
РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАКОН СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

 

  

 

  

1. Поняття Конституції України

  

Однією з найбільш шанованих суспільних цінностей сучасності е  конституція. На сьогодні
у світі діє більше 200 конституцій (у 2004 р.  прийнята також перша наднаціональна
конституція - Конституція  Європейського Союзу), а також існує понад 300 конституцій
суб'єктів  федерацій і автономних утворень. Конституції стали найважливішим 
здобутком національної політико-правової думки, втілили найкращі  здобутки
державотворення, а у ряді країн - нормативно закріпили перемоги  у революціях, війнах
за незалежність тощо. Недаремно для більшості  зарубіжних країн день прийняття
конституції став найважливішим  загальнонаціональним святом.

  

Для України Конституція 28 червня 1996 р. стала символом консолідації  Українського
народу в розбудові України як суверенної і незалежної,  демократичної, соціальної,
правової держави. Водночас Конституція 1996  р. є найважливішою категорією
національного конституційного права, його  серцевиною.

  

Термін "Конституція України" є досить поширеним не лише у науці  конституційного
права, айв інших юридичних науках, а також у  повсякденному вжитку. Він є похідним він
іншої історично сформованої  юридичної категорії "конституція", яка виникла задовго до
зародження  самого конституційного права як галузі права і вживалася у різних 
значеннях у багатьох сферах суспільного життя.

  

Існує припущення, що поштовхом для використання латинського слова  "constitutio" як
юридичного поняття первинно послужило вживання його у  заголовку офіційних
документів Стародавнього Риму часів Принципату та  Домінату. Це поняття вживалося у
словосполученні: "Rem publicum  constituere..." - "Римський народ встановлює...". Пізніше
дієслово  "встановлює" трансформується на іменник "встановлення, устрій", що й дав 
початок численним стародавнім "конституціям". Однією з найбільш відомих  із них є
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"антична конституція" Аристотеля, відома як "Конституція  Афін", або "Афінська Політія".
Термін "конституція" також застосовувався  у давньоримському праві під час кодифікації
тогочасного законодавства.

  

Пізніше, у XVI ст, у Франції починає вживатися термін "lех  fundamentalis" - "основний
закон", що вперше був введений у науковий  обігу роботах французьких
публіцистів-тираноборців (монархомахів) Ф.  Дюплессі-Монре, Ф. Отмана, Дж. Б'юкенена
та ін. Ідея конституції як  основного закону в уявленні монархомахів передбачала
існування у державі  такого найвищого нормативного акта, який би обмежував владу 
монарха-самодержця.

  

Сучасного значення термін "конституція" почав набувати лише в XVII  ст., що
ознаменувалося бурхливим розвитком конституційних ідей у Великій  Британії, Франції
та інших тогочасних країнах Західної Європи, а також у  Північній Америці. Його
етимологічне походження викликало чимало  наукових дискусій у всі часи.
Справедливою видається думка С. С.  Дністрянського про те, що кожна держава мусить
мати певну форму, в якій  вона регулює суспільний лад, але система державного ладу
"була інша в  грецькій "поліс" та римській "civitas" старовинних віків Інша в  монархічній
германській державі середніх та початку нових віків, 1 знову  інша в конституціоналізмі
найновіших віків"39.

  

Категорія "конституція" наповнювалася сучасним змістом протягом  тривалого часу, чому
сприяли теоретико-правові погляди таких мислителів  XV1-XVIII століть як Г. Гроцій, С.
Пуфендорф, В. Лейбніц, X. Вольф, Дж.  Локк, В. Блекстоун, Ж.-Ж. Pycco, Т. Пейн та ін.
Здобутки цих мислителів  знайшли своє відображення в перших конституціях -
Конституції США1787  p., Конституції Франції 1791 p.. Конституції Польщі 1791 p. та
Інших  конституційних актах. Хоча деякі вчені схильні вважати, що першим  сучасним
конституційним актом був Договір, укладений переселенцями до  північноамериканських
колоній на човні "Maliblume" біля мису Код у 1620  р.

