної «еліти», не здатної усвідомити просту істину, згідно з якою «вільний розвиток 
кожного є умовою вільного розвитку усіх»? Цій «еліті», вочевидь, здається, що умовою їх вільного розвитку є гроші, 
збільшення кількості яких збільшує особисту свободу. 

Що насправді вона, свобода, означає? 
Свобода — поняття не тільки економічне чи політичне, це поняття головним чином правове, оскільки з ним 

неминуче пов'язується значна частина правових наслідків. Упродовж багатьох століть було сформульовано чимало 
визначень свободи, далеко не завжди сумісних одне з одним, проте однозначного розуміння свободи досі не існує. 

Не можна, стверджував, наприклад, знаний італійський юрист Бруно Леоні, використовувати слово «свобода» і 
сподіватися на розуміння, якщо спочатку не визначити певно те значення, яке ми в нього вкладаємо. Неможливо дати 
визначення «свободи» у той спосіб, яким ми даємо визначення матеріального об'єкта. Навіть якщо розглядати «свободу» 
як матеріальний предмет, вона не може бути однією для всіх, тому що існують різні значення «свободи». Але ми, 
напевно, можемо сказати, що для кожної людини, яка про неї говорить, «свобода» — це реальність, це певна річ. 
«Свобода» може бути ситуацією, що відповідає вимогам тих, хто її звеличує; вона може бути об'єктом нечуттєвого 
досвіду, пов'язаного з усвідомленням нематеріальних речей, цінностей, віри тощо. Схоже, «свобода» — об'єкт 
психологічного досвіду. Це означає, що звичайні люди не вважають її просто словом, номінальною одиницею, про 
значення якої достатньо домовитипі шляхом умовного визначення, як у математиці та логіці (Леони Бруїю Свобода и 
закон / пер. с англ. В. Кошкина ; под ред. А. Куряева. — М. ИРИСЭН, 2008. - С. 58,61). 

Свобода, вочевидь, є виключно людським явищем; активність людини як суб'єкта є усвідомленою доцільною 
активністю. Свобода за Гегелем, полягає в тому, щоб бути в залежності лише від самот себе, визначати самого себе. 



 

Свобода є тільки там, де немає для мене нічого іншого, що не було б мною самим (Гегель Г. Энциклопедия философских 
наук. Т. 1. Наука логики. — М.: Мысль, 1974. — С. 124). 

У моему розумінні, свобода — це загальний спосіб виявлення активності суб'єкта, який полягає в 
особистому виборі суб'єктом як цілі його діяльності, так і засобів та способів її здійснення. 

З іншого боку, свободу людських індивідів від самого початку детермінує зовнішня для них необхідність. Відтак 
на арену виступають інтереси, через які ця необхідність спрямовує їхню активність. Однак кожний індивід опиняється 
під тиском протилежності його інтересів, у ситуації протилежного визначення його волі, тобто опиняється у ситуації так 
званого дуалізму волі. З цього виникає погреба в особливому способі реалізації свободи в індивідуальній волі суб'єкта, 
який (спосіб) знімав би вказану внутрішню суперечність полі. Цим необхідним способом утвердження дійсної волі у 
спілкуванні суб'єктів і стає право — як заперечення сваволі в діяльності людини та утвердження в ній об'єктивної волі 
суб'єкта, в якій реалізуються його особлива суб'єктивність і в якій визначаються межі його індивідуальної свободи. 

2. Отже, якщо виходити з визначених таким чином понять прогресу права і свободи, то стає зрозумілим, що 
правовий прогрес перебуває у прямій залежності від розвитку свободи. Чим менш вільним г гає суспільство і окрема 
людина в ньому, тим більше правовий розвиток набуває характеру регресу. Розвиток свободи, відтак, стає критерієм 
прогресивного розвитку права. 

Найбільш звичним уявленням про свободу, писав Г. Гегель у своїй Філософії права», є уявлення про сваволю. 
Коли говорять, що свобода полягає взагалі в тому, аби робити все, що завгодно, то подібне уявлення свідчить про повну 
відсутність культури думки, в якій немає і натяку на розуміння того, чим є самі по собі і для себе вільна воля, право, 
мораль тощо... Сваволя є не воля в її істині, а воля як протиріччя. Маючи можливість визначати себе в тому чи іншому 
напрямі, тобто маючи можливість вибирати, я маю сваволю, те, що звичайно називають свободою. Звичайна людина 
вважає, що вона вільна, якщо ііі дозволено діяти своєвільно, між тим саме у сваволі полягає причини її несвободи. 

Якщо я хочу розумного, то я дію не як відособлений індивід, і згідно з поняттям моралі взагалі; у моральному 
вчинку я стверджую иіачимість не самого себе, а суті. Вчиняючи ж дещо хибне, людина бі льш за все проявляє свою 
відособленість. Якщо у розгляді сваволі шпіиитися на тому, що людина може хотіти того або іншого, то це, правда, є її 



 

свобода; однак якщо твердо пам'ятати, що зміст є даним, то людина визначається ним і саме в цьому аспекті уже не 
вільна (.Гегель Г. Философия права. - М„ 1990. - С. 70-81). 

Не керуючись розумом, діючи як відособлені егоїстичні індивіди, всупереч загальнонародним інтересам і 
поняттю моралі, правляча політико-економічна «еліта» країни називає свою сваволю свободою, яку вона нібито 
утверджує в її «прогресивних» реформах, найперше у сфері права. Насправді це ілюзія і обман. Право в Україні 
останнього двадцятиліття деградує, як і саме суспільство. 

Тільки тоді, коли право ставатиме все більш простим і зрозумілим кожному — від законодавця і судді до 
пересічного громадянина — тільки тоді можна буде безпомилково констатувати його прогрес.

III. ДЕМОКРАТИЧНА  КОНСТИТУЦІЯ  - ФУНДАМЕНТ  ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
О. В. Скрипнюк 

СУЧАСНИЙ  
КОНСТИТУЦІЙНИЙ  
ПРОЦЕС В УКРАЇНІ:  
ПЕРЕДУМОВИ, ЗАВДАННЯ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
(Опубліковано в журналі «Право України», 2012, № 8) 
Державотворчий і правотворчі процеси в Україні протягом останнього періоду вирізнялися своєю 

багатоаспектністю та різновекторністю. Вони органічно пов'язані із конституціоналізмом, Конституцією України, 
іншими явищами конституційно-правової практики. 

Політико-правові процеси протягом останніх п'яти років пов'язані і конституційно-правовою реформою, 
започаткованою з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України», але так і не завершеної в 
повному обсязі донині. Конституційно-правова реформа та реалізація її основних ідей стали серцевиною 
суспільно-політичного процесу в 2005-2009 років. Починаючи з другої половини 2006 року основні шляхи її втілення 
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диверсифікувались із огляду на низку нових конституційних ініціатив, запропонованих різними політичними силами в 
Україні. 

Для характеристики сутності та змісту політико-правових процесів у 2005-2009 роках доцільно застосовувати 
узагальнювальну назву «конституційний процес», яка вживається в трьох значеннях: конституційний процес як устрій і 
система усіх конституційно-процесуальних відносин, тобто як термін тотожний конституційно- процесуальному праву в 
його об'єктивному значенні загалом; конституційний процес як сукупність процедурних стадій розробки, прийняття та 
зміни конституції; конституційний процес у значені конституційно-судового процесу, тобто як сукупність послідовних 
стадій конституційного провадження під час здійснення конституційного судочинства. 

Існує об'єктивне і суб'єктивне значення терміна «конституційний процес». У першому випадку йдеться про 
підгалузь (інститут) у складі системи конституційного права України, який нині тяжіє до формування самостійної галузі 
права, а в другому випадку — про конституційний вимір основних етапів становлення та розвитку національного 
державотворення та правотворення, тобто про історію українського конституціоналізму. 

Сучасний конституційний процес в Україні спрямований на системне удосконалення механізмів 
конституційно-правового регулювання суспільних відносин, у першу чергу пов'язаних із реалізацією та гарантуванням 
конституційних прав і свобод людини, утвердженням повновладдя Українського народу, оновленням Основного закону 
та оптимізацією механізмів його правового захисту, удосконаленням організації та діяльності органів держави, 
запровадженням дієвих інститутів місцевого самоврядування. 

Конституційний процес останніх п'яти років залишається складним, динамічним і багатозначним явищем. 
Питання проведення конституційної реформи, її спрямованість та остаточні результати і наслідки, а також інші аспекти 
конституційного процесу залишаються однією із головних тем політичного життя суспільства та держави упродовж всієї 
новітньої історії України. При цьому відповідні питання набули особливої ваги і значущості після оприлюднення 
протягом останнього часу низки конституційних проектів. 

Конституційний процес 2005-2009 рр. в Україні включає в себе важливі віхи свого розвиту: реформу виборчого 
законодавства 2005 - 2006 рр., і масштабні політико-правові кризи 2006, 2007, 200Н, 2009 рр., які позначилися 
достроковим припиненням Президентом України повноважень Верховної Ради України у скликання, а також 
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досягненням відповідних політико-правових угод про вихід із кризи, спробами започаткування низки актуальних та 
давно назрілих: адміністративно-правової, адміністративно-територіальної, судової, кримінальної юстиції, 
муніципальної та інших реформ, ряд інших суспільно значущих дій тощо. 

Конституційний процес і шляхи його подальшого розвитку не можливо усвідомити без розкриття особливості 
реалізації конституційної реформи в 2005-2006 рр., сутність конституційних ініціатив у цей період, а також виявлення 
основних спрямованостей його тенденцій в Україні на майбутнє, що дозволить упередити можливі у подальшому 
конституційні конфлікти та проблеми у національному державотворенні та правотворенні. 

У конституційному процесі 2005-2009 pp. в Україні переглядається кілька етапів: 1) реалізації 
конституційно-правової реформи, набуття чинності усіма положеннями Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України», запровадження парламентсько-президентської форми державного правління та оновленої 
виборчої системи (23.01.2005 р. — 25.05.2006 p.); 2) масштабної політико-правової кризи і дострокового припинення 
Президентом України повноважень парламенту (25.05.2006 р. — 27.12.2007 p.); 3) започаткування конституційних 
ініціатив Президента України щодо системного оновлення Основного закону, організації та діяльності Національної 
конституційної ради, обговорення різних конституційних ініціатив і подання Президентом України до Верховної Ради 
України законопроекту про внесення змін до Конституції України (27.12.2007 р. — 31.03.2009 p.); 1) пошук оптимальних 
шляхів системного оновлення Конституції України і подолання масштабної політико-правової та соціально-економічної 
кризи у державі (31.03.2009 р. — донині). Кожен із цих етапів конституційного процесу мав свої політико-правові 
особливості та наслідки. 

Конституційний процес в Україні отримав якісно новий поштовх H грудня 2004 p., коли виявилося, що результати 
президентських виборів 21 листопада 2004 р. були сфальсифікованими. 26 грудня 2004 р. були проведені повторні 
вибори, на яких Президентом України було обрано В. А. Ющенка. Інавгурацію новообраного президента 23 січня 2005 
року можна вважати своєрідною точкою відліку першого етапу національного конституційного процесу 2005-2009 років. 

Верховна Рада України 8 грудня 2004 р. прийняла Закон України «Про внесення змін до Конституції України», 
який де-юре започаткував новий етап конституційної реформи в Україні. Попри свою неоднозначність, цей Закон, 
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проблеми і наслідки його реалізації, і так само недоліки стали стрижнем конституційного процесу 2005-2009 pp. в 
Україні. 

7 вересня 2005 р. Конституційний Суд України прийняв висновок № 1-в/2005 щодо проекту закону України «Про 
внесення змін до Конституції України» (реєстр. № 3207-1), який було визнано таким, що відповідає вимогам статей 157 і 
158 Конституції України. Разом із тим Національна комісія зміцнення демократії та утвердження верховенства права, 
проаналізувавши положення згаданого закону, 27 грудня 2005 р. прийняла «Висновок», щодо дотримання 
конституційної процедури під час внесення змін до Конституції України 1996 року шляхом ухвалення Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІУ та щодо відповідності його положень 
загальним засадам Конституції України 1996 року і європейський стандартам. У зазначеному документі акцентувалася 
увага на проблемних аспектах унормування конституційної реформи в Україні, а саме: порушенні процедурних питань 
при ухваленні змін до Конституції України; відсутності висновку Конституційного Суду України на відповідний 
законопроект, до якого в процесі розгляду та голосування 8 грудня 2004 р. вносилися зміни; «пакетному» голосуванні; 
порушенні Регламенту Верховної Ради України, який мав силу закону. 

У «Висновку» також зверталася увага на змістовні невідповідності конституційного проекту загальним засадам 
Конституції України 1996 року та вимогам і стандартам сучасного європейського конституціоналізму, а саме положення 
про: збільшення строку повноважень Верховної Ради України та місцевих рад; введення імперативного мандата; 
суперечливість у формуванні уряду, його складу, відповідальності, злагодженості роботи; відновлення загально 
наглядової функції прокуратури тощо. 

Пізніше, у 2006-2009 рр., зазначені недосконалості та колізії оновленої Конституції України спричинили низку 
конституційних конфліктів та масштабних політико-правових криз у суспільстві і державі. Передбачалося, що 
конституційна реформа, в силу її масштабності та комплексного характеру, мала реалізовуватись поетапно. 

У 2005 р. розвиток конституційного процесу позначився реалізацією окремих принципових положень 
конституційно-правової реформи, а саме — переходом від змішано-мажоритарної до пропорційної виборчої системи, за 
винятком виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних міських голів, які 
здійснюватимуться за мажоритарною системою відносної більшості. 
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Була здійснена також спроба провести адміністративно-територіальну реформу в Україні, але вона виявилася 
незавершеною, У тому ж році Верховна Рада України виступила з ініціативою проведення реформи місцевого 
самоврядування, що передбачала ліквідацію районних державних адміністрацій і посилення повноважень ви конавчих 
комітетів місцевих рад. Незважаючи на загалом позитивну оцінку законопроекту № 3207-1 Конституційним Судом 
України, від повідні ініціативи донині залишаються нереалізованими. 

Перший етап конституційного процесу 2005-2009 рр. в Україні завершився набуттям чинності оновленої 
Конституції України Але завершення цього етапу конституційного процесу не можв.і ототожнювати з остаточною 
реалізацію конституційно-правової реформи, а тим більше вважати абсолютно безпомилковим. Разом з тим після зміни 
конституційної моделі державної влади в Україні в 2005-2006 рр. не відбулося очікуваного переформатування під нові 
владні умови усіх владних інституцій через проведення виборів. 

Після набуття чинності всіма положеннями оновленої Конституції України розпочався другий етап 
конституційного розвитку України, який позначився масштабною політико-правовою кризою та достроковим 
припиненням Президентом України повноважень Верховної Ради України V скликання, а також пошуком оптимальних 
шляхів удосконалення Оновленого закону. 

Здавалося б, проблема упорядкування функцій інституту парламентської коаліції та інституту парламентської 
опозиції мала вирішиться з розвитком положень статті 83 Конституції України у довгоочікуваному Законі України «Про 
Кабінет Міністрів України» від 21 грудня 2006 р., після подолання парламентом вето Президента України, не вирішило 
проблему об'єктивізації вказаних інститутів п украй загострило політико-иравову ситуацію у суспільстві та державі на 
початку 2007 р. Реагуючи у межах Конституції та законів України на загострення політико-правової ситуації в державі, 2 
квітня 2007 р. Президент України підписав Указ № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 
України». Це був єдиний правильний вихід на той час із складної політичної ситуації, яка складалася в Україні у 
результаті незавершеної конституційної реформи. 

Разом із тим спроби саботування виконання вказаного Указу Президента України іншими органами держави 
поставили під загрозу проведення позачергових виборів до Верховної Ради України. За цих умов 26 квітня 2007 р. 
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Президент України змушений був прийняти рішення про перенесення дати проведення позачергових виборів до 
парламенту на 24 червня 2007 року. 

З метою унеможливлення силових варіантів загострення конституційної кризи, 27 травня 2007 р. було зроблено 
Спільну Заяву Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України щодо розв'язання 
політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, п. 2 якої передбачив проведення 
позачергових виборів до єдиного законодавчого органу держави на 30 вересня 2007 р. і поновлення пленарних засідань 
Верховної Ради України 29 і 30 червня поточного року (указами Президента України № 480/2007 від 31.05.07 р. і № 
482/2007 від 01.06.07 р. цей термін було продовжено на два дні — 31 травня та 1 червня цього року). Саме 29 і 30 червня 
Верховна Рада України V скликання прийняла низку законів України, спрямованих на вдосконалення законодавчого 
забезпечення інституту позачергових виборів до Верховної Ради України й інституту формування ЦВК. 

Позачергові вибори народних депутатів України відбулися 30 вересня 2007 р. без суттєвих порушень і були 
визнані демократичними вітчизняними і зарубіжними спостерігачами, що вселяло надію в утвердження ідеалів 
демократії та розбудову правової держави. Але навіть якісне оновлення Верховної Ради України, а пізніше - 18 грудня 
2007 р. — її формування нового Кабінету Міністрів України, не могло убезпечити суспільство та державу від нових полі 
гико-правових конфліктів за умови подальшого ігнорування конституційних колізій в Основному законі, відсутності 
системного розвитку положень оновленої Конституції України в чинному законодавстві, незавершеності конституційної 
реформи в частині удосконалення місцевого самоврядування та недосконалості запровадженої в Україні пропорційної 
виборчої системи із закритими списками. В українському суспільстві наприкінці 2007 р. об'єктивно визріла потреба в 
удосконаленні механізмів конституційно-правового регулювання, закладених оновленим Основним законом. 

Третій етап новітнього конституційного процесу в Україні характеризується започаткуванням конституційних 
ініціатив Президента України та інших політичних сил, щодо системного оновлення Основного закону, їх широким 
громадським обговоренням і поданням Президентом України до Верховної Ради України законопроекту про внесення 
змін до Конституції України. Указ Президента України від 27 грудня 2007 р. № 1294/2207 «Про Національну 
конституційну раду» можна вважати відправним відліком новітнього періоду розвитку конституційного процесу в 2008 
році. 
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Оновлена Конституція України має ґрунтуватися на реалізації таких завдань, як поглиблення прав і свобод 
громадянина, модернізація системи державного управління та реформування політичної системи за європейськими 
стандартами. Основними напрямами конституційного порядку денного мають стати: реформування виборчої та 
партійної системи, оптимізація організаційної структури парламенту, вдосконалення моделі розподілу влад, 
забезпечення незалежності судової влади. 

У цей період об'єктом уваги громадськості стали ще декілька репрезентованих як науковцями, так і різними 
політичними силами концепцій оновлення Конституції України, які передбачали оптимізацію організації та діяльності 
державної влади в Україні. Значну популярність серед цих концепцій здобули пропозиції, обґрунтовані 15. Аверяновим, 
В. Шаповалом, які передбачали перерозподіл функцій і повноважень між Верховною Радою України, Президентом 
України і Кабінетом Міністрів України таким чином, щоб унеможливити подальші конфлікти між вищими органами 
державної клади. 

Згодом були оприлюднені доктрина оновлення Конституції України М. Оніщука та проект удосконалення 
Основного закону Партії регіонів. Зазначена доктрина грунтувалася на принципах запровадження інституту 
консигнатури; єдності виконавчої влади, уникненні дуалізму в реалізації виконавчих функцій держави; чіткому розподілі 
повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування згідно з покладеними на них Конституцією 
функціями; гарантуванні місцевого самоврядування та прав територіальних громад України тощо. Конституційні 
пропозиції ПР отримали своє втілення в проекті Закону України «Про внесення змін до Конституції України». Вони 
стосувалися наступних засад: введення російської мови в Україні як другої державної мови; позаблоковий статус та 
неможливість участі України у створенні чи приєднанні до військових союзів, участь в економічних союзах — лише за 
рішенням всеукраїнського референдуму; скасування недоторканності суддів, народних депутаті та Президента України; 
перерозподіл повноважень між органами державної влади; ліквідацію місцевих державних адміністрацій та с творення в 
областях, містах Києві та Севастополі представництв Кабінету Міністрів України із наданням головам останніх 
повноважень, зокрема, щодо зупинення дії рішень місцевих рад та їх виконавчих органів; обрання суддів громадянами; 
утворення виконавчих комітетів районних і обласних рад та ін. 
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На третьому етапі конституційного процесу 2005-2009 рр. у Верховній Раді України було зареєстровано ще низку 
законопроектів, спрямованих на удосконалення Основного закону, які стосувалися внесення зміни до Конституції 
України щодо обмеження депутатської недоторканності, гарантії недоторканності для окремих посадових осіб, 
забезпечення реалізації прав територіальної громади та ін. 

З ретроспективного погляду вересень-грудень 2008 р. став етапом поглиблення парламентської кризи та 
подальшої ескалації взаємин між Президентом України і Прем'єр-міністром України, посилених масштабною 
політичною, фінансово-банківською та соціально-економічною кризою. За цих умов відбулося певне згортання 
конституційних ініціатив учасників конституційного процесу, надання ними переваги політичній боротьбі на противагу 
системному оновленню Основного закону. 

Однак в інтерв'ю від 20 березня 2009 р. Президент України зазначив, що бачить одним із шляхів виходу із 
політичної та економічної кризи проведення конституційної реформи. На думку глави держави, необхідно зберегти 
представництво парламенту в країні на партійній основі, щоб зберегти політичну відповідальність партії перед країною 
за формування уряду і його діяльність. Водночас необхідно поновити персональний зв'язок кожного народного депутата 
з територією. Наголошувалось, що не існує іншого шляху внесення змін до Конституція України, як прийняття їх на 
всеукраїнському референдумі. Передбачалося сформувати зміни, розглянути їх в парламенті, провести 
загальнонаціональний референдум, а потім проводити президентські вибори і парламентські вибори, формувати 
стабільну нову основу. Це була стратегія майбутньої конституційної реформи, конституційного процесу на найближчі 
роки. 

Подання президентом на розгляд до парламенту законопроекту про внесення змін до Основного закону можна 
вважати започаткуванням четвертого етапу новітнього конституційного процесу в Україні. Зміст цього етапу 
визначається пошуком шляхів системного оновлення Конституції України, подолання масштабної політико-правової та 
соціально-економічної кризи у державі, проведення наступних чесних і прозорих виборів Президента України та 
проведення низки давно назрілих правових реформ. 
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Разом із тим реалізація конституційних ініціатив вимагає легітимних механізмів. Актуальним залишається 
питання способу прийняття оновленої Конституції України, або внесення змін до неї у відповідності з принципами 
верховенств права. 