  

Розвиток конституційного права наповнював категорію "конституція  новим, більш
прийнятним для її сучасного розуміння значенням. На кінець  XIX - поч. XX ст. у
європейському конституційному праві набуло поширення  визначення конституції Г.
Еллінека. який вважав, що конституція є  сукупністю право-положень. що визначають
вищі органи держави, порядок  заклику їх до відправлення їхніх функцій, їх взаємні
відносини і  компетенцію, а також принципові положення індивіда стосовно державної 
влади.
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Представники різних правових шкіл по-різному тлумачили поняття  конституції. Так,
представники природної школи права розуміли під  конституцією суспільний договір,
який виражає волю народу; представники  нормативістської школи - вираження
абсолютної основоположної норми права  (Г. Кельзен); інституціоналісти - статут
держави І нації; марксистської  - вищий закон, що закріплює повновладдя правлячого
класу тощо.

  

Так, під конституцією у радянській юридичній науці було прийнято  розуміти основний
закон держави, який виражає, як і будь-який закон,  соціально-політичну природу
держави і волю пануючого класу. При цьому  радянські правознавці виділяли особливу
юридичну категорію - "Радянська  Конституція", як принципово нову для конституційного
права.

  

Зовсім інші погляди на правову природу Конституції України  сформувалися в
незалежній Україні. Зокрема, В. А. Мелащенко одним із  перших у незалежній Україні
писав, що конституція - це, як правило,  єдиний правовий акт або система таких актів, за
допомогою яких народ, чи  органи держави, які виступають від його імені, встановлюють
основні  принципи устрою суспільства і держави, форми безпосередньої демократії, 
визначають статус державної влади і місцевого самоврядування, механізм  їх здійснення,
закріплюють права і свободи людини 1 громадянина.

  

Інший відомий правознавець Ю. М. То дика пропонував розуміти під  Конституцією
України єдиний нормативно-правовий акт, що має особливі  юридичні властивості, через
який Український народ виражає свою  суверенну волю, утверджує основні принципи
державного та суспільного  ладу визначає систему і структуру державної влади та
місцевого  самоврядування, механізми реалізації державно-владних повноважень, 
основи правового статусу, територіальний устрій держави. На думку ж М.  І. Козюбри,
нині під конституцією розуміють систему загальнообов'язкових  норм, що мають, як
правило, вищу юридичну силу і регулюють основи  відносин між людиною і суспільством,
з одного боку, і державою - з  другого, а також засади організації самої держави та її
відносин зі  світовим співтовариством.

  

Вітчизняні правознавці вважають, що конституція є найбільшим  юридичним здобутком, у
першу чергу, суспільства. її призначення полягає в  регулюванні найважливіших
суспільних відносин у суспільстві та державі.  Тобто конституція являє собою, як
правило, основний закон держави і  суспільства, який має найвищу юридичну силу,
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регулює найважливіші  суспільні відносини, має особливий порядок прийняття внесення
до неї  змін і її охорони.

  

Узагальнюючи існуючі погляди вітчизняних вчених-конституціоналістів  щодо сутності та
змісту Конституції України, а також пріоритети  оновлення Основного Закону в сучасних
політико-правових реаліях, можна  стверджувати, що Конституція України - це єдиний,
наділений найвищою  юридичною силою та гарантований державою і суспільством
правовий акт,  через який Український народ і Українська держава виражають свою 
суверенну волю й реалізують легітимні інтереси, утверджуючи основи  конституційного
ладу України, загальні засади конституційно-правового  статусу людини, принципи та
інститути здійснення народовладдя,  встановлюють систему функції органів державної
влади й органів місцевого  самоврядування, а також порядок їх формування,
конституюють механізми  реалізації державно-владних повноважень і
адміністративно-територіальний  устрій держави.