Важливим аспектом успішного внесення змін до Конституції України є їх позитивна експертна оцінка з боку 
міжнародної спільноти. Керівник Секретаріату Європейської комісії «За демократію через право» Джанні Букіккіо в 
травні 2009 року засвідчив про прагнення цієї високоповажної інституції зробити усе можливо для того, щоб Україна 
отримала «досконалий проект нової Конституції». 

Конституційно-правова реформа в Україні має удосконалити і посилити основи конституційного ладу, 
забезпечити ефективні механізми і гарантії прав людини; утвердити виборчу систему, яка б забезпечила в парламенті 
представництво Українського народу за політичними і територіальними принципами, а також сформувати дієву систему 
форм безпосередньої реалізації народного суверенітету; здолати існуючий дуалізм виконавчої влади, який призводить до 
численних конфліктів між президентом, парламентом і урядом; забезпечити докорів ну зміну системи судоустрою та 
судочинства в Україні; сформуваїв якісно нове та дієве місцеве самоврядування в Україні, а також удосконалити 
адміністративно-територіальний устрій України. 

Зміни до чинної Конституції України мають стати більш досконалими та збалансованими. Досягнення цього 
можливе за рахунок усунення існуючих в чинній Конституції України колізій, запровадження нових, що позитивно 
зарекомендували себе за кордоном, інститутів і моделей конституціалізму. 

Потребує більш чіткого викладення розділ Основного закону, присвячений правам людини та позбавлений 
декларативності і визначення чіткої та відповідної можливостям суспільства та держави системи прав і обов'язків 
людини, приділення особливої уваги юридичним механізмам гарантування та судового і позасудового захисту системи 
конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

Подальшого наповнення має набути зміст розділу, присвяченого безпосередній демократії. Перелік 
конституційних форм народного волевиявлення, порівняно з чинним Основним законом, набуває розширення та 
удосконалення. Передбачається, що народне волевиявлення може здійснюватися через вибори, референдум, народну та 
місцеву ініціативи та інші форми безпосередньої демократії. Позитивом може стати усунення існуючих нині колізій, які 
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унеможливлюють безперешкодне проведення всеукраїнського та місцевих референдумів за нині чинним референдним 
законодавством. 

Кардинально якісного оновлення потребує система стримувань і противаг між гілками влади та запровадження 
нової моделі взаємодії між вищими органами державної влади та вдосконалення системи місцевого самоврядування. 
Основою місцевого самоврядування має стати громада, яка унормовується як адміністративно-територіальна одиниця 
(місто, містечко, село або об'єднання кількох населених пунктів) та сукупність громадян України, які проживають на її 
тери- і'орії. Удосконалиться конституційна правосуб'єктність громад, зокрема через розширення їх прав та 
конкретизацію обов'язків. 

Розглянуті напрями системного удосконалення механізмів конституційно-правового регулювання відповідних 
суспільних відносин, передусім на шляху до системного оновлення Основного закону, не і вичерпними. Ряд з них 
дістануть продовження у виборчій, парламентській, адміністративно-правові, судовій, муніципальній і інших правових 
реформах, об'єднувальним стосовно них буде прагнення щодо розбудови правової держави і гармонійно розвиненого 
громадянського суспільства, визначальними цінностями якого є ідеали демократії та верховенства права. 
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О. І. Ющик 

БЕЗ ЛЕГІТИМНОЇ  
КОНСТИТУЦІЇ  
НЕ МОЖЕ БУТИ  
ЛЕГІТИМНОЇ ВЛАДИ 
(Опубліковано в газеті «Дзеркало тижня», 2014, жовтень) 
Практика продукування суспільно-політичних колізій і наступного пошуку «компромісів» для їх вирішення, 

схоже, стає в Україні награною політичною комбінацією. Політичні гравці раз по раз започатковують якийсь «конфлікт», 
створюючи кризову ситуацію, а потім демонструють виборцям свою політичну «мудрість», знаходячи «єдино 
прийнятний» компроміс для подолання кризи (а по суті, реалізуючи відомий принцип: «розділяй і владарюй»!). 

Та зрештою з'ясовується, що увесь цей «політичний театр» ані на крок не наближає суспільство до демократичної, 
соціальної, правової держави; навпаки, цілком очевидно спостерігається рух у протилежному напрямі, зокрема щодо 
правової держави з її принципом верховенства права, який легко приноситься в жертву черговим «компромісам», 
особливо перед виборами. 

Події 2014 року не тільки не спростовують дане спостереження, а й засвідчують, що в суспільстві народжується 
розуміння «театральності» дійства політичних акторів (упродовж останнього десятиліття одних і тих самих, за 
незначними винятками). 

Новизна нинішньої ситуації полягає хіба що лише в більших масштабах загрози існуванню самої Української 
державності... 

Верховенство права чи диктат політичного «компромісу»? 

Проблема збереження України як суверенної держави постала зараз найбільш гостро за останнє двадцятиліття. І 
справа не лише у зовнішній загрозі окупації її території. Свого часу СРСР витримав значно складніший іспит 
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вітчизняною війною. Головним чинником і тоді, і зараз залишається внутрішній стан держави, мобілізації та організації її 
людських і матеріальних ресурсів. 

А з цим чинником в Україні, очевидно, не все гаразд, якщо відбувається невпинне зменшення території та 
населення держави, втрата нею суверенітету. Та на інше марно розраховувати, коли в державі не сформувалася 
легітимна влада — правомірна влада, яку беззастережно визнають і всередині країни, і за її межами. А яке 
«беззастережне» ставлення населення України до існуючої влади — показали події цієї зими і весни. 

Чому так сталося? — 3 низки причин, ключовою з яких стало порушення співвідношення права і політики на 
користь надмірного домінування політики. Право впродовж усього періоду незалежності України настійливо 
приноситься в жертву політиці недалекоглядних можновладців. Неодноразові попередження вчених-юристів про 
шкідливі наслідки такого способу дій просто ігноруються. Замість того, щоб упорядковувати життя в країні за 
правилами, колишня влада до непристойного розвинула кримінальний «принцип» організації суспільного життя «по 
понятіям». Як інакше кваліфікувати маніпулювання Основним законом, волюнтаристське спотворення його 
парламентом і Конституційним Судом України, створення м державі «прирученої» правоохоронної системи? 

Через це «правління» колишнього глави держави в останні три роки з правової точки зору не було цілком 
легітимним, оскільки воно здіііснювалося не на конституційній основі, отже не було правомірною владою, 
беззастережно визнаною всередині країни. Невипадково і ому учасники масового народного протесту однією з основних 
вимог називали внесення змін до Конституції України, і цю вимогу підтримала європейська спільнота при укладенні 
відомої лютневої угоди опозиції з тодішнім главою держави. Черговим політичним «компромісом» було визначено 
термін внесення конституційних змін — до вересня 2014 року. 

Проте, як з'ясувалося пізніше, колишня опозиція не дуже споді- налася на виконання тих домовленостей, а ставши 
владою, відбулася  черговим раундом гри в «політичний компроміс», як і попередня влада, тільки «позначивши» 
видимість своєї «конституційності» знову-таки у неконституційний спосіб. Від цього влада не стала більш легітимною, 
і проблема її легітимації залишилася. 

Проблему потрібно було знімати через: 1) вибори Президента України і 2) легітимний конституційний процес. 
Перше було зроблено, і після законного обрання нового глави держави його персональна легітимність не піддається 
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сумніву ні всередині країни, ані за її межами, що підтверджується участю його у переговорах з главами інших держав, 
включаючи Російську Федерацію. 

Проте не зроблено наступного кроку, а через це залишається сумнівною статусна легітимність Президента 
України, принаймні всередині країни. Адже з обранням глави держави конституційне регулювання владних відносин в 
Україні автоматично не набуло легітимності, продовжилося здійснення влади на неконституційній основі (хіба що 
змінилися уявлення про цю «основу»: якщо в уяві колишнього глави держави «діяли» конституційні положення в 
редакції Конституції 1996 року, то для нинішнього — в редакції 2004 року). 

Ця сама обставина стосується й визначення легітимності Верховної Ради України, яку також не можна визнати 
цілком легітимною, доки вона здійснює повноваження на тій самій неконституційній «основі». До того ж, на відміну від 
новообраного Президента України, чинний парламент втратив повністю довіру виборців, а відтак і персональну 
легітимність, ставши практично недієздатним. Спроба розпочати в стінах парламенту конституційний процес з 
утворенням робочої групи для підготовки конституційних змін завершилася, по суті, так і не розпочавшись. 

Натомість, виконуючи свої передвиборні обіцянки, новий глава держави подав на розгляд Верховної Ради 
України власний проект закону про внесення змін до Конституції України. Та й ця спроба ініціювати конституційний 
процес виявилася марною, а проект наразився на громадську і фахову критику. 

У такій ситуації 27 серпня 2014 року Президент України видав указ про дострокове припинення повноважень 
Верховної Ради України та призначення позачергових виборів народних депутатів України, і знову не обійшлося без 
«політичного театру» з черговими «компромісами». Оскільки для дострокового припинення повноважень парламенту не 
було конституційних підстав, влада стала на шлях штучного створення таких «підстав» навколо формування у 
парламенті коаліції депутатських фракцій. За домовленістю частина фракцій «вийшла з коаліції» (якої насправді не 
було), а Прем'єр-міністр «підіграє» цьому дійству, подавши «цілком логічну» заяву про відставку. Після цього він 
благополучно повернувся в своє крісло, не турбуючись про « коалі ційність» існуючого уряду. 

На підставі досягнутого «політичного компромісу» в Указі Президента України від 27.08. 2014 р. № 690/2014 
з'явилося таке юридичне обґрунтування: «Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, 
пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України, постановляю...». 
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Вибори знову «ПО ПОНЯТІЯМ»? 

Наведене юридичне обґрунтування Указу лише створює видимість його «конституційності». Найперше тому, що 
глава держави, керуючись «пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України», виходить з уявлення про дію 
конституційних положень в редакції 2004 року. Однак жоден юрист в Україні не зможе обґрунтувати, що саме ці 
положення є чинними на момент видання Указу. Маніпуляції з відновленням їх дії, які здійснив парламент у лютому 2014 
року звичайним законом («запровадивши» так парламентсько-президентську форму правління), навпаки, засвідчують, 
що на початок 2014 року законодавець ці положення не визнавав чинними. Крім того, вони дають підстави вважати 
вказане рішення парламенту нікчемним з правової точки зору, що не тягне жодних позитивних юридичних наслідків для 
Конституції України. В іншому разі звичайний закон став би вище Основного закону України, знаряддям його нищення, 
що прямо суперечить не лише статті 8 Конституції України, а й самій сутності юридичного закону. 

Та навіть коли припустити, що є чинними положення Конституції в редакції 2004 року, а отже, існує така підстава 
для дострокового припинення повноважень, яка названа в пункті 1 частини другої статті 90 («якщо протягом одного 
місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 Конституції»), — 
навіть коли припустити це, то все одно Указ не стане конституційним. Адже в ч. 6 ст. 83 прямо визначено конституційні 
вимоги до формування коаліції депутатських фракцій. Це повинна бути коаліція саме фракцій, а не об'єднання більшості 
депутатів; вона повинна формуватися за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій. 

Такі вимоги могли бути реалізовані за умови пропорційної виборчої системи, і неможливо уявити собі їх 
реалізацію парламентом, обраним за змішаною виборчою системою. Тим більше, коли в ньому внаслідок різних 
обставин утворилися фракції, що абсолютно спотворили результати виборів, перетворивши їх на протилежні. 

За цих обставин посилання на ч. 6 ст. 83 Конституції лише посилює відчуття надуманості юридичних підстав 
видання Указу. Очевидно, до його видання главі держави не зайве було звернутися до Конституційного Суду України за 
відповідним тлумаченням... 

Можливо, комусь видається, що дострокове припинення повноважень недієздатного парламенту, який втратив 
довіру виборців, буде виправданим і без конституційних підстав для цього, що в даному разі «розміняти» принцип 
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законності на «революційну доцільність» задля якнайшвидшого відновлення легітимності законодавчої влади буде 
найменшим злом для суспільства? — Як би ж то... 

Але в тому го й справа, що ніякої легітимної влади за результатами виборів Україна не отримує. По-перше, тому 
що самі вибори призначені без достатніх конституційних підстав. По-друге, тому що в умовах виключення з виборчого 
процесу значної кількості виборцін внаслідок воєнних дій на частині території країни народне волевиявлення не буде 
цілком репрезентативним. По-третє, тому що через відсутність легітимної Конституції парламент обирається під 
невідомі виборцям конституційні повноваження. 

Нарешті, головне: оскільки закон про вибори народних депутатів України залишається тим самим, залишається й 
та сама вказана вище невідповідність між змішаною виборчою системою і вимогами ч. 6 ст. 83 щодо формування коаліції 
депутатських фракцій, через яку достроково припинено повноваження чинного складу парламенту. 

Схоже, це цілком усвідомлює Президент України, про що свідчить текст конституційних змін, які він подав до 
Верховної Ради України. В них замість існуючих вимог щодо формування коаліції депутатських фракцій пропонується 
формування парламентської коаліції (коаліційної парламентської більшості з депутатів, а не фракцій), знято таку 
підставу припинення повноважень депутата як не входження його до складу фракції чи вихід з неї тощо. Тобто, по суті, 
пропонується узаконити існуючу практику формування ситуативної більшості в парламенті; та це лише продовжить 
відверту й цинічну політичну корупцію. 

Зрозуміло, що дострокові вибори на тій самій законодавчій основі, на якій відбувалися попередні вибори, за тією 
самою політичною технологією не змінять принципово нічого в представницькій владі Наївно розраховувати, що одна й 
та сама технологія дасть істотно різні політичні результати. Оновиться, мабуть, дещо склад персоналій у парламенті (хоч 
і не кардинально, оскільки чинні депутати не бажають змінювати вигідний для них виборчий закон). Проте суттєво, за 
політичними характеристиками, нові персонали будуть депутатами такої самої якості, що й нинішні, оскільки 
обиратимуть їх у той самий спосіб, що обирали чинних «слуг народу» (закриті партійні списки, «куплені» округи, 
олігархічні спонсори та адмінресурс, відсутність ідеологічних програм, високий «прохідний бар'єр» тощо). 
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До цього додається ще одна обставина: термін повноважень більшості членів ЦВК давно сплив, і як бути з 
легітимністю рішень вказаного органу, відповідального за проведення виборів — чергове запитання до судової влади 
(на яке, є підозра, принципової відповіді не буде). 

З такими виборами про парламентсько-президентську форму правління в Україні (яку так гаряче відстоювали на 
Майдані всі, хто прагнув змінити владу) можна забути. Від виборів «по понятіям» суспільство отримає лише таке саме 
правління «по понятіям», що, незалежно від благих намірів чинної влади, остаточно зруйнує Українську державу. 

Відновити повагу до права — врятувати державу 

Отже, суспільство вкотре поставлене політиками в ситуацію вибору: «з двох зол обрати менше». Така ситуація 
виникала уже багато разів — через те, що влада в Україні незмінно керується не стратегію розвитку держави, а суто 
тактичними інтересами, часто далекими від державних. А за такого характеру дій політикам при владі не потрібне 
право, воно їм навіть заважає. Адже в праві фіксуються на рівні Конституції саме перспективні, стратегічні аспекти 
життя суспільства; натомість реалізовувати вигідну для себе тактику зручніше через «закони», які можна безконтрольно 
штампувати так, як це робиться зараз у Верховній Раді, ігноруючи Конституцію і парламентський Регламент. Такий 
«законодавчий орган» — це профанація парламентаризму. 

Українська держава, уся її політична система серйозно хвора. Ім'я цій хворобі правовий нігілізм, тобто 
заперечення цінності права і культивування негативного ставлення до нього (див. «Юридичну енциклопедію»). Ця 
хвороба доведена до критичного стану перетворенням Основного закону держави на віртуальну Конституцію, котра 
існує тільки в можливості, недоступній для спостереження, і використовується лише за обставин, які сама влада визнає 
для себе прийнятними, тобто ситуативно. У такий спосіб правління легко вийти за межі права, перетворивши його на 
протилежність. І тоді з'являються «закони», що не визнають протиправними діями злочини або заперечують 
верховенство Конституції держави на непевній частині її території чи щодо непевного кола осіб (т. зв. «люстрація») 
тощо. 
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Отже, політики вкотре ставлять суспільство перед вибором між двома антиподами: верховенством права та 
політичним компромісом. Адже право — це життя за правилами, а компроміс свідчить про відхід від правил і життя за 
ситуативними винятками, які лише з часом можуть стати новими правилами. Таким чином суспільна меншість через 
компроміси нав'язує більшості нове «право» у неправовий спосіб. 

Ситуація навколо чергової зміни Конституції викликає в юридичному середовищі не менший резонанс, аніж те 
рішення Конституційного Суду, яким були скасовані прийняті у 2004 р. зміни Конституції й відновлена дія первинної 
редакції відповідних положень. Чи є вихід із цієї ситуації у правовий спосіб, тобто без порушення Конституції та законів 
України? 

Існуюча практика перегляду Конституції України виключно на основі положень розділу XIII Конституції України 
не має перспектив, на що останнім часом обґрунтовано вказують вчені-конституціоналісти; це ж підтверджує й 
аналітична робота Конституційної Асамблеї. Вказані конституційні положення вимагають критичного теоретичного 
осмислення і принципових змін. Адже на їх основі будуються закони про Конституційний Суд України та про Регламент 
Верховної Ради України. Положення цих актів разом із правовими позиціями Конституційного Суду настільки 
спотворили конституційну процедуру, що вона стала зручним засобом маніпулювання самою Конституцією України і 
при цьому створює нові й ноні можливості для диктату політичних компромісів щодо права та нав'язування через них 
суспільству «права» меншості у неправовий спосіб. 

Суспільство і влада мають, нарешті, зрозуміти: чим довше триватиме практика «розвитку» національного права 
через політичні компроміси, тим Україна буде далі від Європи з її верховенством права. Це, між іншим, демонструє 
подвійність стандартів тих європейських політиків, які штовхають нас на шлях «конституційних компромісів», не 
практикуючи однак їх у своїх країнах. Варто все ж бути послідовними: коли уже позитивно сприйняли утворення в 
Україні Конституційної Асамблеї для підготовки нової редакції Основного закону, то цим шляхом і потрібно було 
рухати процес оновлення Конституції України. 

Єдиний крок, який зобов'язана здійснити влада, — відмова від узурпації установчої влади, що триває майже два 
десятиліття, і досягнення справжнього компромісу з Українським народом стосовно установчої влади, яку здійснює 
народ, обираючи цю владу для управління суспільними справами. Народ має встановлювати також право — ті 



 

200 

конституційні правила, за якими повинна діяти влада, а не сама влада визначати собі, за якими правилами вона буде 
керувати суспільством. Виходячи з цього, не глава держави, не парламент чи окремі політичні партії, а громадянське 
суспільство має стати автором нової редакції Конституції України. 

Слід сказати, що необхідний, науково обґрунтований проект Конституції України в новій редакції, підготовлений 
на громадських засадах ініціативною робочою групою фахівців — членів Конституційної Асамблеї, науковців і 
громадських активістів у стінах Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, уже кілька місяців чекає 
на увагу влади і суспільства. Даний проект увібрав у себе найбільш раціональні ідеї концепції конституційних змін, що 
опрацьовувалася в рамках Конституційної Асамблеї, врахував найбільш принципові пропозиції щодо реформування 
державної влади, висловлені н ході масових протестів на початку ц. р. громадянами, позиції владних інституцій, 
пропозиції кандидатів у Президенти України під час виборчої кампанії та новообраного глави держави, висловлені в його 
промові при складенні присяги, а також ситуацію навколо східних областей України, що склалася останнім часом через 
бойові дії. На основі такої Конституції можна було провести не тільки позачергові парламентські вибори, а взагалі 
оновити усі структури влади впродовж одного року на законній, конституційній основі, і водночас розпочати 
здійснення комплексу необхідних країні політико-правових реформ, яких суспільство давно зачекалося. 

Цей проект отримав позитивну оцінку понад 2500 громадян з усієї України, які на зборах, проведених відповідно 
до закону про всеукраїнський референдум у м. Києві наприкінці травня 2014 р., схвалили текст оновленої редакції 
Конституції та утворили ініціативну групу у складі понад 1500 членів для організації збору не менш як трьох мільйонів 
підписів на підтримку вимоги про проведення всеукраїнського конституційного референдуму. На жаль, ЦВК відмовила у 
реєстрації вказаної ініціативної групи через формальні порушення вимог закону до оформлення документів про 
проведення зборів. Не в останню чергу через відверто антинародний характер закону про референдум і пасивну позицію 
чинної влади. Коли б належну увагу до громадянської ініціативи було виявлено владою одразу після обрання нового 
глави держави, вже у вересні 2014 р. Україна мала б удосконалену й абсолютно легітимну Конституцію. 

На жаль, цей шанс було втрачено, та за умови невідкладного ініціювання конституційного процесу шляхом 
реалізації народної ініціативи, за умови підтримки її Президентом України, можливість мати легітимну Конституцію 
України ще навіть у 2014 р. досі існує. А з нею відкривається юридична можливість для реформування системи влади і 
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реалізації тих домовленостей і компромісів, які досягнуті задля припинення війни і забезпечення мирного розвитку 
країни. Натомість антиконституційна «законотворчість» юридично не гарантує досягнуті компроміси, вона, навпаки, 
провокує на їх порушення. 

На жаль, нашу державу недалекоглядні політики і «державники» за багато років завели в «патову» правову 
ситуацію, що виключає будь-який правомірний спосіб замість віртуальної Конституції отримати цілком легітимну 
реальну Конституцію за рішенням самих лише державних органів. Вихід з цієї ситуації відтепер знаходиться на більш 
високому рівні — на рівні рішення Українського народу, як єдиного джерела влади в Україні. Це рішення полягає в тому, 
щоб на конституційному референдумі за народною ініціативою ухвалити оновлену редакцію Конституції України 
разом з відповідним конституційним законом про введення її в дію, а надалі надати Конституцією повноваження 
змінювати Основний закон України більш представницькііі, ніж парламент, установчій владі — Всеукраїнським 
Установчим Зборам. Це убезпечить конституційний процес від нечесних спроб майбутніх можновладців використати 
референдум у своїх цілях для чергових маніпуляцій з Конституцією. 