  

Це визначення дає найбільш загальні уявлення про юридичні властивості  та якості
Конституції України, які визначають її сутність, зміст,  походження, юридичну силу,
систему та структуру, форму та умови дії в  умовах сьогодення. До того ж нині Основний
Закон усе частіше  досліджується як багатоаспектне явище правового буття. Зокрема, 
правознавці дедалі частіше звертають увагу на Конституцію України як  джерело права,
систему правовідносин, складовий елемент правосвідомості  учасників конституційного
процесу, предмет І одночасно поле  конституційної конфліктології тощо.

  

Конституції України характерні певні ознаки, що визначають її  сутність, зміст, цілі та
призначення у суспільстві та державі. Учені  по-різному характеризують їх. Утім останні
роки дієвості оновленої  Конституції України внесли певні корективи у виявлені нами
кваліфікуючі  ознаки Основного Закону.

  

По-перше, за своєю сутністю Конституція України є актом найвищої  юридичної сили, що
належним чином унормовує політичну волю народу  України, як носія суверенітету і
єдиного джерела влади в Україні. Про це  свідчить і нормативний зміст рішень
Конституційного Суду України від 5  жовтня 2006 р. № 6-рп (справа про здійснення
влади народом) і від 16  квітня 2008 р. № 6-рп (справа про прийняття Конституції та
законів  України на референдумі).
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Слід погодитись із позицією Ж. М. Пустовіт, що народний суверенітет  слід розглядати як
природне право народу самостійно розпоряджатися своєю  долею, створювати такий
суспільний і конституційний лад, який  відповідає його волі. Отже, за своєю сутністю
Основний Закон є правовим  вираженням народного суверенітету, результатом
здійснення народом свого  природного права на самовизначення, втіленням
національних традицій  державотворення і правотворення, ідеалів і принципів
конституціоналізму.

  

 

  

По-друге, за своїм змістом Конституція України є універсальним  регулятором найбільш
важливих суспільних відносин в усіх сферах  суспільного та державного ладу України - у
політичній, економічній,  соціальній, культурній (духовній), екологічній, інформаційній та
ін.  Основний Закон також унормовує загальні засади, принципи усіх основних  інститутів
національного конституційного права - інституту основ  конституційного ладу України,
інституту конституційно-правового статусу  людини і громадянина, інституту
безпосередньої демократи, інституту  основ організації та діяльності органів держави,
інституту  адміністративно-територіального устрою України та інституту місцевого 
самоврядування, а також інституту правового захисту Конституції України.

  

Водночас таке широке коло суспільних відносин, основи яких  визначаються Основним
Законом, не повинне створювати штучну ілюзію  "розмитості" предмета
конституційно-правового регулювання. Предметом  правового регулювання, або змістом
Основного Закону є передусім  суспільні відносини, пов'язані з конституційно-правовим
статусом людини і  реалізацією політичної волі та легітимних інтересів основних суб'єктів 
публічно-владних відносин - Українського народу. Української держави та 
територіальних громад України.

  

По-третє, важливість змісту Основного Закону обумовлює її відповідну  юридичну силу.
За своєю юридичною силою Конституція України є головним,  найважливішим
нормативно-правовим актом у системі джерел національного  права України, основним
джерел конституційного права і всіх інших  галузей права України.
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Варто погодитись із М. І. Козюброю, який вважає, що верховенство  Конституції України
виявляється насамперед у її найвищій юридичній силі,  під якою слід розуміти пріоритет
(верховенство) норм Конституції перед  нормами звичайних законів, а тим більше перед
актами виконавчої влади та  Іншими нормативними актами, що діють на території
України. До того ж  вища юридична сила Конституції України забезпечується її
гарантіями,  зокрема особливим порядком правового захисту Основного Закону.

  

По-четверте, Конституція України має особливий нормативний склад.  Основний Закон
об'єднує в своєму складі норми. які є нормами прямої дії.  Вони знаходять свій подальший
розвиток і деталізуються в інших  нормативно-правових актах, але це не спростовує
можливості застосовувати  норми Конституції України безпосередньо, особливо тих
норм, які  визначають основні права і свободи людини і громадянина. Так, ч. 3 ст. 8 
Конституції України визначає: "Звернення до суду для захисту  конституційних прав і
свобод людини і громадянина безпосередньо на  підставі Конституції України
гарантується".

  

Безпосередня дія прямих норм гарантується й існуючим в Україні  механізмом правового
захисту Конституції України. Оскільки  нормативно-правові акти, що приймаються з
метою розвитку і деталізації  положень Конституції України, можуть порушувати ці
положення або  неадекватно відтворювати їх, то Конституційний Суд України, згідно з ч.
2  ст. 147 Конституції України, має право вирішувати питання про  відповідність законів
та інших правових актів Конституції України і дає  офіційне тлумачення Конституції
України та законів України. Тим самим  гарантується пряма дія норм Конституційного
права, реалізація яких не  вимагає обов'язкового прийняття відповідного закону України
або іншого  правового акта.

  

Таким чином, Конституція України, маючи особливий нормативний склад і  систему
відповідних національних і міжнародних гарантій своєї дієвості,  залишається нині
найбільш активним регулятором фундаментальних  суспільних відносин, які складають
предмет національного конституційного  права. У зв'язку з цим можна навести оцінку
права загалом, яку свого  часу висловлював Рудольф фон Ієрінг: "...вирішальним
моментом при оцінці  права є не абстрактний зміст законів, не справедливість на папері й
 моральність на словах, а те, як це право об'єктивізується в житті,  енергія, з якою все
визнане необхідним виконується й проводиться в  дійсності".

  

По-п'яте, Основний Закон має особливий порядок легітимізації. Уже  аксіоматичним
стало твердження про те. що конституції та конституційні  акти мають прийматись і
змінюватись у такий спосіб, який би не викликав  жодних сумнівів у їх легітимності.
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Світовій практиці відомо багато  способів затвердження конституцій і внесення до них
змін - шляхом  октруювання, прийняття установчими зібраннями (конституантами), 
парламентом, референдумом тощо. Але, у кожному окремо взятому випадку  успіх
легітимізації конституцій визначається очікуваннями суспільства.  Навіть конституції
ФРН і Японії, прийняті після Другої світової війни за  активної участі окупаційних військ,
виявились очікуваними німецьким і  японським народами, що й засвідчує їх дієвість
упродовж більше ніж  півстоліття.

  

Конституція України має особливий порядок прийняття і внесення до неї  змін, що є
важливою нормативно-правовою гарантією Конституції України.  На жаль, дещо
"ліберальне" тлумачення відповідних юридичних процедур у  грудні 2004 р. мало
неоднозначні правові наслідки для національного  державотворення протягом наступних
років.

  

Легітимна процедура внесення змін до Основного Закону виключає  можливість його
миттєвих, експресивних змін. Відповідно до Розділу XIII  Конституції України, цей
порядок є диференційованим, залежно від  важливості розділів Конституції, які
підлягають змінам, І має  здійснюватися поступово - протягом кількох сесій парламенту
або за  участі як парламенту, так 1 народу - шляхом проведення всеукраїнського 
референдуму (розділи І, ІІІ, XIII Конституції України).

  

Нормативний зміст рішень Конституційного Суду України від 5 жовтня  2006 р. № 6-рп
(справа про здійснення влади народом) і від 16 квітня  2008 р. № 6-рп (справа про
прийняття Конституції та законів України на  референдумі) дозволяє затверджувати
нову редакцію Конституції України на  всеукраїнському референдумі, у випадку, коли
народ попередньо підтримає  на всенародному голосуванні саме такий шлях легітимізації
оновленого  Основного Закону.