Українському політикуму і громадянському суспільству пора, нарешті, зрозуміти: Конституція — це не забаганка 
гоноровитих юристів. Не подолаємо політичну хворобу правового нігілізму — втратимо державу. 
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О. І. Ющик 

ІМПЕРАТИВНА ЛОГІКА КОНСТИТУЦІЇ 

(Опубліковано в газеті «Юридичний вісник України», 
2014, грудень) 

Перебіг суспільно-політичних подій в Україні досягнув тієї ситуації, коли для більшості людей стало очевидним: 
народ не хоче жити по-старому, а влада не може управляти по-старому. Політичні акції 2014 року є лише констатацією 
даного факту. 

Ця ситуація виникла не раптово, до неї Україна ще від проголошення її незалежності рухалася в рамках хибної 
суспільної парадигми «народ — влада — Конституція». У цій парадигмі народ проголошується єдиним джерелом влади 
і обирає собі владу, а уже сама влада шіробляє для себе і народу правила, за якими вона керуватиме ним. Відтак влада 
спочатку заблокувала дію старої Конституції, потім прийняла Конституцію 1996 року, яку надалі змінювала на різні лади 
п переважно у неконституційний спосіб. При цьому процес внесення змін до Конституції владою виписано так, що 
народові в ньому залишається лише затвердження на референдумі тих змін, які запропонує шову-таки влада і тільки до 
розділів І, III, XIII Конституції (яких н іада і не планувала змінювати). 

Українському народові, таким чином, відводилася роль статиста, і тільки одного разу влада спробувала 
використати народ у конституційному процесі, коли у 2000 році запропонувала громадянам висловитися на 
консультативному референдумі щодо внесення змін до Конституції, визначених главою держави, яка (влада) потім 
народні по «думкою» просто знехтувала. 

А проте, самостійно здійснюючи конституційний процес, влада настільки загралася в конституційні зміни, що 
врешті-решт позбавила Конституцію у значній частині її легітимності та завела процес її перегляду у «глухий кут». На 
жаль, нашу державу недалекоглядні політики і «державники» за багато років завели в «патову» правову ситуацію, що 
виключає будь-який правомірний спосіб за ініціативою та рішенням самих тільки державних органів отримати замість 
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конституції віртуальної абсолютно легітимну і реальну Конституцію. Кожний новий глава держави і кожний новий склад 
парламенту обіцяють народу «покращання», проведення реформи влади, однак «віз і нині там само». 

Вихід із ситуації, що склалася, відтепер знаходиться на більш високому рівні — на рівні рішення Українського 
народу, як єдиного джерела влади в Україні. Вказане рішення полягає в тому, щоб на конституційному референдумі за 
народною ініціативою ухвалити Конституцію України в новій редакції разом з відповідним конституційним законом 
про введення її в дію, а надалі надати Конституцією повноваження змінювати Основний закон України більш 
представницькій, ніж парламент, установчій владі — Всеукраїнським Установчим Зборам. Так буде убезпечено 
конституційний процес від нечесних спроб майбутніх можновладців використати всеукраїнський референдум у своїх 
цілях для чергових маніпуляцій з Конституцією. 

Іншими словами, повинна бути відкинута псевдодемократична парадигма «народ — влада — Конституція» і 
замість неї сформована справді демократична: «народ — Конституція — влада». У цій парадигмі народ не тільки 
визнається єдиним джерелом влади і обирає собі владу, а й виробляє для влади правила, за якими влада здійсню-
ватиметься в суспільстві. 

У цьому полягає імперативна логіка Конституції демократичної правової держави України. На це орієнтує стаття 
5 Конституції України, за якою право визначати та змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові 
і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами (а ця узурпація відбулася в рамках 
псевдодемократичної парадигми). 

Чи готові чинна та наступна влади до такої переміни? На жаль, треба констатувати, що ще не готові. У цьому 
переконують кілька речей. По-перше, невиконання лютневих домовленостей стосовно здійснення не пізніше вересня 
2014 р. «конституційної реформи», КВОЛІ спроби парламенту розробити проект закону про внесення змін до Конституції 
та невдала спроба глави держави ініціювати конституційний законопроект про децентралізацію влади. По-друге, 
відсутність у всіх без винятку учасників виборів до Верховної Ради України навіть згадки про першочерговий перегляд 
Конституції Україні) Схоже, ніхто з майбутніх парламентарів не збирається працювати :ш Конституцією... 

А між іншим, ставлення кандидатів і партій до народної Конституції та схвалення її нової редакції на 
всеукраїнському референдумі — непоганий тест, за яким виборці зможуть більш-менш адекватно оцінити обіцянки й 
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справжні наміри майбутніх слуг народу. Адже проблема не в персональному складі Верховної Ради України чи 
персонали глави держави: можливо, чимало з них і справді бажає того, що обіцяє виборцям. Та справа в тому, що 
виконати дані обіцянки не дозволить та система організації влади і її діалогу з суспільством, яка вибудовувалася 
десятиліттями у парадигмі «народ — влада — Конституція», де влада стоїть над Конституцією, а не підпорядковується 
їй. Владі вистачає, щоб народ обирав її, а за Конституцію вона «потурбується» сама... 

Змінити мирним шляхом цю систему можна спільними зусиллями народу і влади, підпорядкувавши останню 
народній Конституції, яка с тане справді Основним законом для усіх наступних влад. 

Український народ довів, що він уже готовий до цього. Справа за владою. 
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M. О. Теплюк 

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ  
ДЕРЖАВНОЇ ВААДИ  
В УКРАЇНІ В УМОВАХ  
ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМ 
(Опубліковано в журналі «Право України», 2015, №5) 

Реалізація державної влади на основі чинної Конституції України має бути обов'язковою умовою діяльності 
правової держави, якою проголосила себе Україна. Разом з тим останнім часом наша країна опинилася в ситуації, коли 
напевно не скажеш, в якій частині Основний закон України є чинним. Ця ситуація склалася через низку юридично 
некоректних рішень Конституційного Суду України та парламенту, що пов'язані з внесенням змін до Конституції 
України. У науковій літературі уже висловлювалися думки з приводу того, що зумовлений нолітико-правовою ситуацією 
крок з відновлення положень змін до Конституції, внесених у 2004 p., був, «м'яко кажучи, некоректним з юридичної 
точки зору» [1, с. 21], і що він «не зняв необхідності проведення повноцінної конституційної реформи в Україні» [2, с. 
31]. 

Необхідність змінення Конституції України зараз не виклики» сумнівів ні в кого. Разом з тим існують різні точки 
зору на характер конституційних змін та спосіб здійснення конституційного процесу. Від того, які саме зміни і в який 
спосіб будуть пропонуватися до Конституції України, а особливо, яким чином відбудеться їх втілення в життя, значною, 
якщо не вирішальною, мірою залежить ефектнії ність функціонування публічної влади, а отже успішність політичних, 
соціально-економічних та інших реформ в Україні. 

З іншого боку, зазначається в літературі, політики і вчені, що виступають за докорінне змінення діючої 
Конституції, недооцінюють систему сукупних соціально-політичних і економічних ризиків, які пов'язані з 



 

206 

кардинальними конституційними новаціями, вони не цілком усвідомлюють, яку величезну роль відіграє стабільність і 
збалансованість конституційного тексту. Про це свідчить як світова правова практика, так і сучасна правова наука — 
теорія і філософія права. На підтвердження наводиться думка одного з найбільш авторитетних філософів сучасності 
Юргена Габермаса, який наголошує, що стійкість права є одним з вирішальних факторів легітимності правової системи у 
масовій свідомості. Усталений Основний закон країни, до якого постійно адресуються не лише правознавці, а й політики 
та рядові громадяни, поступово стає одним з ключових символів правової ідентичності нації. У країнах з усталеною 
конституційною системою — і тут яскравим прикладом є США — Конституція набуває у масовій свідомості свого роду 
сакрального статусу. 

Саме тому нації йдуть на кардинальний перегляд Конституції лише в тому разі, коли нова соціальна ситуація 
жорстко диктує необхідність такого перегляду. А в усіх інших випадках обмежуються локальними мінімальними 
поправками або просто уточнюють, пристосовуючи до умов, які змінюються, трактовку базових конституційних 
положень [3, с. 4—5]. 

В Україні зараз наявні одночасно два фактори, котрими зумовлюється перегляд Конституції України. Перший — 
невизначеність чинного тексту, яка утворилася внаслідок його юридично некоректних змін, про що сказано вище. 
Другий — суттєва зміна суспільно-політичної ситуації через події 2014-2015 рр., внаслідок яких країна опинилася в 
умовах небувало гострої кризи. 

Зазначені фактори разом з вимогою щодо стабільності й збалансованості конституційного тексту об'єктивно 
визначають характер і спосіб здійснення конституційних змін. 

Для більшості вчених-конституціоналістів в Україні є очевидною потреба в системних комплексних змінах 
Основного закону, ухвалення Конституції України в новій редакції. Той факт, що невизначеною юсі залишається форма 
правління (президентсько-парламентська чи пзрламентсько-президентська), не дає змоги обмежитися локальними 
мінімальними поправками. Необхідні саме одночасні системні зміни до всіх взаємопов'язаних інститутів публічної 
влади, а не лише до окремих з цих інститутів. 

Як вказує Ю. С. Шемшученко, юридична громадськість уже у 2012 р. висунула ідею про доцільність 
реформування Конституції України. На його думку, це реформування має виходити, зокрема, з таких методологічних 
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засад. Оновлена Конституція більшою мірою повинна базуватися на загальносвітовому і європейському досвіді 
конституціоналізму. Йдеться, зокрема, про змістовне збагачення основних прав і свобод, приведення їх переліку у 
відповідність до ратифікованих Україною міжнародних та європейських актів, закріплення в Конституції України права 
громадян на звернення до Європейського суду з прав людини, а також принципу пріоритету норм міжнародного права 
перед нормами національного законодавства. Внесення змін не передбачає прийняття нового Основного закону. Йдеться 
про оновлення чинної Конституції шляхом внесення до неї ряду змін. У зв'язку з цим зберігаються встановлені діючою 
Конституцію ціннісні орієнтири і фундаментальні засади конституційного ладу, цілісності і недоторканності держави, 
пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, принципів поділу державної влади, верховенства права тощо. Зміни 
при цьому мають бути системними і комплексними, стосуватися у тій або іншій мірі практично всіх розділів чинної 
Конституції та її преамбули. Під «змінами» мається на увазі вилучення з Конституції застарілих норм, модернізація 
відповідних статей, доповнення новими статтями, уточнення назв розділів тощо. Оновлена Конституція України 
повинна бути менш абстрактною, а більш лаконічною і зрозумілою для широкого загалу. 

Система соціальних цінностей повинна бути вибудувана в Конституції України таким чином, щоб на її вершині 
була людина, а не держава. Принцип народовладдя має бути не тільки проголошений, а й наповнений реальним змістом, 
забезпечений конституційними гарантіями. Необхідно також належним чином конституювати інститут громадянського 
суспільства, підвищити його роль у відносинах із публічною владою, запровадити інститути народної ініціативи, 
ініціативного референдуму і плебісциту, конституційної скарги громадян, розширити економічні та інші гарантії для 
розвитку місцевого самоврядування і децентралізації влади. З децентралізацією повинси відбутися перерозподіл 
управлінських функцій на користь народу, місцевих громад. Інакше кажучи, нам потрібні не тільки демократична, а й 
ефективно діюча держава, розвинуте громадянське суспільство. Слід при цьому врахувати, що децентралізація влади не 
означаї ослаблення держави. Пріоритетною для України в сучасних умовах ( парламентсько-нрезидентська форма 
правління, властива для більшості європейських країн. Вона має бути покладена в основу органі зації публічної влади. Ця 
влада має будуватися не тільки на засадах її поділу, а й забезпечення єдності. Ці засади повинні бути збалансовані без 
абсолютизації жодної з них. Переважне функціональне навантаження у галузі управління державою покладається на 
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парламент і уряд, а президент виконує функції оборони і національної безпеки, міжнародного представництва та 
посередництва між державною владою та інститутами безпосередньої демократії. 

Суттєво має бути удосконалена система судової влади, зокрема щодо її підконтрольності народові, спрощення і 
доступності правосуддя, посилення гарантій законності. Одноосібний розгляд справ суддею має бути обмежений на 
користь участі у судочинстві народних засідателів і колегіального розгляду справ. Необхідно розвантажити суди від 
дрібних справ шляхом запровадження інституту мирових судів та альтернативних процедур врегулювання спорів. 

Стосовно Конституційного Суду України — доцільно зменшити кількість його суддів. Варто вилучити з його 
повноважень офіційне тлумачення законів України, що не властиве діяльності цього органу. У конституційному порядку 
слід посилити гарантії законності і правопорядку в державі. 

Автор нагадує слова Платона, який зазначав: «Я бачу близьку загибель тієї держави, де закон не має сили і 
перебуває під будь-чиєю владою». І констатує, що щось подібне ми маємо зараз в Україні. Конституція і закон втратили 
своє високе призначення у регулюванні суспільних відносин, захисті прав і свобод громадян. Парламент верідко приймає 
закони на основі політичної доцільності, на місцях ( постерігається вакханалія в організації державної влади й управлін- 
ин, кримінал набув широкого поширення, мають місце тенденції сепаратизму тощо [4, с. 21-23]. 

Ці принципові міркування є результатом глибокої наукової розвідки, яка була здійснена в процесі роботи 
Конституційної Асамблеї вад проектом нової редакції Конституції України. З моєї точки зору, було б невиправданим 
кроком і невиправною помилкою відмовлятися від цих напрацювань наукової думки, відкинути їх геть і розпочинати 
конституційний процес «з нуля», здійснюючи конституційну реформу абсолютно неефективним і непродуктивним 
шляхом. 

Слід наголосити саме на необхідності системного комплексного перегляду Конституції України, адже часткові 
зміни окремих конституційних інститутів, як показує попередня конституційна практика України, не дають позитивного 
результату, оскільки залишаються без змін інші важливі інститути, від яких залежить ефективність здійснення реформ. 

Зокрема, йдеться про законодавчу функцію держави. Якщо цю функцію залишати в тому вигляді, як вона є, то без 
якісного законодавчого забезпечення жодні реформи не будуть успішними. Отже, пріоритетного значення набуває 
здійснення парламентської реформи, в рамках якої необхідно удосконалити законодавчу діяльність парламенту. 
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Осмислення теоретичних підходів до здійснення парламентської реформи в Україні, а також власний 
багаторічний досвід роботи в апараті Верховної Ради України дають можливість сформувати певне бачення проблемних 
питань у розвитку українського парламентаризму та пропозицій стосовно їх вирішення, у тому числі вдосконалення 
практики введення в дію законів. 

На нашу думку, є низка принципових моментів, якими мають визначатися підходи до реформування діяльності 
законодавчого органу в Україні. 

Організаційний момент. Організація парламенту залежить насамперед від того, яким чином він формується, за 
якою виборчою системою. В Україні за роки незалежності апробовано різні моделі виборчої системи, які по-різному 
визначали організацію та діяльність Верховної Ради України. Однак в останнє десятиліття утвердилася 
партійно-фракційна будова парламенту, що має і свої переваги, і недоліки. Як суттєвий недолік варто назвати надмірну 
політизацію роботи законодавчого органу, що істотно деформує організацію законодавчої діяльності, а отже, і 
формування національного законодавства. 

Зважаючи на це, принципового значення набуває питання розмежування політичної та суто організаційної 
складових у роботі парламенту України. Йдеться про упорядкування відносин між політичною (фракційною) і 
професійною ланкою парламенту, яку представляючі, парламентські комітети — неодмінна структурна ланка будь-якого 
парламенту. Існуюча організація парламенту України, на нашу думку, абсолютизує роль фракцій у порівнянні з роллю 
комітетів. Це яскраві» демонструється роботою Погоджувальної ради, в якій ключову ролі, відіграють фракції, а 
комітети фактично не мають вирішального слова. При цьому ведуть засідання Погоджувальної ради Голова Верховної 
Ради України та його заступники, які формально не належать до жодної фракції. 

На мою думку, доцільно було б посилити організаційну роль комітетів у вирішенні питань парламентської 
діяльності. Зокрема, як один із варіантів вирішення цієї проблеми можна розглядати утворення двох структур: Ради 
фракцій і президії Верховної Ради України. Завданням Ради фракцій повинно бути вироблення політичнії і рішень (у 
загальних питаннях роботи парламенту, визначенні пріори тетних питань, досягненні політичних домовленостей між 
фракціями З різних питань тощо). Засідання Ради фракцій ведуть почергово керівники фракцій, а керівники парламенту 
беруть участь у цих засіданнях з правом дорадчого голосу. 
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Пропозиції Ради фракцій вносяться на розгляд президії Верховної Ради України, до складу якої входять керівники 
парламенту, голови фракцій та голови комітетів (усі з правом вирішального голосу). Головує на засіданнях президії 
Голова Верховної Ради України або його заступник. Президія вирішує організаційні питання роботи парламенту, з 
урахуванням пропозицій комітетів. Таким чином було б посилено роль комітетів і знято зайву політизацію при вирішенні 
суто організаційних питань. 

Наступний організаційний момент — упорядкування складу та предметів відання парламентських комітетів. 
Практика утворення кожним скликанням Верховної Ради України нових комітетів часто перетворюється на очевидний 
«поділ портфелів», не рахуючись із об'єктивно необхідним розподілом праці. При цьому часто змінюється кадровий 
склад секретаріатів комітетів, що вкрай негативно позначається на рівні кваліфікації апарату. 

Як варіант вирішення проблеми доцільно було б, виходячи з аналізу практики роботи багатьох скликань 
Верховної Ради України та зарубіжного досвіду, закріпити постійний перелік комітетів, з визначенням предметів їх 
відання. А в разі виникнення потреби вирішення питань, не охоплених компетенцією комітетів, можуть утворюватися і 
имчасові спеціальні комісії, в тому числі, як виняток, на увесь період чергового скликання парламенту. 

Третій момент стосується власне законодавчого процесу. Тут є кільки проблем, що потребують уваги. 
Найперше йдеться про реформування існуючого порядку ініціювання законопроектів, тієї практики, яка інколи 

виходить за межі здорового глузду. Та кількість законопроектів, що перебуває на розгляді парламенту, не має жодного 
виправдання. Очевидно, доцільно було б розумно обмежити право законодавчої ініціативи, передбачивши, наприклад, 
що ініціювати новий закон можуть глава держанії, уряд і група народних депутатів України, не менша за чисельність 
найменшої депутатської фракції (групи). А щодо законопроектів про внесення змін, то їх слід робити за можливості 
гранично консолідованими. При цьому члени однієї фракції не повинні ініціювати альтернативні законопроекти. 

Разом з тим доцільно, на мою думку, розширити коло суб'єктів права законодавчої ініціативи, надавши таке право 
Верховному Суду України (як це було раніше), оскільки цей орган узагальнює практику застосування законів і має 
можливість виявляти прогалини та суперечності в законодавстві. Критичні застереження щодо нібито втягування при 
цьому судового органу в політичний процес, які висловлюють деякі експерти, не витримують критики. Ніхто не 
висловлював подібних застережень при наданні права законодавчої ініціативи Національному банку України, хоча 
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останній не дуже й користувався наданим йому правом. Адже не в усіх випадках суб'єкт права законодавчої ініціативи 
бере участь у розгляді та ухваленні його законопроекту (наприклад, Президент України), а в політичний процес 
«втягуються» при розгляді проекту самі лише народні депутати України. 

Суттєвого перегляду потребує, на мій погляд, технологія розробки та опрацювання законопроектів. Та 
послідовність дій, яка існує в цьому питанні на сьогодні, значно обмежує можливості для якісного науково-експертного, 
юридичного та лінгвістичного забезпечення підготовки законопроекту. На мій погляд, підготовку та опрацювання 
кожного законопроекту повинна була б здійснювати тематична робоча група на чолі з народним депутатом України, 
відповідальним за роботу над проектом. До складу такої групи доцільно було б включати ініціатора законопроекту (його 
представника), консультанта від секретаріату комітету, відповідального за проект, співробітників від науково 
експертного, юридичного та редакційного підрозділів апарату Верховної Ради України, представників фахових установ 
чи організацій. 

За такої технології на розгляд парламенту подавалися б набагато більш якісні законопроекти. 
Наступна проблема — вдосконалення законодавчої процедури, Передусім потрібно, на мою думку, забезпечити 

більш суворе дотримання Регламенту Верховної Ради України усіма учасниками законодавчого процесу. Особливо це 
стосується ведения пленарних засідань, під час яких мають місце порушення регламентних вимог. Дли зменшення 
вказаних порушень доцільно передбачити утворення регламентної групи з представників від кожної фракції. Ця група 
мала контролювати ведення пленарних засідань головуючим та оператим но реагувати на порушення Регламенту під час 
засідання, маючи дли цього відповідні процесуальні права, а також надавала б оперативні роз'яснення на запит 
головуючого або однієї з фракцій щодо колізій них процедурних ситуацій. У разі потреби регламентна група могла 
отримувати консультації у фахівців з питань Регламенту. 

На особливу увагу заслуговує проблема законодавчого закріплен ня та регулювання організації й діяльності 
Верховної Ради України Науковцями й практиками висловлюється думка щодо необхідно» прийняття спеціального 
закону про Верховну Раду України, а такого закону про закони та законодавчу діяльність і розробку парламентського 
Регламенту на концептуально інакшій основі. На моє переконання, цю думку варто підтримати та реалізувати з 
урахуванням подальшого оновлення Конституції України. У цьому зв'язку заслуговує на увагу ідея щодо запровадження 
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в систему законодавства так званих органічних законів, запропонована в рамках Конституційної Асамблеї. До речі, дану 
ідею цілком прийнятно реалізували автори опублікованого в юридичній пресі проекту оновленої Конституції України 
15]. 

Тут викладені лише деякі окремі міркування щодо змісту парламентської реформи в Україні. Однак і вони 
засвідчують те, що ця реформа потребує системного, комплексного, теоретично осмисленого підходу, врахування усіх 
складових, які стосуються розвитку парламентаризму в Україні. 

Зокрема, у процесі реформування національного юридичного процесу не можна залишати поза увагою, як це було 
раніше, проблеми введення в дію законів, від правильного вирішення якої значною мірою залежить те, наскільки 
успішними взагалі виявляться здійснювані або заплановані реформи в Україні. Особливо важливо осмислити механізм 
впровадження конституційних новел, що становлять політико-нормативну основу здійснення реформ, зокрема, щодо 
реформування інститутів державної влади та місцевого самоврядування. На моє переконання, саме через механізм 
введення в дію нових положень Конституції України можливо досягти необхідної політичної, соціальної та юридичної 
ефективності здійснюваних реформ, підвищити ефективність функціонування державної влади в Україні. 
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О. І. Ющик 

КОНСТИТУЦІЙНІ МИТАРСТВА  
ЧИ НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ? 

(Опубліковано в журналі «Віче», 2015, березень) 

Ще влітку 2014 року глава держави подав до парламенту законопроект про внесення змін до Конституції України. 
Цей крок викликав неоднозначну (переважно критичну) реакцію політиків і фахівців. Зокрема, в «Юридичній газеті» за 
29 липня 2014 р. в рубриці «Аналітика» була опублікована стаття «Конституція Порошенка: критика науковців», в якій, з 
одного боку, визнано, що «факт внесення Президентом законопроекту із пропозиціями комплексних конституційних 
змін заслуговує позитивної оцінки», а з другого — наголошено, що «неприйнятним є жертвувати якістю Конституції 
заради досягнення кон'юнктурних політичних цілей або домовленостей». 

Із деякими критичними міркуваннями авторів статті можна погодитися, інші зауваження є щонайменше 
дискусійними. Та головного, що відзначає саме наукову критику, так і не сказано, а тому згаданий критичний виступ 
видається «пострілом з гармати по горобцях». 

Значно раніше, ще у 2007 р., аналізуючи тодішні кризові події, у статті «Політика, право, Конституція» («Право 
України», 2007, № 8), її автори, також вчені-правознавці, визначали співвідношений політики і права в суспільстві, роль 
Конституції та перспективи здііі снення правової реформи в Україні. Ними було зроблено висновок про необхідність 
зміщення акцентів у співвідношенні «політика ~ право» у напрямі права, оскільки право виступає як визначальнии 
фактор щодо політичної форми соціального управління. 

Натомість політики проігнорували ті міркування, і тепер ми «маємо те, що маємо». Криза в Україні, що загрожує 
їй національною катастрофою, є прямим наслідком політики, яку впродовж останнього десятиліття проводили ті, хто був 
при владі, продовжуючи недалекоглядну практику маніпулювання правом і законом. Практику, що жорстоко мстить 
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політикам, котрі до неї вдаються, а заодно, що більш прикро, болюче б'є по простих людях. Сьогодні ми усі пожинаємо 
гіркі плоди тієї практики. Мало залишилося конституційних прав і свобод людини, які зараз не просто порушуються, а 
цинічно нехтуються. Масова сваволя і влади, і пересічних громадян — характерне явище останнього року — створює 
атмосферу суцільної недовіри до влади, непевності людей в майбутньому, страху за життя, здоров'я, майновий стан сімей 
і дальшу долю свою і долю країни. 

Проте суспільству вчергове пропонують політичні «рецепти» виходу з кризи, породженої насамперед 
ігноруванням права, а на право владна верхівка дивиться уже навіть не як на другорядне, а як на третьорядне знаряддя. 
Зараз «закони» як ніколи далекі від права і є, по суті, антиправом, оскільки ними масово порушуються права людей. 

Вкотре переконуєшся: в суспільстві нічого не зміниться на краще, доки влада не почне жити за правом, 
поважати право, ставити права иодини понад усе не в деклараціях, а в житті. А для цього владі погрібно передусім 
навчитися поважати Конституцію. Адже про яку повагу до Конституції можна говорити, коли політики кожні чотири 
роки прилаштовують під себе, змінюють Основний закон не те що не у правовий, а навіть не у законний спосіб?! Вони 
знову і знову намагаються кулуарно «змайструвати» вигідний для себе текст змін до Конституції і якось проштовхнути їх 
через парламент. 

Тим часом і ситуація в країні, і логіка Конституції 1996 року настійливо диктують необхідність відмови від хибної 
антидемократичної практики, що її нав'язували політики українському суспільству впродовж двох десятків років. 
Ситуація, що склалася в країні у 2014 р., виникла не раптово, до неї суспільство від проголошення незалежності України 
рухалося в рамках хибної парадигми «народ — влада — Конституція». У цій парадигмі народ проголошується єдиним 
джерелом влади і обирає на виборах собі владу, а уже сама влада виробляє для себе і народу правила, за якими вона 
керуватиме ним. Відтак влада спочатку заблокувала дію старої Конституції, потім прийняла Конституцію 1996 року, яку 
надалі змінювала на різні лади в переважно у неконституційний спосіб. При цьому процес внесення змін до Конституції 
владою виписано так, що народові в ньому залишається лише затвердження на референдумі тих змін, які запропонує 
сама ж влада і тільки до розділів І, III, XIII Конституції (яких влада ніколи й не планувала змінювати). 

Українському народові, таким чином, відводилася роль статиста, і тільки одного разу влада спробувала 
використати народ у конституційному процесі, коли у 2000 році запропонувала громадянам висловитися на 
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консультативному референдумі щодо внесення змін до Конституції, визначених главою держави, яка (влада) потім 
народною «думкою» просто знехтувала. 

А проте самостійно здійснюючи конституційний процес, влада настільки загралася в конституційні зміни, що 
врешті-решт позбавила Конституцію у значній частині її легітимності та завела процес її перегляду в «глухий кут». На 
жаль, нашу державу недалекоглядні політики і «державники» за багато років завели в «патову» правову ситуацію, що 
виключає будь-який правомірний спосіб за ініціативою та рішенням самих тільки державних органів отримати замість 
конституції віртуальної абсолютно легітимну і реальну Конституцію. 

Маніпуляції з відновленням дії тих змін до Конституції від 2004 р які здійснив парламент у лютому 2014 р. 
звичайним законом («запровадивши» так парламентсько-президентську форму правління), навпаки, засвідчують, що на 
початок 2014 р. законодавець ці положення не визнавав чинними. Крім того, вони дають підстави вважати вказане 
рішення парламенту нікчемним з правової точки зору, і як таке воно не тягне жодних позитивних юридичних наслідків 
для Конституції України. В іншому разі звичайний закон став би вище Основного закону України, знаряддям його 
нищення, що прямо суперечить не лише ст. 8 Конституції України, а й самій сутності юридичного закону. 

Чергова спроба змінити Конституцію на хвилі народних протестів, вкупі з численними попередніми спробами, 
однозначно переконує в тому, що автори чинної Конституції заклали в ній суперечливу, принципово хибну концепцію 
конституційного процесу. Цю концептуальну хибність не тільки підкреслюють, а й посилюють відповідні рішення 
Конституційного Суду України. 

Головна суперечність у концепції конституційного процесу зумовлена протиставленням державної влади 
громадянському суспільству, закладеним у конституційному процесі 90-х років. Саме тоді почалася узурпація влади 
народу державою; і глибока криза в Україні зумовлена саме відчуженням влади від народу, яке досягло піку, спри-
чинивши масовий громадянський протест. Насамперед це стосується установчої влади народу. Ігноруючи конституційні 
декларації про народний суверенітет, реальна установча влада залишається впродовж двох десятиліть у руках держави — 
Верховної Ради України та Президента України, яким постійно «підігрує» в цьому Конституційний Суд, прикриваючи 
головну суперечність Конституції. 
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Ця суперечність полягає в тому, що розділ XIII Конституції суперечить розділу І, зокрема, статті 5 
Конституції. 

З чого це випливає? — 3 того, що положення ч. З ст. 5 Конституції щодо належності права визначати і змінювати 
конституційний лад в Україні виключно народові і неможливості його узурпації державою, її органами або посадовими 
особами є імперативним і не допускає подвійного тлумачення. Воно означає, що народ має пряме і безпосереднє 
відношення не лише до визначення та зміни основ (або засад) конституційного ладу, а й до усіх інших його змін, тобто до 
усіх змін чинної Конституції. Це є виключно його право. 

Всупереч цьому, розділом XIII Конституції допускається участь народу у зміненні самих лише основ 
конституційного ладу (розділи І, III, XIII), однак не безпосередньо, а винятково шляхом затвердження на референдумі 
тих змін, які попередньо прийме Верховна І'ада України. Щодо змінення конституційного ладу в іншій частині, розділом 
XIII взагалі не передбачена участь у цьому процесі Українського народу. 

Розділ XIII Конституції передбачає лише двох суб'єктів конституційної ініціативи — народних депутатів України 
та Президента України, і тільки одного суб'єкта прийняття законів про внесення змін до чинної Конституції — Верховну 
Раду України. Народна конституційна ініціатива цим розділом виключається. Цей висновок проводиться п рішеннях 
Конституційного Суду. 

Це і є узурпація державними органами та посадовими особами належного народу права визначати та змінювати 
конституційний лад, незважаючи на безумовну заборону ч. З ст. 5 Конституції. 

Отже, існує пряма суперечність ч. З ст. 5 і розділу XIII Конституції. Народ фактично відсторонено від змінення 
конституційного ладу. Саме це мало місце при так званій «конституційній реформі» 2004 року, коли народ жодним 
чином не приймав участі у зміненій форми державного правління. 

Крім того, XIII розділ містить власні внутрішні суперечності, найперше ту, що надає положенням єдиної 
Конституції різну юридичну силу. Автори Конституції, вочевидь, дійшли хибного висновку, ніби загальний (засадничий) 
і конкретизувальний (інші, крім засадничих, положення) характер конституційних норм (а такий поділ властивий 
більшості законів) зумовлює потребу надати цим положенням різнії юридичну силу через різну процедуру їх змін. Проте 
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таким чином унеможливлюється внесення системних змін до Конституції, зокрема, ухвалення її в новій редакції. Не 
кажучи про те, що даний розділ Конституції взагалі виключає прийняття нової Конституції. 

Через це навіть Конституційний Суд України досі так і не визначився з предметом і суб'єктами конституційного 
процесу в Україні, плутаючи нову Конституцію з новою редакцією Конституції і не визнаючи Український народ 
суб'єктом ухвалення нової редакції Конституції України, лише «дозволяючи» народові прийняття нової Конституції за 
умови його згоди здійснити це. 

Зокрема, рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 р. (справа про прийняття Конституції та 
законів України на референдумі) на практиці розуміють так, що «процес прийняття нової Конституції України (нової 
редакції) може бути започаткований лише після з'ясування волі Українського народу щодо необхідності прийняття нової 
Конституції України». Тут же є посилання на рішення Конституційного Суду України від 27 березня 2000 р. З цього 
робиться висновок: «винесення питання щодо схвалення Конституції України в новій редакції на всеукраїнському 
референдумі за народною ініціативою можливе лише після з'ясування волі Українського народу про необхідність 
прийняття таких змін» (див. постанову Центральної виборчої комісії «Про відмову в реєстрації ініціативної групи з 
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 
31 травня 2014 р. в місті Києві» від 12 червня 2014 р. № 784). 

У даному разі відбулася підміна понять, оскільки поняття «прийняття нової Конституції» не є тотожним поняттю 
«схвалення Конституції в новій редакції» або поняттю «схвалення нової редакції Конституції». За своєю юридичною 
природою нова редакція законі/ (в тому числі Основного закону) означає не «новий закон», а «закон про внесення змін до 
чинного закону», лише викладений в інший техніко-юридичний спосіб, ніж це робиться у більшості законів про внесення 
змін до чинних законів. Це давно відомо з теорії права і давно відомий прийом юридичної техніки, який неодноразово 
застосовувався також у законодавчій практиці щодо законів України. 

Якщо прийняття нової Конституції означає принципові, якісні зміни основ конституційного ладу або зміну 
правового статусу держави, то ухвалення Конституції в новій редакції — це внесення хочи й багатьох, однак не таких 
принципових змін до чинної Конституції, які через їх численність для зручності користування викладаються в новій 
редакції тексту Конституції. Якщо прийняттям нової Конституції реалізується виключне право народу визначати 
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конституційний лад, то при внесенні змін, в тому числі викладених в новій редакції Конституції України — виключне 
право народу змінювати конституційний лад. 

Через згадану підміну понять в обгрунтуванні рішення ЦВК відбулося розширене тлумачення правової позиції 
Конституційного Суду України, який не вирішував питання про право народу за власною ініціативою вносити зміни до 
чинної Конституції. Хоча у даному випадку йшлося про ініціювання внесення змін до чинної Конституції, а не про 
прийняття нової Конституції. 

Утім, вказані вище суперечності частково знімаються через розділ III Конституції України, в якому передбачена 
народна ініціатива, в тому числі не виключаються конституційна та законодавча ініціативи, так само як і вирішення 
питань про визначення й зміну конституційного ладу шляхом всеукраїнського референдуму. Однак через надто 
загальний характер формулювань положень даного розділу і відсутність його кореляції з розділом XIII виникають значні 
труднощі у системному тлумаченні відповідних норм, що й підтверджується неодноразовими зверненнями до 
Конституційного Суду і його суперечливими рішеннями з цих питань. 

Саме на положеннях розділу III Конституції ґрунтується низка положень чинного Закону «Про всеукраїнський 
референдум», передбачаючи як народну конституційну ініціативу, так і ухвалення нової редакції Конституції України. 
Зокрема, Конституційний Суд України у рішенні від 27 березня 2000 р. (справа про всеукраїнський референдум за 
народною ініціативою) дійшов висновку, що «частина друга статті 72 Конституції України встановлює первинну і 
принципово важливу правову основу для проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Цей 
референдум може бути проведений відповідно до чинного законодавства». Згідно ч. 1 ст. 16 Закону «Про всеукраїнський 
референдум» конституційний референдум є формою реалізації Українським пародом права, передбаченого ч. З ст. 5 
Конституції України, яке реалізується відповідно до ч. 2 ст. 72 Конституції України. 

Проте встановлений у згаданому Законі порядок реалізації вказаного права народу вочевидь демонструє 
прагнення державної влади якомога далі відсторонити народ від участі в конституційному процесі. Аналіз положень 
цього Закону переконує в тому, що в ньому закладені можливості переважно для конституційного референдуму за 
державною» народною ініціативою, коли народна ініціатива є, посуті, «державним замовленням» глави держави (як це 
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сталося щодо консультативного референдуму 2000 р.) і реалізує президентську конституційну ініціативу в обхід 
парламенту. 

Достатньо проаналізувати вимоги Закону до проведення зборів громадян та реєстрації ініціативної групи, щоб 
зрозуміти, що реалізувати ці вимоги на практиці народ самостійно не зможе, якщо владі буде невигідно вносити до 
Конституції ті зміни, які пропонують громадяни. Це і є узурпація народної установчої влади державною бюрократією. 

Через вказані концептуальні вади конституційного і законодавчого регулювання конституційний процес в 
Україні дедалі більше заходить у глухий кут, з якого нема іншого виходу як усунення названої головної суперечності. 
Установчу владу має бути передано Українському народові через приведення у відповідність розділу XIII зі статтею 5 
Конституції. 

Отже, вихід із ситуації, що склалася, відтепер знаходиться на більш високому рівні — на рівні рішення 
Українського народу як єдиного джерела влади в Україні. Це рішення полягає в тому, щоб на конституційному 
референдумі за народною ініціативою ухвалити Конституцію України в новій редакції разом з відповідним конститу-
ційним законом про введення її в дію, а надалі надати Конституцією повноваження змінювати Основний закон України 
більш представницькій, ніж парламент, установчій владі — Всеукраїнським Установчим Зборам. Так буде убезпечено 
конституційний процес від нечесних спроб майбутніх можновладців використати всеукраїнський референдум у своїх 
цілях для чергових маніпуляцій з Конституцією. 

Іншими словами, повинна бути відкинута псевдодемократична парадигма «народ — влада — Конституція» і 
замість неї сформована справді демократична: «народ — Конституція — влада». У цій парадигмі народ не тільки 
визнається єдиним джерелом влади і обирає собі владу, а й виробляє для влади правила, за якими влада здійсню-
ватиметься в суспільстві. Саме такою є імперативна логіка Конституції демократичної правової держави України. На це 
орієнтує стаття 5 Конституції України. 

Необхідно ухвалити Конституцію України в новій редакції шляхом всеукраїнського референдуму, як народну 
Конституцію, водночік принципово змінивши хибну концепцію конституційного процесу. 

В рамках Конституційної Асамблеї були напрацьовані відповідні пропозиції з цього приводу, викладені в проекті 
нової редакції Конституції, підготовленому на базі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України. Суть їх 



 

220 

зводиться до наступного. Нова редакція Конституції України повинна містити розділ «Внесення змін до Конституції 
України. Перегляд Конституції». Поточні зміни до Конституції ухвалюються Всеукраїнськими Установчими Зборами, 
утвореними з числа депутатів місцевих рад та народних депутаті и України чергового скликання. Перегляд Конституції 
— ухвалення її нової редакції чи ухвалення нової Конституції України здійснюється виключно всеукраїнським 
референдумом. 

Час нарешті усім зрозуміти, що виконати дані виборцям обіцянки не дозволить главі держави і народним 
депутатам та система організації влади і її діалогу з суспільством, яка вибудовувалася десятиліттями у парадигмі «народ 
— влада — Конституція», де влада стоїть над Конституцією, а не підпорядкована їй. Змінити цю систему можна тільки 
спільними зусиллями народу і влади, підпорядкувавши останню народній Конституції, яка стане справді Основним 
Законом для усіх наступних влад. 

Ухвалення нової редакції Конституції України на референдумі самим народом дасть змогу розв'язати значну 
кількість тих проблем, які були створені політиками останнім часом. Воно також знімає питання про те, чи ухвалювати 
зміни до всієї Конституції, чи залишити без змін розділи І, III, і XIII, аби ці часткові зміни прийняла Верховна Рада 
України у той спосіб, який визначений у чинному розділі XIII Конституції, тобто без референдуму; а це — глибоко 
помилковий, хибний шлях, який створить ще більше конституційних проблем, ніж було досі.
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О. І. Ющик 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС  
І РЕФОРМИ В УКРАЇНІ:  
СТРАТЕГІЧНІ Й ТАКТИЧНІ  
ПИТАННЯ 
до 19-ї річниці Конституції України 

(Опубліковано в газеті «Юридичний вісник України», 2015, липень) 

Конституція, як відомо, є політико-правовим актом стратегічного характеру; тому при прийнятті та перегляді 
конституції ця її властивість має неодмінно враховуватися. Ігнорування стратегічного характеру конституції, розрахунок 
на самі лише тактичні завдання й тимчасові переваги знецінює Основний закон держави, позбавляючи при цьому 
національну юридичну систему міцного нормативно- правового фундаменту. Більше того, суто тактичні конституційні 
рішення, що не вписуються в науково обгрунтовану стратегію розвитку країни, як показує практика, заводять 
суспільство у «болото» політичної сваволі. Саме там Україна, зрештою, й опинилася сьогодні. 

Що нам дали так звані «конституційні реформи? 

Справді, що ми отримали у підсумку «конституційних реформ», які здійснювали можновладці впродовж останніх 
двадцяти років. Ми отримали 1) немічне громадянське суспільство, 2) недолугу політичну систему, 3) нікчемне 
законодавство і корумповану юридичну систему, 4) відсутність бодай натяку на найближчі продуктивні зміни. Навпаки, 
в останній рік в Україні виникли суспільні втрати, що реально загрожують безпеці людини й країни, загрожують втратою 
національної державності. На жаль, ставлення сьогоднішніх можновладців до конституційного процесу по суті не 
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відрізняється від ставлення до нього попередників. Про якусь стратегію конституційного розвитку країни вони взагалі 
не згадують. 

Вкотре переконуєшся: в суспільстві нічого не зміниться на краще, доки влада не почне жити за правом, 
поважати право, ставити права людини понад усе не в деклараціях, а в житті. А для цього владі потрібно 
передусім навчитися поважати Конституцію. Адже про яку повагу до Конституції можна говорити, коли політики 
кожні чотири роки прилаштовують під себе, змінюють Основний закон не те що не у правовий, а навіть не у законний 
спосіб?! Вони знову і знову намагаються кулуарно «змайструвати» вигідний для себе текст змін до Конституції і якось 
проштовхнути їх через парламент. 

Деградація публічної влади 

У зв'язку із цим не можна не відзначити, що з часу проголошення незалежності України в її політичній практиці 
досить певно виявилася одна негативна закономірність, а саме: якісне погіршення публічної влади кожної наступної 
каденції. Щоразу рейтинг довіри до кожного нового глави держави з десятків відсотків на початку його правління падає 
до кількох одиниць через два-три роки, а то й ранівіе. Про парламент годі вже й казати: сьогодні, без перебільшення, 
можна констатувати відсутність парламентаризму в Україні. Те саме стосується місцевого самоврядування. Постає 
закономірне питання: чому так стається, що громадяни країни знову і знову виявляються ошуканими тими політиками, 
яким вони довіряють владу, особливо після так званих «майданів»? 

Очевидно, що причину стійкої деградації публічної влади слід шукати у тій політичній системі, яка породжує і 
живить неякісну, деградуючу олігархо-бюрократичну владу. Однак така система, вочевидь, влаштовує владарів, 
оскільки дає їм можливість безкарно наживитися на грабунку населення. Чи не тому кожна нова влада прагне переконати 
виборців, що вона краща за попередників, і водночас приховати справжню причину її деградації, відволікаючи увагу 
суспільства від ідеї реформування політичної системи та підміняючи її фікцією «реформування» самої влади? Адже саме 
цим по суті є наміри щодо т. зв. «децентралізації влади» і адміністративно-територіальних змін в Україні; цій же меті 
підпорядковані й ідеологічні кроки чинної влади стосовно т. зв. «декомунізації». 
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Що країні дасть нав'язувана владою «конституційна реформа» — якщо, звичайно, ті зміни проголосують — 
неважко передбачити: коли реформа не є необхідною, вона жодним чином не перетвориться на дійсність — це аксіома. 

Яке конституційне оновлення справді необхідне Україні? 

Загальна відповідь така: необхідним і актуальним е оновлення Конституції України, що базується на науково 
визначеній стратегії конституційного розвитку і враховує наявну суспільно-політичну ситуацію в країні, а також 
тенденції її розвитку не менш як на десятиліття вперед. 

Визначити та реалізувати стратегічну й тактичну складові оновлення Конституції — головне завдання новітнього 
конституційного процесу. Не вирішуючи його роками, українське суспільство втрачає дорогоцінний час, усе більш 
відстаючи у своєму розвиткові від інших країн, зрештою, деградує і скочується на задвірки історії. 

В чому полягає стратегія конституційного розвитку України, як її визначити? Очевидно, через критичний аналіз 
практики реалізації Конституції. 