  

Враховуючи політико-правові реалії сьогодення, зокрема конституційні  ініціативи
учасників конституційного процесу, можна передбачити такий  можливий алгоритм
конституційних перетворень у 2009-2010 роках:  прийняття нового закону про
всеукраїнський референдум - проведення  консультативного референдуму щодо
можливості прийняття нової редакції  Конституції України на всеукраїнському
референдумі - всенародне  обговорення проекту нової редакції Конституції України з
його подальшим  затвердженням Верховною Радою України - затвердження нової
редакції  Конституції України на всеукраїнському референдумі. Хоча запропонований 
сценарій розвитку конституційної реформи в Україні не являється  безальтернативним.
На сьогодні політичні та державні діячі, а також  вчені конституціоналісти виявляють й
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інші пріоритети та перспективи  політико-правової реформи в Україні.

  

По-шосте, за нормативно-правовою формою Конституція України є так  званим "писаним"
кодифікованим правовим актом найвищої юридичної сили.  На відміну від конституцій
таких країн, як Велика Британія, Канада. Нова  Зеландія та інших, які складаються з
декількох видів джерел права  (конституційні звичаї, конституційні статути, конституційні
 нормативно-правові акти (в тому числі й історичні), конституційні  прецеденти,
конституційна доктрина), в Україні Конституція була прийнята  й діє як єдиний
кодифікований нормативно-правовий акт найвищої  юридичної сили. Зазначене, у свою
чергу, не виключає існування та  подальший розвиток системи конституційного права
України.

  

По-сьоме, за умовами дії, тобто територією та часом дії. Основний  Закон є
загальнонаціональним постійно діючим конституційно-правовим  актом. Зокрема, дія
Конституції України поширюється на всю територію  України, а її приписи є
загальнообов'язковими для всіх суб'єктів  національного права. Тобто Конституції
України властива така риса, як  універсальність і сталий характер.

  

По-восьме, Основний Закон має постійно діючий характер. Дія  переважної більшості
конституційних положень не обмежується часом.  Перехідні положення Конституції
України, які містять застереження  стосовно адаптаційних термінів (до трьох років з дня
прийняття Основного  Закону) набуття чинності всіма її статтями, нині вичерпані.

  

Стабільність Конституції України не заперечує приреченість цього  джерела
національного права на постійне удосконалення. Навіть найдавніші  з діючих конституцій
світу, такі як Конституція США 1787 року,  неодноразово ставали предметом перегляду
та зазнавали змін, "Чи можуть  конституції змінюватись? Чи може одне покоління навіки
зв'язувати інші  та всі наступні. Думаю, що ні. Творець створює землю для живих, а не
для  мертвих. Влада та права можуть належати тільки людям, а не речам чи  будь-якій
матерії, позбавленій волі... Ніщо не є незмінним, окрім  природних і невід'ємних прав
людини", - писав 5 червня 1824 p. Т.  Джеферсон у своєму листі до Д. Картрайту. Тобто
прогрес людства  обумовлює й прогрес конституціоналізму та подальший розвиток і 
вдосконалення національних конституцій39.

  

По-дев'яте, Конституція України в XXI ст. втілюючи давні традиції  національного
державотворення та правотворення, корелюється з ідеями і  ідеалами класичного і
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модерного європейського конституціоналізму  заснованого на "людиноцентризмі",
принципах демократії та верховенства  права. На користь цього свідчить і прагнення
учасників національного  конституційного процесу узгоджувати положення чинного
Основного Закону  та майбутні конституційні проекти із такими авторитетними
європейськими  інституціями, як Венеціанська комісія тощо.

  

Так, у середині червня 2009 р. Венеціанська комісія на своєму 79-му  Пленарному
засіданні обговорила проект Закону України "Про внесення змін  до Конституції України",
внесений Президентом України на розгляд  Верховної Ради України і висловила щодо
нього загалом позитивну оцінку.  Це дозволяє сподіватися на конструктивність процесу
системного оновлення  Основного Закону та сприйняття його наслідків як в Україні, так 1
за  кордоном.