Восьмирічна практика реалізації тієї форми державної влади, що встановлена Конституцією 1996 р., давно 
переконала суспільство в необхідності змінити співвідношення статусів президента і парламенту на користь 
останнього і перейти до парламентсько-президентської форми правління. Цю необхідність у розвитку парламен-
таризму суспільство однозначно підтвердило в ході масових протестів 2004 та 2013-2014 рр. Проте змінити належним 
чином Конституцію ані тодішня влада, ані наступні влади виявилися неспроможними через корисливі «тактичні» 
мотиви, внаслідок чого дана необхідністі. все ще залишається актуальною. 

Разом з тим з 2005 по 2010 рік відбулася практична апробація парламентсько-президентської моделі в Україні. Ця 
практика засвідчила, з одного боку, неякісне конституційне визначення організації влади у 2004 р., а з іншого — 
нездатність наявної політичної системи «оживити» парламентсько-президентську форму правління. 

Таким чином, окреслилася необхідність більш продуманого підхо ду до конституювання вказаної форми 
правління, що не обмежується змінами самого лише співвідношення статусів президента, парламенту й уряду, а включає 
комплекс змін в організації та реалізації установчої влади народу, в співвідношенні державної влади та місцевого 
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самоврядування, тобто передбачає здійснення глибокої правової реформи усіх без винятку державних і самоврядних 
інститутів, передусім парламенту як ключової ланки в парламентсько-президентській моделі. 

Це, так би мовити, змістовний, матеріальний аспект стратегії. 

Необхідність удосконалення самого конституційного процесу 

Водночас позначився й процесуальний аспект, а саме, необхідність забезпечити гарантію, незворотність 
конституційних змін, аби виключити можливість контрреформи, реваншу, як це сталося щодо конституційних змін 2004 
р. Таким чином, окреслилася необхідність в удосконаленні самого конституційного процесу, в переведенні його на 
більш надійну основу. 

Уже стало цілком очевидним, що в Україні після запровадження інституту президента утворилися два приблизно 
рівносильних центри влади — Верховна Рада України і Президент України. Між ними від початку 90-х років точиться 
запекла боротьба, незалежно від складу парламенту і персоналії глави держави. Це означає, що справа не так у 
суб'єктивному, як в об'єктивному чинникові, в сутнісному дефекті установчої влади. Народ уповноважує здійснювати 
державну владу одночасно двох суб'єктів — парламент і Президента, в умовах, коли Конституція не лише чітко не 
розмежовує їх повноваження та відповідальність, а навпаки, підштовхує їх до протистояння, боротьби за визначальний 
вплив, який дає доступ до різних ресурсів. 

Ця боротьба розгортається по всіх напрямах: за підпорядкування собі уряду, місцевої влади, силових структур та 
правоохоронної системи; за визначальну роль у виробленні політичного курсу країни; за контроль над протилежною 
стороною і, зрештою, народним волевиявленням (виборами та референдумами). У цьому ряду опиняється також 
конституційний процес. 

Очевидно, що за таких умов ні про який нормальний перебіг конституційного процесу не може бути мови, що 
підтверджує двадцятирічна практика розробки і прийняття Конституції та внесення змін до неї. Конституційний процес в 
існуючих умовах — це фактичне прикриття спроб узурпації влади певними політичними силами і погра- і іування 
власного народу. 
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Змінити умови здійснення установчої влади в Україні — це головне завдання справді демократичних політичних 
сил і патріотичних державних діячів, які дбають про стратегічні інтереси розвитку країни, про формування України як 
демократичної, соціальної, правової держави. 

Вирішити це завдання можна лише одним шляхом: відсторонивши від прийняття нової редакції Конституції 
України обидва центри влади — парламент і Президента України, в тому числі від внесення ними власних варіантів 
редакції Конституції на всеукраїнський референдум. Очевидно, що розколотий навпіл народ не повинен вирішувати, хто 
з цих центрів здобуде перемогу. Для прийняття такого стратегічного акта, як нова редакція Конституції України, має 
бути задіяний всеукраїнський референдум. 

Звичайно, участь у цьому процесі Верховної Ради України і Президента України повністю виключити не можна (і 
не потрібно), однак вона не повинна бути вирішальною на етапі розгляду і ухвалення нової редакції Конституції України. 
А для цього потрібен політичний компроміс, який буде справді компромісом в інтересах суспільства і держави, а не 
«междусобойчиком» навколо позачергових виборів та використання їх результатів. 

Названими двома аспектами — матеріальним і процесуальним — визначається стратегія сучасного 
конституційного процесу. 

Тактичні завдання 

Разом з тим сферою реалізації стратегії, сферою, в якій наявні умови перетворюються на необхідну реальність, 
визначену стратегією, є тактика. 

А оскільки в Україні зберігається «хвора» політична система — як причина, що породжує і живить неякісну, 
деградуючу владу (про що було сказано вище), то, очевидно, першим тактичним завданням повинна стати саме 
реформа існуючої політичної системи України. Ця реформа має змінити три політичні моменти, що підживлюють 
деградуючу владу, а саме: 1) хоча б формально розмежувати владу і бізнес, 2) зменшити відчуження громадян від влади, 
3) упорядкувати багатопартійність і стимулювати розвиток і відповідальність партій — як ідейно-політичних організацій 
за владу. 
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А проте, очевидно, що наскрізь корумпована чинна влада не ста не вирішувати жодне з цих завдань. Вона навіть 
не згадує про нивідволікаючи увагу суспільства на інше... Тому для їх вирішення потрібен якісно новий склад влади. 

Вирішити проблему нової влади легітимно можна лише одним шляхом: невідкладно провести справді 
демократичні вибори на основі нового законодавства. А для цього потрібно змінити Конституцію, що мають зробити не 
чинні президент із парламентом, а народ шляхом референдуму, тобто та первинна установча влада, яка й привела до 
влади нинішніх главу держави і депутатів і яка, за чинною Конституцією, є визначальною силою щодо держави і самої 
Конституції. Водночас так буде реалізовано процесуальний аспект стратегії конституційного процесу, оскільки 
ухвалена референдумом нова редакція Конституції стане більш стабільною і непорушною основою правової системи. 

Саме тому, з нашої точки зору, у ситуації, що склалася, належить діяти таким чином. На всеукраїнський 
референдум проект оновленої Конституції за чинною Конституцією України, може вносити Президент України за 
народною ініціативою. На такий саме шлях орієнтує і стаття 28 чинного Закону України «Про всеукраїнський 
референдум». 

Ухвалення нової редакції Конституції на референдумі 

На наше переконання, ухвалення нової редакції Конституції України самим народом на референдумі дасть змогу 
вирішити значну кількість тих проблем, які були створені політиками останнім часом. Воно також знімає питання про те, 
чи ухвалювати зміни до усієї Конституції, чи залишити незайманими розділи І, III, і XIII, аби ці часткові їм і ни прийняла 
Верховна Рада України у той спосіб, який визначенії й у чинному розділі XIII, тобто без референдуму. Це глибоко 
помилковий і хибний шлях, який створить ще більше конституційних проблем, ніж їх було до цього часу. 

Ухвалення нової редакції Конституції на референдумі, таким чином, стає ключовою ланкою в реалізації 
стратегії конституційного процесу, від якої залежить успішність політичної та правової реформ, а з ними — також 
реформування усіх інших сфер (економічної, фінансової, гуманітарної тощо). 

Чому саме це ключова ланка? — Тому що лише через конституційні зміни відкривається шлях системно, 
послідовно і виключно на правовій основі здійснити не тільки кадрове оновлення, а й реформи 
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публічної влади. Нова якість влади дасть можливість створити умови для розвитку політичної системи, що, в 
свою чергу, позитивно вплине на дальше зростання якості публічної влади. Таким чином, буде розірване «зачароване 
коло», коли незріла політична система продукувала погану владу, а ця влада консервувала незрілість політичної системи. 
Конституція, ухвалена на референдумі, дає можливість не лише закріпити необхідну Україні на найближче десятиліття 
парламентсько-президентську форму правління і відповідні державні та самоврядні інститути, а й підтвердити 
адміністративно-територіальний устрій України як унітарної держави в межах чинних кордонів, збереження якого є для 
нашого суспільства стратегічно важливим. Найперше, з точки зору суспільної й державної безпеки. 

На яких конституційних засадах має базуватися політична реформа? 

Якщо коротко, вони такі. 
1. Інститут політичних партій закріплюється в першому розділі Конституції «Засади конституційного ладу». 2. 

Вибори до парламенту здійснюються за пропорційною системою з відкритими партійними списками. 3. До участі у 
виборах допускаються партії, утворені до призначення дати виборів. 4. Скасовується «прохідний бар'єр» (або 
обмежується 1 %). 5. Парламентські фракції утворюються на партійній основі, без обмеження кількісного складу. 6. 
Обмежується набуття громадянином статусу народного депутата України (не більше ніж два строки підряд). 7. Вибори 
до місцевих рад здійснюються за мажоритарною системою. 8. Склад виборчих комісій усіх рівнів формується на 
позапартійній професійній основі, а партії беруть участь у роботі виборчих комісій через своїх представників — в якості 
спостерігачів. 9. Виборчі закони ухвалюються як органічні, кваліфікованою більшістю голосів депутатів і не підлягають 
зміненню менш як за півроку до оголошення виборів. 10. Для здійснення установчої влади народу щодо перегляду 
Конституції України та здійснення окремих установчих повноважень стосовно інститутів президента і парламенту, 
діють Всеукраїнські Установчі Збори з числа депутатів від усіх рівнів рад відповідно до Конституції та органічного 
закону. 

Послідовна реалізація цих конституційних засад дасть змогу провести комплексну політичну реформу і 
сформувати більш якісну по літичну систему, що ґрунтується на відповідальній багатопартііі ності, демократії та праві. А 
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з нею з'явиться можливість здійснити широкомасштабну правову реформу, парламентську, адміністративну, судову, 
місцевого самоврядування, без якої дарма розраховувати на успішне здійснення усіх інших реформ, найперше, 
економічної та соціальних реформ. 

Такою уявляється легітимна стратегічна лінія реформ в Україні на основі Конституції, а не в обхід принципу 
конституційної законності. ГІри цьому в рамках даної стратегії не виключаються відповідні тактичні поступки, які 
можуть бути зафіксовані в перехідних конституційних положеннях щодо окремих територій на певний період часу, при 
чіткому одночасному декларуванні в основному тексті Конституції стратегічних устремлінь нашої держави. 

Навпаки, те, що коїть зараз влада, вкладаючи з «тактичних» міркувань у зміст Конституції положення, зумовлені 
винятково поточними обставинами та своєкорисливими мотивами, без урахування стратегічних наслідків пропонованих 
рішень, суперечить національним інтересам України і є неприйнятним для нашого суспільства. Народ не уповноважував 
можновладців на такі рішення, а тому він сам має сказати своє слово. Краще в мирному конституційному процесі, аніж 
на майдані», який коштує Україні все дорожче... 
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Людмила Супрун, 
співголова оргкомітету громадянської ініціативи «За Народну Конституцію!» 

ПІДТРИМАТИ НАРОДНУ  
КОНСТИТУЦІЮ –  
НАЙВИЩА ГРОМАДЯНСЬКА  
ПОЗИЦІЯ КОЖНОГО! 
(Опубліковано в газеті «Юридичний вісник України», 2014, жовтень) 

Оргкомітет громадянської ініціативи «За Народну Конституцію!» поінформував редакцію, що 31 травня 2014 р. в 
Києві відбулися збори громадян України з питання проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, в 
яких взяли участь понад 2500 учасників з усіх областей України. Збори висловилися за доцільність проведення 
всеукраїнського конституційного референдуму, на якому має бути ухвалена Конституція України в новій редакції. 

Тоді ж було затверджено проект нової редакції Конституції України та утворено ініціативну групу в складі понад 
1,5 тисяч членів для збору підписів (не менш як 3 мільйони громадян) на підтримку вказаного референдуму... 

Пропонуючи до публікації текст зазначеного конституційного проекту, організаційний комітет громадянської 
ініціативи «За Народну Конституцію!» звертає увагу на наступне. 

1. Оновлена Конституція розроблена самим громадянським суспільством, незалежно від попередньої й нинішньої 
влад, на найвищому професійному рівні. Це за своїм змістом справді народна Конституція, оскільки вона увібрала в себе 
всі принципові вимоги суспільства до організації влади, висловлені в ході народного протесту прот и антинародного 
режиму та результати осмислення досвіду вітчизняного державотворення й світового конституціоналізму. 
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Разом із тим у новій редакції Основного закону максимально збережено більшість статей (в тому числі порядок їх 
нумерації) чинної Конституції. Ухвалення нової редакції Основного закону країни означає внесення змін до існуючої 
Конституції, а не прийняття нової, про що прямо зазначено в Преамбулі тексту документа. 

2. Без оновленої Конституції України Президент України і Верховна Рада України не зможуть перебудувати 
систему влади в Україні і «перезавантажити» її кадрово на виключно правовій основі. Тим більше, що існуюча влада не 
має ані юридичних, ані політичних можливостей, ані справжнього бажання в найближчі півроку змінити діючу 
Конституцію в законний і відкритий спосіб. Водночас оновлена Конституція України відкриває найширші юридичні та 
політичні можливості для здійснення необхідних країні нолітико-правових реформ, про які щоразу заявляє кожна нова 
влада і яких вимагають люди. 

3. Народну Конституцію може розробити та ухвалити лише сам Український народ як єдине джерело влади в 
Україні. Справа за всіма нами, громадянами країни. Ми повинні висловити вимогу до влади щодо проведення 
всеукраїнського референдуму в законний спосіб, визначений діючою нині Конституцією і законом про всеукраїнський 
референдум. 

Якщо всі ми усвідомимо це, то найважливіший крок до демократичної правової держави в Україні буде зроблено. 
Народній Конституції — бути! 
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К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К Р А Ї Н И  
(проект) 

Ми, Український народ — громадяни України всіх національностей, 
усвідомлюючи свою відповідальність перед нинішніми та майбутніми поколіннями, 
піклуючись про збереження миру й громадянської злагоди в Україні, 
прагнучи до мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного 

співтовариства, дбаючи про забезпечення гідних умов життя людей, їхніх прав і свобод у правовій, демократичній, 
соціальній державі, реалізуючи суспільну необхідність внесення змін до Конституції України та своє виключне право 
визначати і змінювати конституційний лад в Україні, виражаючи свою суверенну волю, 

ухвалюємо цю Конституцію — Основний Закон України. 

Р о з д і л  І  ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 

Стаття 1 
1. Україна є суверенна і незалежна унітарна держава. 
2. Державними символами України є визначені відповідно до Конституції України Державний Прапор, 

Державний Герб і Державний Гімн. 

Стаття 2 
1. Суверенітет України поширюється на всю її територію. 
2. Територія України в межах існуючого державного кордону є ці лісною і недоторканною. 
1. Людина, її життя і здоров'я, недоторканність і безпека, честь і гідність визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. 
2. Права і свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина є головним обов'язком держави. 
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3. Держава відповідальна перед людиною за свою діяльність. 

Стаття 4 
1. Україна утверджує себе як правова, демократична, соціальна держава, що піклується про розширення і 

розвиток існуючих прав і свобод. 

Стаття 5 
1. Україна є республікою. 
2. В Україні існує єдине громадянство. Порядок набуття і припинення громадянства встановлюється відповідно 

до Конституції України виключно законом. 
3. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є Український народ. 
4. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 
5. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 

узурповане державою, її органами або посадовими особами, чи будь-ким іншим. 
6. Посягання на конституційний лад тягне відповідальність за законом. 

Стаття 6 
1. Державна влада в Україні організується і здійснюється на засадах її єдності та поділу на законодавчу, 

виконавчу і судову, а також взаємодії державної влади і місцевого самоврядування. 
2. Главою держави є Президент України, повноваження якого визначаються цією Конституцією. 

Стаття 7 
1. В Україні визнається самоврядування територіальних громад — місцеве самоврядування. 
2. Місцеве самоврядування підтримується і гарантується державою га громадянським суспільством відповідно 

до Конституції України та законів. 
1. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. 
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2. Правова система України будується і функціонує на засадах конституційної законності. 
3. Конституція України має найвищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території України. 

Звернення до суду безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. 
4. Закони та інші правові акти приймаються на основі Конституції України і мають їй відповідати. 
5. Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено чинним законом. Органи і посадові та 

службові особи державної влади, органи і посадові та службові особи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами. 

6. Охорона Конституції України та її перегляд здійснюються виключно відповідно до цієї Конституції. 

Стаття 9 
1. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана парламентом України, є частиною правової 

системи України. 
2. Укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, не допускається. 

Стаття 10 
1. Державною мовою в Україні є українська мова. Статус державної мови визначається законом. 
2. Російській мові надається статус офіційної мови. 
3. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. 

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови, а також мов національних 
меншин України. 

4. Не допускається обмеження використання української, російської мови та мов національних меншин 
України. 

5. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 
6. Порядок застосування мов в Україні визначається законом. 
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Стаття 11 
1. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах національної єдності і громадянського миру, а також 

економічної, політичної, ідеологічної та культурної багатоманітності. 
2. Забороняються будь-які акти і дії, спрямовані проти незалежності України, на порушення суверенітету і 

територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, незаконне 
захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 
посягання на здоров'я населення, порушення прав і свобод людини і громадянина, гарантованих цією Конституцією та 
законами. 

Стаття 12 
1. Держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а 

також розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, і 
поважає їх релігійну самобутність. 

2. Історична і культурна спадщина охороняються законом. Держава забезпечує збереження історичних 
пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних 
цінностей Українського народу, які знаходяться за її межами. 

3. Держава дбає про розвиток науки, сприяє встановленню міжнародних наукових зв'язків України. 
4. Україна піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за її 

межами. 

Стаття 13 
1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси в межах території України, природні 

ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського 
народу. 

2. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, в межах повноважень, визначених Конституцією України і законами. 
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3. Кожний громадянин має право відповідно до закону користуватися природними об'єктами права власності 
Українського народу. 

Стаття 14 
1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 
2. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами України, 

юридичними особами, органами місцевого самоврядування та органами державної влади виключно відповідно до 
закону. 

Стаття 15 
1. Економічна багатоманітність в Україні забезпечується розвитком усіх форм власності та господарювання. 

Приватна, колективна, комунальна і державна власність однаково гарантуються і захищаються законом. 
2. Власність зобов'язує. Використання власності не повинно завдавати шкоди інтересам суспільства, правам і 

свободам громадян, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. 
3. В Україні забезпечується раціональне природокористування і соціальна спрямованість економіки, 

підпорядкування підприємницької діяльності та праці задоволенню потреб кожної людини і суспільства. Держава сприяє 
утвердженню засад соціального партнерства і соціальної справедливості. 

4. Держава гарантує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання 
монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. 

5. Види і межі монополії визначаються законом. 
6. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг 

і робіт, підтримує діяльність організацій споживачів. 

Стаття 16 



 

236 

1. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського 
народу є обов'язком держави. 

Стаття 17 
1. Держава сприяє розвитку в Україні громадянського суспільства і самоорганізації громадян. 
2. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми, народну ініціативу та інші форми 

безпосередньої демократії. 
3. Вибори і референдуми проводяться відповідно до Конституції України. 
4. Громадянам України гарантується вільне волевиявлення. 

Стаття 18 
1. Політичні партії спрямовують свою діяльність на формування і вираження політичної волі громадян, беруть 

участь у виборах. 
2. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами 

за родом їх професійної діяльності, і утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі 
професійні спілки мають рівні права. 

3. Забороняються утворення і діяльність політичних партій, інших об'єднань громадян, програмні цілі або дії 
яких спрямовані на ліквідацію незалежності України та інші протиправні дії чи акти, зазначені в частині другій статті цієї 
Конституції. 

4. Заборона утворення і діяльності політичних партій та інших об'єднань громадян здійснюється виключно в 
судовому порядку. 

5. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією України. Жодна ідеологія не 
може бути визнана державою як обов'язкова. 

6. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не 
визнається державою як обов'язкова. 
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Стаття 19 
1. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, підтримання всебічної безпеки людини і суспільства 

є найважливішим обов'язком держави, справою всього Українського народу. 
2. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і забезпечення недоторканності 

покладаються на Збройні Сили України. 
3. Державну безпеку і захист державного кордону України забезпечують відповідні військові формування та 

правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. 
4. Держава гарантує правовий і соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних 

Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. 
5. Забороняється використання Збройних Сил України та інших військових формувань для обмеження прав і 

свобод людини і громадянина, не передбаченого Конституцією України, або з метою зміни конституційного ладу 
насильницьким шляхом чи захоплення державної влади. 

6. Створення і функціонування на території України озброєних або воєнізованих формувань, не передбачених 
законом, забороняється. 

7. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. 

Стаття 20 
1. Зовнішньополітична діяльність України спрямовується на забезпечення її національних інтересів і безпеки 

через підтримання мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. 
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Р о з д і л  I I  
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

Стаття 21 
1. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності, основоположних правах і свободах. 
2. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 

Стаття 22 
1. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. 
2. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 
3. Конституційні права і свободи не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією 

України. Принципи та підстави обмежування прав і свобод мають відповідати міжнародним договорам, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

4. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту й обсягу 
існуючих прав і свобод та їх гарантій. 

Стаття 23 
1. Кожен має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших 

людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток його особистості. 

Стаття 24 
1. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Рівноправність громадян 

України забезпечується в усіх галузях економічного, політичного, соціального і культурного життя. 
2. Здійснення будь-якого конституційного права без дискримінації гарантується. Не може бути привілеїв чи 

обмежень конституційних прав громадян залежно від походження, расової та національної належності, статі, 
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соціального і майнового стану, освіти, мови, політичних та інших переконань, ставлення до релігії, місця проживання чи 
інших ознак. 

3. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам і чоловікам рівних можливостей у політичній, 
громадській і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; 
спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням жінкам умов 
для поєднання праці з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і 
дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

Стаття 25 
1. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. 
2. Громадянин України не може бути видворений за межі України або виданий іншій державі. 
3. Громадяни України за кордоном користуються гарантованим захистом і заступництвом держави. 

Стаття 26 
1. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають рівні з 

громадянами України права, свободи й обов'язки, — за винятками, встановленими Конституцією України, законами чи 
міжнародними договорами України. 

2. Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом. 

Стаття 27 
1. Кожна людина має невід'ємне право на життя. 
2. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя чи зазнавати протиправного ушкодження здоров'я. 

Обов'язок держави — захищати життя людини. 
3. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. 
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Стаття 28 
1. Кожен має право на повагу до його гідності. 
2. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському, такому, що принижує його гідність, 

поводженню чи покаранню. 
3. Ніхто без його свідомої та вільної згоди не може бути підданий медичним, науковим чи іншим дослідам. 

Стаття 29 
1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. 
2. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і 

лише з підстав та в порядку, встановлених законом. 
3. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи перепинити його уповноважені на те законом органи 

можуть застосувати тримання людини під вартою як тимчасовий запобіжний захід, законність і обґрунтованість якого 
має бути перевірена судом. Якщо затриманому протягом сорока восьми годин з моменту затримання не вручено вмоти-
вованого рішення суду про законність і обґрунтованість його тримання під вартою, затриманий негайно звільняється. 

4. 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. 

5. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. 
6. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого 

або інших осіб, визначених законом. 

Стаття 30 
1. Кожному гарантується недоторканність житла. 
2. Не допускається проникнення до житла або іншого володіння людини, проведення в них огляду, обшуку чи 

інших слідчих дій інакше як у світлу пору доби та за вмотивованим рішенням суду. 
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3. У невідкладних випадках, пов'язаних із рятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 
переслідуванням підозрюваних у вчиненні злочину, допускається встановлення законом іншого порядку проникнення до 
житла або до іншого володіння людини, проведення в них огляду чи інших слідчих дій. 

Стаття 31 
1. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 

Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочину чи 
з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. 

Стаття 31 
1. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. 
2. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про людину 

без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
і свобод людини. 

3. Кожен має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і 
організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. 

4. Кожному гарантується право спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї, право 
вимагати вилучення такої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої 
збиранням, зберіганням, використанням та поширенням недостовірної інформації. 

Стаття 33 
1. 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 в інтересах захисту національної або громадської безпеки, суспільної моралі, здоров'я населення чи прав і сво-
бод громадян. 
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2. Громадянина України не можна позбавити права в будь-який час повернутися в Україну. 

Стаття 34 
1. Кожному гарантується свобода вираження своїх поглядів. Ніхто не може бути примушений до засвоєння 

певних поглядів, до їх вираження чи відмови від них. 
2. Кожен має права вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб — на свій вибір. Здійснення цих прав, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може 
підлягати таким умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному 
суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, територіальної цілісності, для запобігання злочинам, для 
охорони здоров'я населення, захисту суспільної моралі, прав і свобод громадян, або для підтримання авторитету і 
неупередженості суду. 

3. Цензура не допускається. Держава підтримує інформаційну безпеку людини і суспільства. 

Стаття 35 

1. Кожному гарантується свобода світогляду і віросповідання, що включає можливість за своїм вибором 
сповідувати будь-які релігійні чи атеїстичні переконання або не сповідувати жодних, безперешкодно вести релігійну 
діяльність. Ця свобода може бути обмежена законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я 
населення чи суспільної моралі або для захисту прав і свобод інших людей. 

2. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів з 
мотивів релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням 
громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою. 

Стаття 36 
1. Кожен має право на об'єднання у політичні партії, громадські організації, інші об'єднання для реалізації своїх 

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком встановлених Конституцією України і 
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законами обмежень, необхідних у демократичному суспільстві для національної безпеки та громадського порядку, 
охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

2. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. 
3. Кожен, хто працює, має право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і 

соціально-економічних прав та інтересів. 
4. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання чи обмежений у правах за належність чи 

неналежність до політичних партій, громадських організацій чи інших об'єднань. 
5. Усі об'єднання громадян рівні перед законом. 

Стаття 37 
1. Політичні партії, громадські організації, інші об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань. 
2. 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 і 
комунальних підприємствах, навчальних закладах, установах і організаціях. 

Стаття 38 

1. Громадяни України мають право брати безпосередню участь в управлінні державними справами та справами 
своєї територіальної громади. 

2. Громадяни України користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах 
місцевого самоврядування. 

Стаття 39 
1. Усі мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи влади, визначені законом. 
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2. Обмеження щодо реалізації цього права можуть встановлюватися лише судом відповідно до закону і лише 
коли вони є необхідними у демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки — з метою 
запобігання злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Стаття 40 
1. Кожен має право направляти індивідуальні або спільні з іншими письмові звернення, а також особисто 

звертатися до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які 
зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Стаття 41 
1. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися власним майном, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. 
2. Громадяни мають право користуватися відповідно до закону об'єктами права державної та комунальної 

власності. 
3. Право приватної власності набувається на підставах і в порядку, визначених законом. 
4. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. 
5. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів 

суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попередньо- ю і повного 
відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості 
допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

6. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням і уду у випадках, обсязі та порядку, 
встановлених законом. 

Стаття 41 
1. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. 
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2. Підприємницька діяльність депутатів, інших посадових і службових осіб органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування відповідно до цієї Конституції обмежується законом. 

Стаття 43 
1. Кожен має право на працю, що включає можливість реалізовувати свої здібності та заробляти на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 
2. Держава створює умови для повного здійснення права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії 

та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 
відповідно до суспільних потреб, підтримуючи якомога вищий і стабільніший рівень зайнятості громадян. 

3. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або 
альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується людиною за вироком чи іншим 
рішенням суду, або яка звичайно вимагається під час тримання людини під вартою, чи виконується у разі стихійного 
лиха, що загрожує життю, здоров'ю людей або добробуту суспільства, а також така, що виконується відповідно до 
законів про воєнний і про надзвичайний стан. 

4. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від прожиткового 
мінімуму, встановленого законом. 

5. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. 
6. Кожному, хто працює, гарантується захист від незаконного звільнення. 
7. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

Стаття 44 
1. Кожен, хто працює, має право на страйк для захисту своїх еконо мічних, соціальних та інших інтересів. 
2. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення 

національної безпеки, охоро ни життя, здоров'я, прав і свобод інших людей. 
3. Нікого не можна примушувати до участі або до неучасті у страйку. 
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4. Заборона страйку можлива лише з підстав і в порядку, визначених законом. 

Стаття 45 
1. Кожен, хто працює, має право на відпочинок. 
2. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваних щорічної відпустки і 

державних святкових днів, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 
тривалості роботи у нічний час. 

3. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної 
відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом. 

Стаття 46 
1. Кожен має право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від нього обставин, а також у похилому 
віці та в інших випадках, передбачених законом. 

2. Право на соціальний захист гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за 
рахунок страхових внесків, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі 
державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

3. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати 
рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, визначеного законом. 

4. Держава піклується про людей похилого віку та людей з обмеженими станом їх здоров'я можливостями, 
вживає заходи щодо забезпечення їхньої соціальної та професійної інтеграції й посильної участі в суспільному житті. 

Стаття 47 
1. Кожен має право на житло належного рівня. Держава створює умови, за яких кожна людина матиме змогу 

побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. 
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2. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого 
самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. 

3. Нікого не можна примусово позбавити житла інакше як на підставі закону за рішенням суду. 

Стаття 48 

1. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, 
житло. 

Стаття 49 
1. Кожен має право на охорону здоров'я та медичну допомогу. 
2. Охорона здоров'я забезпечується державним і комунальним фінансуванням відповідних 

соціально-економічних, оздоровчо-профілактичних і медико-санітарних програм, а також медичним страхуванням. 
Держава сприяє розвитку закладів охорони здоров'я усіх форм власності. 

3. Держава забезпечує медичну допомогу належної якості, створює умови для доступного й ефективного 
медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається 
безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. 

4. Держава заохочує діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя та розвиток фізичної 
культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. 

Стаття 50 
1. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Держава вживає належних заходів для 

забезпечення цього права і компенсації шкоди, завданої його порушенням. 
2. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація не може бути таємною. 

Стаття 51 
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1. Шлюб ґрунтується на свідомій та вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і 
обов'язки у шлюбі та сім'ї. 

2. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх 
непрацездатних батьків. 

3. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. 

Стаття 52 
1. Діти є рівними у своїх правах незалежно від походження, стану здоров'я, а також від того, народжені вони у 

шлюбі чи поза ним. 
2. Насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. 
3. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. 

Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. 

Стаття 53 
1. Кожен має право на освіту. 
2. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 
3. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної 
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і після- дипломної освіти, різних форм навчання; 
надання державних стипендій і пільг учням і студентам. Держава сприяє функціонуванню навчальних закладів інших 
форм власності. 

4. Громадяни України мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних 
закладах на конкурсній основі. 

5. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання 
рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні 
культурні товариства. 
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Стаття 54 
1. Кожному гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 

інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними 
видами інтелектуальної діяльності. 

2. Ніхто не може використовувати або поширювати результати інтелектуальної, творчої діяльності без згоди 
особи, якій належать права на них, за винятками, встановленими законом. 

Стаття 55 
1. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень 

і протиправних посягань. 
2. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи відповідно до закону впродовж розумного 

строку незалежним і безстороннім судом. 
3. Кожному гарантується право на оскарження в суді, включаючи найвищий судовий орган, рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 
осіб. 
4. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 
5. Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, 
членом або учасником яких є Україна. 

Стаття 56 
1. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та 

моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 
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2. Держава відшкодовує людині, яка потерпіла від злочину, шкоду, завдану злочином. Умови, обсяг і порядок 
такого відшкодування визначаються законом. 

Стаття 57 
1. Кожному гарантується право знати свої права, свободи та обов'язки. Держава вживає необхідних заходів для 

забезпечення цього права. 
2. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права, свободи і обов'язки громадян, мають бути 

доведені до відома населення в порядку, встановленому законом. Не доведені до відома населення в належний спосіб 
закони та інші нормативно-правові акти, є нечинними. 

3. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. 

Стаття 58 
1. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують 

або скасовують відпові дальність людини або іншим чином покращують її правове становище. 
2. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. У 

разі якщо після вчинення правопорушення відповідальність за нього пом'якшена або скасована новим законом, 
застосовується новий закон. 

Стаття 59 
1. Кожен має право на правову допомогу. 
2. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав і свобод. У випад ках, передбачених законом, правова 

допомога надається безоплатно. 
3. Для забезпечення права на захист від обвинувачення і надання правової допомоги при вирішенні справ у судах 

та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 
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Стаття 60 
1. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. 
2. За віддання або виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. 

Стаття 61 
1. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 

правопорушення. 
2. Юридична відповідальність людини має індивідуальний характер. 

Стаття 62 
1. Людина вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, 

доки її вину не доведено в законному порядку і не встановлено вироком суду, що набув законної сили. Ніхто не 
зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. 

2. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. 
Усі сумніви щодо доведеності вини людини тлумачаться на її користь. 

3. У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, 
завдану безпідставним засудженням. 

Стаття 63 
1. Людина не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи 

близьких родичів, коло яких визначається законом. 
2. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний мають право захищати себе особисто чи використовувати 

правову допомогу захисника на свій власний вибір. 
3. Засуджений користується всіма правами та свободами людини і громадянина, за винятком обмежень, які 

визначені законом і встановлені обвинувальним вироком суду 
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Стаття 64 
1. Права і свободи, передбачені цією Конституцією, не повинні тлумачитися як заперечення або обмеження 

інших загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина. 
2. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. 
3. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод у 

визначеному законом порядку із зазначенням строку дії цих обмежень. 
4. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. 

Стаття 65 
1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. 

Військова служба громадян регулюється законом. 
2. Кожен зобов'язаний шанувати державні символи України. 

Стаття 66 
1. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. 

Стаття 67 
1. Кожен зобов'язаний сплачувати податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законом. 
2. Кожен відповідно до закону зобов'язаний щорічно подавати декларації про майновий стан та доходи за 

минулий рік. 

Стаття 68 
1. Усі зобов'язані неухильно додержуватися Конституції України та законів, не посягати на права і свободи, честь 

і гідність інших людей. 
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Р о з д і л  III 
ВИБОРИ, ІНШІ ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

Стаття 69 
1. Народ має невід'ємне право відповідно до Конституції України обирати посадових осіб до органів державної 

влади та органів місцево го самоврядування і відкликати їх, а також ухвалювати рішення на ре ферендумах. 
2. Право голосу на виборах і референдумах мають дієздатні громадяни України, яким на день голосування 

виповнилося вісімнадцять років. Вибори і референдуми проводяться за умови участі в них більшості виборців. 
3. Проведення відповідно до закону виборів і референдумів покладається на Центральну виборчу комісію 

України та місцеві виборчі комісії. Повноваження, організація і порядок діяльності Центральної виборчої комісії 
визначаються законом. 

Стаття 71 
1. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 
2. Парламент України обирається за пропорційною виборчою системою, а органи місцевого самоврядування — 

за мажоритарною виборчою системою. 

Стаття 72 
1. В Україні проводяться всеукраїнський референдум і місцеві референдуми в порядку, визначеному 

Конституцією України та законами. 
2. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно 

до їх конституційних повноважень. 
3. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою Президентом України на вимогу не 

менш як двох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення 
референдуму зібрано відповідно до вимог закону не менш як у двадцяти областях і не менш як по п'ятдесят тисяч 
підписів у кожній з них. 
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Стаття 73 
1. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України, про вступ в 

організації колективної безпеки та у наднаціональні співтовариства, про перегляд Конституції України. 
2. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. Місцевим 

референдумом вирішуються виключно питання місцевого значення. 

Стаття 74 
1. Громадяни мають право звертатися з петиціями до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в порядку, визначеному законом. 
2. Безпосередня демократія в інших формах здійснюється громадянами України відповідно до закону. 

Р о з д і л  I V  ПАРЛАМЕНТ. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС 

Стаття 75 
1. Єдиним представницьким органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. 
2. Конституційний склад Верховної Ради України — чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які 

обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням. 
3. Строк повноважень Верховної Ради України становить чотири роки. 
4. Повноваження та організація діяльності Верховної Ради України визначаються Конституцією України, 

законами і Регламентом Верховної Ради України. 

Стаття 76 
1. Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день голосування досяг 

двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. 
2. Не може бути обрано народним депутатом України громадянина, який має судимість за вчинення умисного 

злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. 
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3. Один і той самий громадянин не може бути обраний народним депутатом України більше ніж двічі підряд. 
4. Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією України та законами. 

Стаття 77 
1. Чергові вибори народних депутатів України призначаються відпо відно до закону не пізніше ніж за дев'яносто 

днів до закінчення останнього року повноважень Верховної Ради України. Позачергові вибо ри народних депутатів 
України призначаються Президентом України одночасно з рішенням про дострокове припинення повноважень Вер-
ховної Ради України і проводяться в період шістдесяти днів з дня набрання чинності вказаним рішенням. 

2. Організація і порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюються законом. 

Стаття 78 
1. Народні депутати України працюють на постійній основі. 
2. Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, перебувати на державній 

службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової або 
творчої діяльності, яка не перешкоджає виконанню обов'язків народного депутата України) або підприємництвом, 
входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської організації, що має на меті одержання прибутку. 

3. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. 
4. 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. 

Стаття 79 
1. Перед вступом на посаду народні депутати України складають таку присягу: 
«Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, 

дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції та законів України, 
виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників». 
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2. Перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України присягу зачитує найстарший за віком 
народний депутат України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом. 

3. Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата. 
4. Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги. 
5. Верховна Рада України є повноважною за наявності в її складі не менш як трьохсот повноважних народних 

депутатів України. 
Стаття 80 

1. Народному депутату України гарантується право недоторканності відповідно до Конституції України та 
законів. 

2. Народний депутат України не може бути заарештований без згоди Верховної Ради України. 
3. Народний депутат України не несе юридичної відповідальності за результати голосування або 

висловлювання у парламенті та його органах, крім відповідальності за образу чи наклеп. 

Стаття 81 
1. Повноваження народного депутата України припиняються одночасно з припиненням повноважень 

Верховної Ради України — у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. 
2. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: 
1) складення повноважень за його особистою заявою; 
2) припинення громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України; 
3) невиконання вимог частини четвертої статті 78 цієї Конституції; 
4) невходження народного депутата України, обраного за списком політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або 
виходу народного депутата України із складу такої фракції; 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 
6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 
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7) його смерті. 
3. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених 

пунктами 1, 2 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у випадках, передбачених пунктами 
3, 4 частини другої цієї статті, — судом. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, повноваження 
народного депутата України припиняються судом на підставі рішення вищого керівного органу політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), ухваленого відповідно до закону. 

4. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання 
народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання 
законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України — з дня смерті, засвідченої свідоцтвом. 

Стаття 82 

1. Верховна Рада України працює сесійно. 
2. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного 

оголошення результатів виборів. 
3. Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат 

України. 

Стаття 83 
1. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня 

кожного року. 
2. Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної 

Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від 
конституційного складу Верховної Ради України. 

3. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або 
окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. 
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4. Рішення Верховної Ради України приймаються голосуванням виключно на її пленарних засіданнях. 
5. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням 

більшості від конституційного складу Верховної Ради України. 
6. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. 

Примус до голосування забороняється. 
7. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України, законами та Регламентом 

Верховної Ради України. 

Стаття 84 
1. У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується 

коаліція депутатських фракцій, що об'єднує більшість народних депутатів України від конституційного складу 
Верховної Ради України. 

2. Коаліція депутатських фракцій утворюється не пізніше одного місяця з дня відкриття першого засідання 
Верховної Ради України, обраної на чергових або позачергових виборах, або не пізніше одного місяця з дня припинення 
раніше сформованої у Верховній Раді України коаліції депутатських фракцій. 

3. Депутатська фракція, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного 
складу Верховної Ради України, має повноваження коаліції депутатських фракцій, визначені Конституцією України та 
законом. Створення народними депутатами України, обраними за списком однієї політичної партії (виборчого блоку 
партій), двох і більше депутатських фракцій не допускається. 

4. Коаліція депутатських фракцій відповідно до цієї Конституції вносить Президенту України пропозиції щодо 
кандидатури Прем'єр- міністра України, а також пропозиції щодо кандидатур до складу Уряду України. 

5. Народні депутати України, які не входять до складу відповідної депутатської фракції, об'єднуються в 
депутатську групу позафракційних. 
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6. Засади і порядок формування та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій, інших 
парламентських об'єднань народних депутатів України встановлюються Конституцією України, законами і Регламентом 
Верховної Ради України. 

Стаття 85 
1. До повноважень Верховної Ради України належить: 
1) прийняття законів; тлумачення законів; 
2) призначення всеукраїнського референдуму з питання про зміну території України та з інших питань 

відповідно до Конституції України; 
3) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 
4) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, 

національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 
5) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності уряду України; 
6) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного 

бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 
7) призначення виборів Президента України; 
8) призначення виборів до органів місцевого самоврядування та позачергових виборів до Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим; 
9) заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України; 
10) вирішення відповідно до Конституції України питання про дострокове припинення повноважень Президента 

України у випадках, передбачених частиною другою статті 103 Конституції України; 
11) призначення на посади та звільнення з посад за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, 

Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; призначення на посади та звільнення з посад за 
поданням Прем'єр-міністра України інших членів уряду 
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України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України; вирішення 
питання про відставку Прем'єр- міністра України, членів уряду відповідно до Конституції України та закону; 

12) призначення на посади та звільнення з посад за поданням Президента України Голови Служби безпеки 
України, Голови Державного комітету інформаційної політики та інформаційної безпеки України; 

13) здійснення контролю за діяльністю уряду України відповідно до Конституції України та закону; 
14) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати; 
15) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; 
16) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку 

України; 
17) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України; 
18) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 
19) призначення на посади та звільнення з посад за поданням Президента України членів Центральної виборчої 

комісії України; 
20) призначення на посади та припинення повноважень за поданням Президента України суддів 

Конституційного Суду України; 
21) призначення на посади та припинення повноважень суддів судів загальної юрисдикції; 
22) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Генерального прокурора 

України; 
23) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних сил України, Служби безпеки 

України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України; 
24) 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; 
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25) схвалення рішень Президента України 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; 

26) затвердження рішень Уряду України про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним 
державам та міжнародним організаціям, а також рішень про одержання Україною від іноземних держав, банків і 
міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх 
використанням; 

27) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента 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; 

28) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення 
правових засад передачі в державну власність об'єктів права комунальної власності та правових засад вилучення об'єктів 
права приватної власності; 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до 
категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів; 

30) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних 
договорів України; 

31) здійснення парламентського контролю в межах, визначених Конституцією України та законами; 
32) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження 

кошторису Верховної Ради України та структури її апарату; 
33) прийняття Регламенту Верховної Ради України; 
34) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї; дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про 
порушення нею Конституції України або законів. 
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2. Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені 
до її відання. 

3. Верховна Рада України не може передавати свої повноваження її органам або будь-кому іншому. 
4. Верховна Рада України на основі та на виконання Конституції України ухвалює закони, постанови та інші 

акти, що випливають з її повноважень. 
5. Рішення з питань, зазначених у пунктах 3, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 33 частини першої цієї статті, Верховна 

Рада України ухвалює не менш як трьома п'ятими від її конституційного складу, а рішення з питань, зазначених у 
пунктах 2, 10 (щодо пункту 3 статті 103) частини першої цієї статті — не менш як двома третинами від конституційного 
складу Верховної Ради України. 

Стаття 86 
1. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів 

Верховної Ради України, Президента України, Уряду України, до керівників інших органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, 
незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Зазначені органи і посадові особи зобов'язані повідомити народного 
депутата України про результати розгляду його запиту. 

2. Запит до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи 
комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу 
Верховної Ради України, направляється Президенту України за рішенням Верховної Ради України. 

Стаття 87 
1. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність 
Уряду України та прийняти резолюцію недовіри уряду. 
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2. Питання про відповідальність Уряду України не може розглядатися Верховною Радою України більше 
одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення програми діяльності Уряду України 
або в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України. 

Стаття 88 
1. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і 

заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з посад. 
2. Голова Верховної Ради України: 

1) веде засідання Верховної Ради України; 
2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів та посадових осіб відповідно до закону 
та Регламенту Верховної Ради України; 

3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України; 
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування України, органами влади інших держав та міжнародними організаціями; 

5) організовує роботу апарату Верховної Ради України. 
3. Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені Конституцією України, в порядку, 

встановленому законом і Регламентом Верховної Ради України. У випадку, передбаченому частиною другою статті 107 
Конституції України, обов'язки Голови Верховної Ради України виконує Перший заступник Голови Верховної Ради 
України. 

Стаття 89 
1. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, 

віднесених до її повноважень, здійснення контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа 
народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів і 
секретарів комітетів. Голова Верховної Ради України, його заступники, голови депутатських фракцій та голови комітетів 
за посадою входять до складу Президії Верховної Ради України. 
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2. Верховна Рада України може утворювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього 
розгляду питань, що належать до її відання. 

3. Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює 
тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради 
України. Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду. 

4. Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових 
слідчих комісій встановлюються законом та Регламентом Верховної Ради України. 

Стаття 90 
1. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради 

України нового скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи 
надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання Верховної Ради України, обраної після 
скасування воєнного чи надзвичайного стану. 

2. Президент України достроково припиняє повноваження Верховної Ради України у разі порушення вимоги 
частини п'ятої статті 79 Конституції, за наявності позитивного висновку Конституційного Суду України. 

3. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України у разі: 
1) якщо протягом одного місяця з дня першого пленарного засідання Верховної Ради України не сформовано 

коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 84 цієї Конституції; 
2) якщо протягом шістдесяти днів після відставки Уряду України не сформовано персональний склад нового 

уряду; 
3) якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії на пленарних засіданнях Верховна Рада України не 

прийняла жодного акта, передбаченого частиною четвертою статті 85 цієї Конституції. 
4. Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України з підстав, зазначених у частині 

третій цієї статті, приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його 
заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України, а також за умови отримання згоди Всеукра-
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їнських Установчих Зборів, утворених відповідно до Конституції України. Повноваження Верховної Ради України не 
можуть бути достроково припинені з цих підстав в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України 
або строку повноважень Президента України, а також під час дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих 
її місцевостях. 

Стаття 91 
1. Верховна Рада України ухвалює акти, зазначені в частині четвертій статті 85, більшістю від її 

конституційного складу, якщо інше не встановлено Конституцією України. 
2. Верховна Рада України приймає звичайні та органічні закони, а також попередньо схвалює конституційні 

закони. Звичайні закони приймаються більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, органічні закони 
— не менш як трьома п'ятими від її конституційного складу, конституційні закони схвалюються не менш як двома 
третинами від конституційного складу Верховної Ради України. 

Стаття 92 
1. Виключно законами визначаються або встановлюються: 
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина; 
2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства; 
3) права корінних народів і національних меншин; 
4) порядок застосування мов; 
5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального 

шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; 
6) 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; 

7) правовий режим власності; 
8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; 
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9) 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; 
12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної 

статистики та інформатики; 
13) адміністративно-територіальний устрій України; 
14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади оперативно-роз- шукової діяльності та судової експертизи, 

організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; 
основи організації та діяльності адвокатури; 

15) засади місцевого самоврядування; 
16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст; 
17) основи національної безпеки, організації Збройних сил України і забезпечення громадського порядку; 
18) правовий режим державного кордону; 
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації; 
20) організація і порядок проведення виборів і референдумів; 
21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України; вимоги до 

закону і засади законодавчої діяльності; 
22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них; 
23) 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; 

24) порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав; порядок допуску та умови 
перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України; 
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25) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів; 
26) порядок використання і захисту державних символів; 
27) державні нагороди; 
28) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання; 
29) державні свята; 
30) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи 

міграційний режим, відмінний від загального; 
31) амністія. 
2. Вимоги до закону та засади законодавчої діяльності визначаються органічним законом, яким також 

встановлюється перелік органічних законів. 

Стаття 93 
1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народним депутатам України, Президенту 

України, Уряду України, Верховному Суду України. 
2. Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, Верховна Рада України розглядає у строки, 

встановлені законом. 

Стаття 94 
1. Законопроект, прийнятий як закон, підписує Голова Верховної Ради України і направляє його не пізніш як у 

пятиденний строк Президенту України. 
2. Президент України не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня отримання закону підписує його, беручи до 

виконання, про що офіційно повідомляє в порядку, встановленому законом, або повертає закон зі своїми вмотивованими 
і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду (застосовує право вето). У разі 
якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається 
схваленим Президентом України і має бути ним підписаний. 
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3. Якщо після повторного розгляду закону Верховна Рада України прийме закон у тій самій редакції кількістю 
голосів, необхідною для прийняття закону, Президент України зобов'язаний підписати цей закон не пізніше ніж на 
десятий день після його отримання. У разі якщо Президент України не підпише закон протягом встановленого строку, 
Верховна Рада України офіційно опубліковує прийнятий закон за підписом Голови Верховної Ради України. 

4. Якщо після повторного розгляду закону Верховна Рада України прийме закон у новій редакції, Президент 
України може підписати його або повернути на новий розгляд відповідно до закону, передбаченого частиною другою 
статті 92 цієї Конституції. 

5. Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або 
законом про введення його в дію, але не раніше дня офіційного опублікування закону. 

6. Закони офіційно опубліковує Верховна Рада України у встановленому законом порядку. 

Стаття 95 
1. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 
2. Повноваження, організація і порядок діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

визначаються органічним законом. 

Стаття 96 
1. Парламентський контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням 

здійснює Рахункова палата. 
2. Повноваження, організація і порядок діяльності Рахункової палати визначаються органічним законом. 

Р о з д і л  V  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

Стаття 97 
1. Президент України є главою держави і виступає від імені держави. 
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2. Президент України є політично відповідальним за свою діяльність перед Українським народом. 

Стаття 98 

1. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого 
права таємним голосуванням. 

2. Президентом України може бути обраний громадянин України, якому на день голосування виповнилося 
сорок років, який має право голосу, безперервно проживає в Україні протягом п'ятнадцяти останніх років перед днем 
його реєстрації як кандидата в Президенти України і володіє державною мовою. 

3. Строк повноважень Президента України становить чотири роки. Один і той самий громадянин не може бути 
обраний Президентом України більше ніж двічі підряд. 

4. Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної 
влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною діяльністю або підприємництвом, чи входити 
до складу керівного органу або наглядової ради господарської організації, що має на меті одержання прибутку. 

5. Президент України на час виконання своїх обов'язків зупиняє членство в політичній партії. 

Стаття 99 
1. Чергові вибори Президента України призначаються не пізніш як за сто днів до закінчення останнього року 

повноважень Президента України. 
2. У разі дострокового припинення повноважень Президента України проводяться позачергові вибори 

Президента України в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. 
3. Президент України визнається обраним з дня офіційного оголошення результатів виборів відповідно до 

закону. 
4. Порядок проведення виборів Президента України встановлюється органічним законом. 
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Стаття 100 
1. Президент України, обраний на чергових виборах, вступає на посаду в день закінчення строку повноважень 

чинного Президента України, а у випадку, зазначеному в частині першій статті 107 Конституції України, — у 
десятиденний строк з дня визнання його обраним відповідно до частини третьої статті 99 цієї Конституції. 

2. Повноваження Президента України починаються з моменту складення ним присяги Українському народу. 
3. Президент України складає таку присягу: 

«Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цю високу посаду, 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». 

4. Новообраний Президент України присягає Українському народові у встановленому законом порядку на 
урочистому засіданні Всеукраїнських Установчих Зборів, утворених і скликаних відповідно до Конституції України. 

Стаття 101 
1. Президент України на час виконання своїх повноважень користується правом недоторканності. 
2. За посягання на життя, здоров'я, честь і гідність Президента України винні особи притягаються до 

відповідальності за законом. 
3. Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, крім випадку, коли 

Президент України був усунений з посади в порядку імпічменту. 

Стаття 102 
1. Президент України: 
1) забезпечує державну незалежність і національну безпеку України; 
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України 

про внутрішнє і зовнішнє становище України; 
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3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю 
держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; 

4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних 

організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 
6) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках і порядку, передбачених частинами другою і 

третьою статті 90 цієї Конституції; 
7) призначає позачергові вибори народних депутатів України відповідно до частини першої статті 77 цієї 

Конституції; 
8) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до 

статті 84 Конституції 
України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр- міністра України в строк не пізніше ніж 

на десятий день після одержання такої пропозиції; 
9) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посади та про звільнення з посад відповідно 

до статті 85 Конституції України; 
10) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України; 
11) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 
12) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності їх Конституції України з одночасним 

зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 
13) скасовує рішення уряду Автономної Республіки Крим; 
14) є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище 

командування Збройних сил України, інших військових формувань відповідно до закону; 
15) здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави, очолює Раду національної безпеки 

і оборони України; 
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16) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію, про введення воєнного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України — з наступним 
затвердженням цих рішень Верховною Радою України; 

17) 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; 

18) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного 
стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації — з 
наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; 

19) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини; 
20) нагороджує державними нагородами; 
21) встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними; 
22) здійснює помилування; 
23) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання 

притулку в Україні; 
24) підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 
25) застосовує право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів з поверненням їх на повторний 

розгляд парламенту; 
26) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. 
2. Президент України для здійснення своїх повноважень створює у межах передбачених бюджетом коштів 

Секретаріат, Державну контрольну інспекцію, а також консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; 
3. Президент України на основі та на виконання Конституції України та законів видає укази і розпорядження, 

що є обов'язковими до виконання на території України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, 
передбачених пунктами 3, 4, 5, 15, 17, 19 частини першої цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і 
міністра, відповідального за акт і його виконання. 
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4. Повноваження Президента України, визначені цією Конституцією, у жодний спосіб не можуть бути передані 
іншим особам або органам. 

Стаття 103 
1. Президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного Президента України. 
2. Повноваження Президента України припиняються достроково відповідно до Конституції України у разі: 
1) складення повноважень за його особистою заявою (відставки); 
2) неможливості виконувати ним повноваження за станом здоров'я; 
3) усунення його з посади в порядку імпічменту; 
4) смерті. 

Стаття 104 
1. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на 

засіданні Всеукраїнських Установчих Зборів, утворених відповідно до статті 160 цієї Конституції і скликаних за 
рішенням Верховної Ради України. 

Стаття 105 
1. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на 

засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим не менш як трьома п'ятими від її 
конституційного складу на підставі письмового медичного висновку, наданого за зверненням Верховної Ради України. 

Стаття 106 
1. Президент України може бути усунений з посади Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі 

вчинення ним державної зради або іншого злочину. 
2. Питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту ініціюється більшістю від 

конституційного складу Верховної Ради України. 
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3. Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну слідчу комісію, до складу якої 
включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії розглядаються 
на засіданні Верховної Ради України. 

4. За наявності підстав Верховна Рада України не менш як трьома п'ятими від її конституційного складу 
приймає рішення про звинувачення Президента України. 

5. Рішення про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту приймається Верховною Радою 
України не менш як двома третинами від її конституційного складу після отримання висновку Верховного Суду України 
про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину, та 
висновку Конституційного Суду України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи 
про імпічмент. 

6. Рішення про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту набуває чинності з моменту його 
прийняття. 

Стаття 107 
1. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до частини другої статті 103 

цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до вступу на посаду новообраного Президента 
України покладається на Голову Верховної Ради України, зі звільненням його на цей період від виконання обов'язків Го-
лови Верховної Ради України. 

2. У разі неможливості Голови Верховної Ради України прийняти на себе обов'язки Президента України 
тимчасово виконуючий обов'язки Президента України призначається Всеукраїнськими Установчими Зборами. 

3. У період тимчасового виконання обов'язків Президента України не можуть здійснюватися повноваження, 
передбачені пунктами 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22 частини першої статті 102, та частиною другою статті 102 цієї 
Конституції. 
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Стаття 108 
1. При Президентові України утворюється Рада національної безпеки і оборони України, яка є координаційним 

органом з питань національної безпеки і оборони України. 
2. Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у 

сфері національної безпеки і оборони. 
3. Президент України формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України та очолює її. 
4. До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, 

Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України, Голова Служби 
безпеки України, Голова Державного комітету інформаційної політики та інформаційної безпеки України. У засіданнях 
Ради національної безпеки і оборони України бере участь Голова Верховної Ради України. 

5. Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України. 
6. Повноваження, організація і порядок діяльності Ради національної безпеки і оборони України визначаються 

органічним законом. 

Стаття 109 
1. Встановлення повноважень Президента України, не передбачених цією Конституцією, не допускається. 
2. Порядок реалізації повноважень та інші питання статусу та діяльності Президента України визначаються 

органічним законом. 

Р о з д і л  V I  УРЯД. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Стаття 110 
1. Уряд України — Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. 
2. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Верховною Радою України і Президентом України, 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України. 
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3. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України і законами, а також 
постановами Верховної Ради України та указами Президента України. 

Стаття 111 
1. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, 

віце-прем'єр-міністри, міністри. 
2. Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. 

Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції 
депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 84 Конституції України, або 
пропозицією фракції, що має повноваження коаліції депутатських фракцій. 

3. Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України, Голова Служби безпеки України, Голова 
Державного комітету інформаційної політики та інформаційної безпеки призначаються Верховною Радою України за 
поданням Президента України, інші члени уряду — за поданням Прем'єр-міністра України. 

4. Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання програми 
діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. 

Стаття 112 
1. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. 
2. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді 

України про свою відставку. 
3. Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету 

Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада 
України формує новий склад Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, визначені Конституцією України. 

4. Кабінет Міністрів України, що склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або 
відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати обов'язки до початку здійснення 
повноважень новосформованим Кабінетом Міністрів України. 
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Стаття 113 
1. Кабінет Міністрів України: 
1) здійснює внутрішню і зовнішню політику держави, забезпечує державний суверенітет і економічну 

самостійність України, права і свободи людини і громадянина в Україні; 
2) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й 

зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 
природокористування; 

3) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і 
культурного розвитку України; 

4) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності 
відповідно до закону; 

5) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною 
Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання; 

6) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського 
порядку, боротьби зі злочинністю; 

7) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи; 
8) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади; 
9) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України та законами. 
2. Кабінет Міністрів України для реалізації своїх повноважень 
1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 
2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр- міністра України керівників центральних 

органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України; 
3) рекомендує на посади голів виконавчих комітетів обласних і районних рад відповідно до Конституції 

України та приймає рішення у встановленому законом порядку щодо їх звільнення з посади. 



 

278 

3. Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими 
до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. 

4. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. 

Стаття 114 
1. Організація і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, а також система центральних органів виконавчої 

влади визначаються відповідно до Конституції України органічним законом. 

Стаття 115 

1. Виконавчу владу в областях і районах здійснюють виконавчі комітети відповідно обласних і районних рад. 
2. Голова виконавчого комітету обласної ради призначається на посаду рішенням обласної ради за поданням 

Кабінету Міністрів України, погодженим з Президентом України. Голова виконавчого комітету районної ради 
призначається на посаду рішенням районної ради за поданням голови виконавчого комітету обласної ради, погодженим з 
Кабінетом Міністрів України. 

3. Голови виконавчих комітетів при здійсненні своїх повноважень підзвітні та підконтрольні органам 
виконавчої влади вищого рівня. У частині повноважень, делегованих виконавчому комітету відповідною радою, 
виконавчий комітет підзвітний та підконтрольний цій раді. 

4. Рішення голів виконавчих комітетів, що суперечать Конституції України або законам, іншим актам 
законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані головою виконавчого комітету вищого рівня або 
Кабінетом Міністрів України чи Президентом України. 

5. Обласна, районна рада може висловити недовіру голові відповідного виконавчого комітету, на підставі чого 
Кабінет Міністрів України приймає відповідне рішення, про яке повідомляє місцеву раду. Якщо недовіру голові 
районного, обласного виконавчого комітету висловили не менш як дві третини депутатів від складу відповідної ради, 
повноваження голови виконавчого комітету припиняються. 
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Стаття 116 
1. Виконавчі комітети обласних і районних рад на відповідній території забезпечують: 
1) виконання Конституції України та законів, актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 
2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 
3) виконання державних та інших програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони 

довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх 
національно-культурного розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. 

Стаття 117 

1. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не можуть 
мати представницького мандата, займатися іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової або творчої 
діяльності, яка не перешкоджає виконанню службових обов'зків) або підприємництвом, входити до складу керівного 
органу чи наглядової ради господарської організації, що має на меті одержання прибутку. 

Стаття 118 
1. Організація, повноваження і порядок діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади 

визначаються Конституцією України та законами. 
2. Особливості здійснення державної виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими 

законами. 
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Р о з д і л  VII ФІНАНСИ. БЮДЖЕТ 
Стаття 119 

1. Національною грошовою одиницею України є гривня. 
2. Забезпечення стабільності національної грошової одиниці та проведення грошово-кредитної політики є 

головним обов'язком Національного банку України. 

Стаття 120 
1. Основи грошово-кредитної політики розробляє та здійснює контроль за її проведенням Рада Національного 

банку України. 
2. Правовий статус Національного банку України та Ради Національного банку України визначається 

органічним законом. 

Стаття 121 
1. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного 

багатства в інтересах громадян між територіальними громадами і державою, виходячи з необхідності економічного 
вирівнювання видатків, уникнення надмірного навантаження на платників податків і забезпечення однакового рівня 
життя на всій території України. 

2. Держава прагне до збалансованості бюджету України. Виключно законом про Державний бюджет України 
визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. 

3. Податкові надходження та інші власні доходи територіальних громад є основною частиною їх бюджетів. 
Порядок пропорційного розподілу бюджетних коштів для сприяння рівності між територіальними громадами 
встановлюється органічним законом. 

Стаття 122 
1. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 

грудня, а за особливих обставин — на інший період. 
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2. Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект 
закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід 
виконання Державного бюджету України поточного року. 

Стаття 123 
1. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання 

Державного бюджету України. 
2. Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України підлягають опублікуванню в порядку, 

встановленому законом. 

Р о з д і л  VIII АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ 
Стаття 124 

1. Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної 
території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості 
соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і 
демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. 

Стаття 125 
1. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, 

райони, міста, райони в містах, селища і села. 
2. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, 
Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. 
3. Міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус, який визначається окремими законами. 
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4. Утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до 
категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів здійснюються відповідно до пункту 13 
частини першої статті 92 цієї Конституції. 

Р о з д і л  I X  АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 

Стаття 126 
1. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених 

Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. 

Стаття 127 
1. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим та затверджує законом Верховна Рада України. 
2. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення уряду Автономної 

Республіки Крим не можуть суперечити Конституції України та законам і приймаються відповідно до Конституції 
України, законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та на їх виконання. 

Стаття 128 
1. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 

депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням. 
2. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим становить чотири роки. Припинення 

повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів. 
3. Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться не пізніше ніж за два місяці до 

закінчення строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є 

обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим. 
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5. Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною радою Автономної 
Республіки Крим за поданням Кабінету Міністрів України, погодженим із Президентом України. 

6. Повноваження, порядок формування та діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами, а з питань, віднесених до 
відання Автономної Республіки Крим, — нормативно- правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

7. Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів 
загальної юрисдикції в Україні. 

Стаття 129 
1. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань: 
1) сільського господарства і лісів; 
2) меліорації і кар'єрів; 
3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва; 
4) містобудування і житлового господарства; 
5) туризму, готельної справи, ярмарків; 
6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико- культурних заповідників; 
7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів; 
8) мисливства, рибальства; 
9) санітарної і лікарняної служб. 
2. З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

Конституції України та законам Президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів з одночасним 
зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 

3. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом. 

Стаття 130 
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1. До відання Автономної Республіки Крим належить: 
1) призначення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу 

виборчої комісії Автономної Республіки Крим; 
2) організація та проведення місцевих референдумів; 
3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим; 
4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової 

і бюджетної політики України; 
5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань 

соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля — відповідно 
до загальнодержавних програм; 

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів; 
7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та 

громадської безпеки; 
8) забезпечення функціонування і розвитку державної мови, інших мов; охорона і використання пам'яток 

історії; 
9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів; 
10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації на її 

території або в окремих її місцевостях. 
2. Автономній Республіці Крим органічним законом можуть бути визначені також інші повноваження. 

Р о з д і л  X  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ Стаття 131 
1. Місцеве самоврядування — самостійне здійснення територіальною громадою влади в межах Конституції 

України та законів. 
2. Територіальні громади в Україні становлять жителі села чи кількох сіл, що добровільно об'єдналися у 

сільську громаду, селища, міста. 
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3. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, районні в містах, міські ради та їх 
виконавчі органи, а також через органи самоорганізації населення. Органами місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад відповідно до існуючого адміністративно-територіального 
устрою України, є районні та обласні ради. 

4. Особливості місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими органічними 
законами. 

5. Організація управління районами в місті визначається міською радою відповідно до закону. 
6. Сільські, селищні, районні в містах, міські ради можуть наділяти частиною власних повноважень, фінансів, 

майна утворені за ініціативою жителів органи самоорганізації населення. 

Стаття 132 
1. До складу сільської, селищної, районної в місті, міської, районної, обласної ради входять депутати, які 

обираються громадянами — жителями села, селища, району в місті, міста, району, області на основі загального, рівного, 
прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, районної в місті, 
міської, районної, обласної ради становить чотири роки. 

2. Припинення повноважень сільської, селищної, районної в місті, міської, районної, обласної ради має 
наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради. Депутат може бути відкликаний виборцями з посади в 
порядку, встановленому законом. 

3. Територіальні громади сіл, селищ, міст обирають на основі загального, рівного, прямого виборчого права 
громадян шляхом таємного голосування відповідно сільських, селищних, міських голів, які очолюють виконавчий орган 
відповідної ради і головують на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови становить 
чотири роки. 
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4. Чергові вибори сільських, селищних, районних у місті, міських, районних, обласних рад, сільських, 
селищних, міських голів призначаються не пізніше ніж за дев'яносто днів до закінчення строку повноважень відповідної 
ради чи голови. 

5. Голова районної у місті, районної, обласної ради обирається відповідною радою з числа її депутатів і очолює 
виконавчий апарат ради. 

Стаття 133 
1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є земля, природні ресурси, рухоме і нерухоме 

майно, доходи місцевих бюджетів та інші кошти, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також 
об'єкти спільної власності громад, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

2. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної 
власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) 
комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. 

3. Територіальні громади спільно з державою розподіляють державні податки, які збираються на їх території. 
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве 
самоврядування. 

4. Витрати органів місцевого самоврядування, здійснені в процесі виконання рішень органів державної влади, 
компенсуються державою. 

Стаття 134 
1. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та 
культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно 
до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують і 
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ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують 
інші питання місцевого значення, віднесені законом до їх відання Конституцією України та законами. 

2. Обласні та районні ради затверджують програми соціально- економічного і культурного розвитку 
відповідних областей і районів, контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, що формуються з 
коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних 
проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних 
соціально-економічних і культурних програм, контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до 
їх компетенції. 

3. Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів державної 
виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного 
бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих 
загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. 

Стаття 135 

1. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, що є 
обов'язковими до виконання на відповідній території. 

2. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції України чи законам 
зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. 

Стаття 136 
1. Права і законні інтереси територіальних громад захищаються судом. 

Стаття 137 
1. Повноваження, організація і порядок діяльності місцевих рад, голів рад і виконавчих органів місцевого 

самоврядування визначаються відповідно до Конституції України органічним законом та іншими законами. 



 

288 

2. Інші питання місцевого самоврядування відповідно до органічного закону визначаються статутами 
територіальних громад. 

Р о з д і л  X I  ПРАВОСУДДЯ.ПРОКУРАТУРА 
Стаття 138 

1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Наділення повноваженнями судів інших органів чи 
посадових осіб, делегування цих повноважень будь-кому або привласнення їх будь-ким забороняються. 

2. Юрисдикція судів здійснюється у визначеному законом порядку щодо всіх правовідносин в Україні. 
3. Судочинство в Україні здійснюється судами загальної юрисдикції та судом конституційної юрисдикції. 

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. 
4. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. 

Стаття 139 

1. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності, інстанційності та 
спеціалізації. 

2. Систему судів загальної юрисдикції складають місцеві суди першої інстанції, апеляційні та касаційні суди. 
Законом може бути передбачено здійснення правосуддя мировими суддями. 

3. Відповідно до закону утворюються загальні та спеціалізовані суди загальної юрисдикції. Військові суди 
діють як загальні суди. 

4. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. 
5. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. 

Стаття 140 
1. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України. 
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Стаття 141 
1. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні. 
2. Професійні судді не можуть мати представницький мандат, обіймати інші оплачувані посади, займатися 

іншою оплачуваною діяльністю (крім наукової, викладацької та творчої діяльності, яка не перешкоджає виконанню 
обов'язків судді) або підприємництвом, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської 
організації, що має на меті одержання прибутку, а також належати до політичних партій та профспілок чи брати участь у 
політичній діяльності. 

3. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 
молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, 
проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. Додаткові вимоги до окремих категорій суддів 
щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються Конституцією України та законом. 

4. Суддями спеціалізованих судів можуть бути громадяни України, які мають фахову підготовку з питань 
юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів. 

5. Суддів усіх судів призначає Верховна Рада України в порядку, встановленому Конституцією України та 
законом. 

6. Судді судів загальної юрисдикції призначаються на посаду вперше строком на п'ять років, а наступні рази — 
на десять років. Судді Конституційного Суду України призначаються строком на сім років, з можливістю призначення на 
повторний строк. 

7. Захист професійних інтересів суддів усіх судів здійснюється відповідно до закону. 

Стаття 142 
1. Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади 

Пленумом Верховного Суду України таємним голосуванням, в порядку, встановленому законом. 
2. Призначення на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції здійснюється органами суддівського 

самоврядування в порядку, встановленому законом. 
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Стаття 143 
1. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією України та законами. 
2. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. 
3. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований. 
4. Повноваження судді припиняються Верховною Радою України у разі: 
1) закінчення строку, на який його призначено; 
2) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 
3) досягнення суддею віку, встановленого законом; 
4) неможливості виконувати обов'язки судді за станом здоров'я; 
5) порушення суддею вимог щодо несумісності, встановлених частиною другою статті 141 цієї Конституції; 
6) порушення службових обов'язків або етичних норм, що передбачає звільнення з посади судді за результатами 

дисциплінарного провадження; 
7) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді; 
8) припинення громадянства; 
9) визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим; 
10) його смерті. 
5. Держава забезпечує особисту безпеку суддів та членів їх сімей. 

Стаття 144 
1. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише Конституції України та закону. 
2. Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. 
3. Основними засадами судочинства є: 
1) законність; 
2) доступність і рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 
3) забезпечення доведеності вини; 
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4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості; 

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 
6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 
7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 
9) обов'язковість рішень суду. 
4. Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій. 
5. За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності. 

Стаття 145 
1. Конституційний Суд України є спеціальним органом охорони Конституції, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 
2. До повноважень Конституційного Суду України належить: 
1) офіційне тлумачення Конституції України; 
2) вирішення питань про відповідність Конституції України (консти- туційність): 
законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів 

України, актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
3) інші повноваження, передбачені Конституцією України. 
3. Питання, зазначені в пунктах 1 і 2 частини другої, розглядаються за зверненнями: Президента України; не 

менш як сорока п'яти народних депутатів України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Конституційний Суд України вирішує питання, зазначені 
в пункті 2 частини другої цієї статті, також за скаргою громадян на порушення конституційних прав і свобод; 
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4. За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання 
конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з посади в порядку 
імпічменту. 

5. З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до 
виконання на території України і не можуть бути оскаржені. 

Стаття 146 
1. Конституційний Суд України складається з п'ятнадцяти суддів Конституційного Суду України, які 

призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України. 
2. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, не молодший сорока років, який має 

вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх 
п'ятнадцяти років і володіє державною мовою. 

3. Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного 
Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України таємним голосуванням строком на три роки, в порядку, 
встановленому законом. 

4. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності й недоторканності, а також 
вимоги щодо несумісності та підстави щодо звільнення з посади, визначені частиною другою статті 141 та статтею 143 
Конституції України. 

Стаття 147 
1. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У 

Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів. 
2. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування. 
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Стаття 148 
1. Повноваження, організація і порядок діяльності судів загальної юрисдикції, судочинство і статус суддів, а 

також організація і порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються органічними законами. 

Стаття 149 
1. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: 
1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять опера- тивно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство; 
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян; 
5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами; 

Стаття 150 
1. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду строком на 

п'ять років та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України. 
2. Прокурори не можуть мати представницький мандат, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою 

оплачуваною діяльністю (крім наукової, викладацької та творчої діяльності, яка не перешкоджає виконанню обов'язків 
прокурора) або підприємництвом, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської організації, що 
має на меті одержання прибутку, а також належати до політичних партій чи брати участь у політичній діяльності. 

3. Повноваження прокурора припиняються у разі подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади 
за власним бажанням, неможливості виконувати обов'язки за станом здоров'я, порушення вимог щодо несумісності, 
встановлених частиною другою цієї статті, та з інших підстав, передбачених законом. 
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Стаття 151 
1. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються органічним законом. 

Стаття 152 
1. В Україні діє Вища рада юстиції, до повноважень якої належить: 
1) прийняття рішень стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності; 
2) здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів судів загальної юрисдикції та суддів 

Конституційного Суду України, а також прокурорів. 
3) внесення подання про припинення повноважень і звільнення з посад суддів з підстав, передбачених пунктами 

5—9 статті 143 цієї Конституції; 
2. Вища рада юстиції складається з дев'ятнадцяти членів, яких призначає Верховна Рада України за поданням 

Президента України, внесеним на основі рекомендацій установ і організацій, визначених законом. Член Вищої ради 
юстиції не може мати представницького мандата або обіймати керівну посаду в органах державної влади, обіймати 
посаду судді чи прокурора. 

3. Строк повноважень членів Вищої ради юстиції становить шість років. 
4. Вищу раду юстиції очолює Голова Вищої ради юстиції, який обирається з числа членів Вищої ради юстиції 

шляхом таємного голосування строком на три роки. 
5. У засіданнях Вищої ради юстиції беруть участь Голова Верховного Суду України та Генеральний прокурор 

України. 
6. Порядок формування, організації та діяльності Вищої ради юстиції встановлюється органічним законом. 

Р о з д і л  XII ОХОРОНА КОНСТИТУЦІЇ  
Стаття 153 

1. Охорона Конституції, забезпечення конституційної законності є обов'язком держави, справою всіх громадян 
України. 
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2. Забороняється припинення або зупинення дії Конституції України чи окремих її положень. 
3. Внесення змін до Конституції України або її перегляд здійснюються виключно суб'єктами і в порядку, 

визначеними цією Конституцією. 

Стаття 154 
1. Конституційний Суд України, здійснюючи свої повноваження, не може тлумачити окремі положення 

Конституції України так, що будуть порушені встановлені Конституцією України права і свободи людини і громадянина, 
або будь-які інші положення чинної Конституції України. 

2. Якщо рішенням Конституційного Суду України порушуються права і свободи людини і громадянина або 
будь-які положення чинної Конституції України, Конституційний Суд України зобов'язаний в порядку, встановленому 
законом, переглянути таке своє рішення. 

Стаття 155 
1. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними 

повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо був порушений встановлений 
Конституцією України порядок їх розгляду, ухвалення або введення їх у дію. 

2. Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, визнаються нечинними з 
дня набуття ними чинності, якщо інше не встановлено рішенням Конституційного Суду України про визнання їх 
неконституційними. 

3. Порядок виконання рішень Конституційного Суду України про визнання неконституційними законів, інших 
правових актів чи їх окремих положень і врегулювання відповідних правовідносин встановлюється законом. 

4. Матеріальна та/або моральна шкода, завдана фізичним чи юридичним особам актами, що визнані 
неконституційними, і діями посадових і службових осіб органів державної влади на основі цих актів, відшкодовується 
державою у встановленому законом порядку. 
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Стаття 156 
1. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає 

висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або міжнародних договорів, що 
вносяться на розгляд Верховної Ради України. 

2. Конституційний Суд України відповідно до вимог статті 162 цієї Конституції надає висновок щодо 
конституційних законопроектів, зазначених у частинах першій та другій статті 162 Конституції України. 

Р о з д і л  XIII ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ. СТОЛИЦЯ  
Стаття 157 

1. Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг жовтого і синього кольорів. 
2. Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська 

Запорізького. Головним елементом Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий 
Державний Герб України). 

3. Державний Гімн України — національний гімн на музику М. Вер- бицького зі словами, затвердженими 
органічним законом. 

Стаття 158 
1. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються органічними законами. 

Стаття 159 
1. Столицею України є місто Київ. 
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Р о з д і л  XIV 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. 

ПЕРЕГЛЯД КОНСТИТУЦІЇ 

Стаття 160 
1. Зміни до Конституції України ухвалюються Всеукраїнськими Установчими Зборами, утвореними з числа 

депутатів місцевих рад та народних депутатів України чергового скликання. Перегляд Конституції — ухвалення її нової 
редакції або ухвалення нової Конституції України здійснюється виключно всеукраїнським референдумом. 

2. До складу Всеукраїнських Установчих Зборів делегати обираються шляхом таємного голосування за 
встановленими квотами на сесіях відповідних місцевих рад, районних та обласних рад, Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим у порядку, встановленому законом. 

3. Від кожної адміністративно-територіальної одиниці, визначеної в частині другій статті 125 Конституції 
України, обираються від 75 до 150 делегатів, з урахуванням кількості виборців відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць. До складу Всеукраїнських Установчих Зборів також за посадою входять 450 народних 
депутатів України. 

4. Організація і порядок роботи Всеукраїнських Установчих Зборів визначаються органічним законом. 

Стаття 161 
1. Законопроект про внесення змін до Конституції України або про перегляд чинної Конституції України може 

бути внесений на розгляд Всеукраїнських Установчих Зборів за ініціативою Верховної Ради України, якщо його 
попередньо схвалено не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України в порядку, 
встановленому Регламентом Верховної Ради України. Президент України вносить на розгляд Всеукраїнських 
Установчих Зборів законопроект про внесення змін до Конституції України або про перегляд чинної Конституції, пода-
ний в порядку народної конституційної ініціативи відповідно до закону. 
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2. Законопроект про перегляд Конституції України за умови його схвалення Всеукраїнськими Установчими 
Зборами вносить на затвердження всеукраїнським референдумом Президент України. 

3. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження 
конституційних прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані проти незалежності чи на порушення 
територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного 
стану. 

Стаття 162 
1. Всеукраїнські Установчі Збори розглядають законопроект про внесення змін до Конституції України або про 

перегляд чинної Конституції за наявності висновку Конституційного Суду України про дотримання процедури внесення 
законопроекту та вимог частини третьої статті 161 цієї Конституції. 

Р о з д і л  X V  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
Стаття 163 

1. Ця Конституція вводиться в дію з дня її офіційного опублікування, в порядку, визначеному Конституційним 
Законом «Про введення в дію Конституції України в новій редакції», ухваленим всеукраїнським референдумом і 
опублікованим одночасно з цією Конституцією. 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗАКОН  
«ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ КОНСТИТУЦІЇ  

УКРАЇНИ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ»1 
( п р о е к т )   

(витяг) 
Стаття 1 

1. Конституція України в новій редакції (далі — Конституція України) вводиться в дію з дня її офіційного 
опублікування в газеті «Голос України» не пізніше ніж на третій день після оголошення результатів всеукраїнського 
референдуму про її ухвалення. 

Стаття 2 
1. Закони та інші нормативно-правові акти, що є чинними на день набуття чинності Конституцією України, діють 

і застосовуються, якщо вони не суперечать Конституції України та цьому Закону. 

Стаття З 
1. Після введення в дію Конституції України Президент України, обраний на позачергових виборах у 2014 році: 
а) продовжує виконувати повноваження Президента України, визначені Конституцією України...; 
б) у місячний строк приводить існуючі органи і служби, що забезпечують його діяльність, у відповідність до 

вимог частини другої статті 102 Конституції України; 
в) у десятиденний строк видає указ Президента України про призначення позачергових виборів народних 

депутатів України. 

 

 
                                                

1 Конституційний Закон «Про введення вдію Конституції України в новій редакції» у «Юридичному віснику України» не публікувався. 
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Стаття 4 

1. Позачергові вибори народних депутатів України проводяться в період .... за пропорційною виборчою системою 
з відкритими списками, без встановлення прохідного бар'єру. До участі у виборах допускаються політичні партії, 
зареєстровані на день призначення виборів. 

Стаття 14 
1. Всеукраїнські Установчі Збори формуються відповідно до статті 160 Конституції України до..., в порядку, 

встановленому органічним законом про Всеукраїнські Установчі Збори. 

Стаття 17 
1 .......................  
2. Інші питання, не передбачені цим Законом, вирішення яких потребує приведення у відповідність до 

Конституції України, мають бути врегульовані відповідними органами і посадовими особами впродовж шести місяців з 
дня введення в дію Конституції України, якщо законом не буде визначено більш тривалий строк їх врегулювання. 

Стаття 18 
1. Цей Закон є чинним після оголошення результатів всеукраїнського референдуму про його ухвалення з дня 

прийняття рішення всеукраїнським референдумом і вводиться в дію одночасно з Конституцією України. 
2. Зміни до цього Закону вносяться Всеукраїнськими Установчими Зборами в порядку, встановленому для 

внесення змін до Конституції України. 
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Бути чи не бути 
(Замість післямови) 

Ми втрачаємо свою державність. Сказати таке напередодні 25-річчя незалежності ще недавно здавалося б 
святотатством. Але нині це прикра об'єктивність. І причина її не злі сусіди, не дивна за формою війна, не анексія Криму, 
не байдужість Європи... Причина в нас самих. 

Легше було б зіслатися при тому на нашу багатовікову бездержавність як наслідок менталітету, чвар у «верхах», 
на геополітичну особливість. Легше, бо «моя хата скраю» — повсюдно, а «в сусіда тин вищий», а «всі крадуть», а 
«погляньте, хто в парламенті»... І звести все до особистості, до українця. Що, до речі, було б недалеко від істини. Але ця 
істина теж наслідок. Чому ж ми такі? — Через бідність політичної, правової, ментальної культури. 

Без зміни людини не зміниться країна. Та щоб змінити людину, потрібні умови. Ці умови називаються 
системою суспільного життя і державного управління. Тут корінь усіх проблем. 

Он в маленькій Ісландії, де рівень життя один з найвищих у світі, тільки дізнавшись про причетність прем'єра до 
панамських офшорів, тисячі людей запротестували і... прем'єр «пішов». Нашому ж обивателю можна пояснювати, що 
офшор для нашої країни... майже благо. Обиватель здогадується, що це брехня, але мовчить. Он ліс вирізують, Карпатам, 
всій Україні загрожує екологічна катастрофа. Влада — «в долі», а обиватель мовчить. Полісся перетворюється на 
декорацію місячного ландшафту, тисячі «старателів» (боїмося сказати «злодіїв», бо крадеться ж загальнонародне) 
добувають бурштин. Влада — «в долі», а обиватель мовчить, або сам користується помпою. У столиці забудова ведеться 
на головах у киян, в місцях, формах, обсягах... забудови проглядається тільки безумство, тільки логіка зиску, доход- ності 
«на сьогодні». Влада — «в долі», а обиватель мовчить. 

Мовчить, бо це твориться у державі, яка для нього чужа. Він сам в душі патріот, його, однак, дратують заклики 
влади «Любіть 

Україну!», бо він ненавидить тих, хто подібні гасла проголошує, ненавидить владу. Між ним і владою, між 
народом і державою — прірва. Приховати цю прірву можна повним верховенством держави, в тому числі страхом, 
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примусом, пропагандою (так приблизно було раніш, хоч система жорсткою була до всіх, до влади також і влада — «дріб-
ниця» — не крала). А подолати прірву насправді можна лише одним способом, — перетворюючи обивателя в 
громадянина, для того віддаючи владу людям, під їх контроль, під їхню відповідальність. 

Так приблизно влаштовані відносини між населенням і державою в більшості європейських країн, внаслідок 
чого населення набуває рис народу. Так потрібно було організовувати життя в Україні іце з початку 90-х. 

Автори цієї книги — знані науковці-юристи, посилаючись на природу права, норми Основного закону, світовий 
досвід конституційних правовідносин і на нашу практику, переконливо доводять, що сформована в Україні парадигма 
«народ — влада — Конституція» спотворює логіку демократії. Виходить, що народ (як джерело влади) створює владу, 
вона пише Конституцію, щоб з її допомогою (або уникаючи її норм) тримати народ у покорі. В нашій дійсності спотво-
рення пішло іще далі: влада сама себе і створює зусиллями капіталу, народ відіграє всього-на-всього роль статиста, 
голосуючи як велено, тим паче влада сама й порахує голоси. Зрідка народ згадує, що він — джерело влади, піднімається 
з протестом («Україна без Кучми», два «Майдани» — тому приклади), одначе влада (бізнес, кримінал) навчилася 
вигравати й від протестних акцій. 

Очевидно парадигму слід змінити до вигляду: народ — Конституція — влада. Джерело влади — народ повинен 
формувати свою Конституцію, в ній виписати суть суспільних взаємин, систему державного управління і під систему 
підібрати владу, контролюючи її повсякчас. Тим самим вдасться забезпечити єдність дій влади при збереженні її 
самостійних функцій: законодавчої, виконавчої і судової. Вдасться вирішити корінне завдання — розмежувати 
бізнес і владу, а за цим — подолати корупцію в усіх її різновидах. Вдасться подолати відчуження влади від народу, 
забезпечити довіру людей до влади. Тільки при такій системі конституційних взаємин Україна має перспективу. 

Характерно, що наша нинішня Конституція в цілому придатна бути серцевиною необхідної системи. Вона 
готувалась такою ще до 1996 року, виборювалися її зміни в 2004 році і пізніше. Оцінки цих процесів з наукової точки 
зору дають автори книги, звертаючи при тому увагу на перекоси, на перевагу політики над правом у багатьох епізодах 
творення держави. Беручи участь у цих процесах, поділяючи висновки науковців, як політик можу пояснити природу 
політичної боротьби. 
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Вона, на жаль, у більшості випадків в основі суб'єктивна, відображає меркантильні інтереси владців і їх 
прислужників. Особистий зиск, збагачення з допомогою владних інструментів і з їх допомогою участь в розграбуванні 
ресурсів держави, навіть бюджету та ще сподівання на безкарність — така оцінка причин довготривалої боротьби за 
владу між посадовцями, кланами тощо. Боротьба репрезентує інтереси не більше 4 % населення, ці інтереси представлені 
у більшості партій, створених бізнесом, у парламентських фракціях, центральній і місцевій виконавчій владі. Для народу 
це видовище — усього лише імітація державотворення. Чужа, лицемірна, злочинна імітація. Прикро, що в цій 
какофонії найголосніше звучать інструменти в руках президентів. Спостерігається суперечність між капіталами, ство-
реними не їх власниками, ошалілими від такої даровизни. Це тимчасовий реакційний етап суспільного розвитку. Він 
тупиковий, бо в цій суперечності не проглядається інтерес творця капіталу — людської праці. Така ситуація для країни 
загрозлива. В нормальних державах вибудовуються оптимальні суперечності між працею і капіталом, а для цього 
найбільш необхідні умови саме соціальної, правової, демократичної держави — так, як сформульовано в нашій 
Конституції. 

Що робити? Треба змінювати систему влади, що в багатьох складових означає суттєву корекцію суспільного 
ладу. Знаходжу в думках науковців підтвердження незмінній позиції моїй і моїх однодумців — демократизація всіх 
сторін життя в державі, контроль народу над діями створеної ним влади. Конкретні кроки для досягнення цієї мети 
можна знайти в приведених у книзі матеріалах. Основні з них: 

схвалення Всеукраїнським референдумом нової редакції чинної Конституції України (НАРОДНОЇ 
КОНСТИТУЦІЇ - за ініціативою народу, заради прийняття ним же виробленого Основного закону); 

запровадження Всеукраїнських Установчих зборів, відсторонення будь-яких органів влади від втручання в 
Основний закон України; 

зміна виборчої системи на основі відкритих партійних списків, зниження прохідного бар'єру до 1 % (до 
парламенту); мажоритарні вибори — для усіх рівнів місцевих рад; 

реалізація імперативної норми чинної Конституції про неможливість суміщати виборну посаду або державну 
службу з будь-якою прибутковою діяльністю, дотримання цієї вимоги до призначень на посаду, до реєстрації 
кандидатом в депутати чи на іншу виборну посаду; 
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ліквідація адміністративної «вертикалі», справжня децентралізація з сильними повноваженнями 
самоврядних виборних органів публічної влади; 

проведення правової реформи на основі вдосконаленої Конституції: парламентської, адміністративної, судової, 
місцевого самоврядування. 

На перший погляд це може здатися ідеалістичним міркуванням. Але ж будь-які міркування є ідеалістичними, 
доки вони залишаються міркуваннями. Коли ідеї оволодівають людьми, вони стають цілком реальною силою, як це 
засвідчує ідея «євромайдану». Але ж для Українського народу ідея Народної Конституції є значно більш життєво 
важливою, ніж ідея інтеграції в Європу. Та й остання ідея залишається утопією без наведення ладу з власною владою. 

Ми приречені стати розумними, тому що у нас немає іншого варіанту. Йдеться про те, — буде держава 
Україна чи ні. 

Допомогти порозумнішати усім нам і є головна мета цієї книги. 

Олександр Мороз 
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