  

Натомість ігнорування відповідних резолюцій має негативні наслідки.  Так, свого часу,
напередодні політико-правової кризи в Україні після  набуття чинності всіма
положеннями Закону України "Про внесення змін до  Конституції України", в резолюції
"Функціонування демократичних  інституцій в Україні", схваленою ПАРЄ щодо України,
наголошувалося, що  криза в Україні є результатом поспішної та незавершеної
конституційної і  політичної реформи 2004 року, відповідно до якої до Конституції
України  було внесено низку змін, без урахування застережень Венеціанської  комісії та
без проведення широкої публічної дискусії в країні. ПАРЄ  також нагадувала Україні про
свої попередні заклики реформувати  інституції в Україні, здійснені в Революціях
1179(1999), 1239(2001),  1244(2001), 1346(2003), 1364(2004), 1466 (2005) та
Рекомендаціях  1395(1999), 1416 (1999), 1451 (2000) та 1722 (2005) і звернулася з 
терміновим закликом до Президента України, народних депутатів України і  Кабінету
Міністрів України вирішити існуючу кризу в легітимний, суворо  конституційний та мирний
спосіб. Ігнорування відповідних резолюцій  Європейської комісії ПАРЄ "За демократію
через право" не дозволило  вчасно упередити кризові явища в новітньому українському
державотворенні  та право творенні.

  

По-десяте, Конституція України відіграє важливу роль щодо розвитку і  вдосконалення
вітчизняної конституційно-правової науки й освіти. Наукові  дослідження юридичних
властивостей Конституції України є надійним  теоретико-методологічним підґрунтям для
пізнання інших важливих явищ  конституційно-правової реальності, щодо яких
Конституція виступає  системоутворюючим чинником. До того ж вивчення основних
положень  Конституції України є обов'язковою вимогою щодо підготовки 
висококваліфікованих фахівців у галузі правознавства.
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Конституція України є продуктом і одночасно стрижнем розвитку такого  складного
політико-правового феномена, як "конституціоналізм". Зміст  цієї категорії опосередковує
роль і місце Конституції України у правовій  системі, суспільстві та державі, підтверджує
її верховенство в  регулюванні суспільних відносин.

  

Систему українського конституціоналізму становлять: 1) чинна  Конституція України як
нормативно-правовий акт; 2) теорія, історія,  ідеологія Конституції України; 3) існуючий
конституційний лад. У своїй  взаємодії ці елементи формують нормативно-правові,
наукові, Історичні,  ідеологічні та організаційні основи конституціоналізму.

  

Отже, Конституція України є результатом і водночас визначальним  складником
національного конституціоналізму під яким слід розуміти  упорядковану сукупність
(систему) Історично сформованих  ідеологічно-правових світоглядних поглядів на
способи і методи  ефективного регулювання конституційних правовідносин, об'єктивно у 
сформовану систему конституційного права, систему конституційного  законодавства,
стрижнем якої виступає Основний Закон, систему  конституційно-правової науки і освіти,
а також усталену конституційну  правотворчу та правозастосовну практику. При цьому
дихотомічний  взаємозв'язок Конституції України і конституціоналізму є не лише 
закономірним, а й бажаним для розвитку конституційної правової держави.

  

 

  

  

 

  

2. Історія Конституції України 1996 р.

  

Чинна Конституція України пройшла складний шлях становлення і  розвитку,
еволюціонуючи у контексті генези вітчизняного конституційного  права. Вона стала
вершиною, найбільш значущим здобутком української  теорії та практики
конституціоналізму. Конституція України 1996 р. стала  першою загальновизнаною у
всьому світі вітчизняною конституцією  незалежної Української держави, що визначила
основи суспільного і  державного ладу, права і свободи людини і громадянина, порядок 
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організації та функціонування органів державної влади та органів  місцевого
самоврядування та правовий захист Конституції. На відміну від  Конституції Пилипа
Орлика 1710р., Конституції УНР 1918 р. та низки  українських радянських конституцій,
чинна Конституція України ефективно  діє впродовж 10-ти років самостійного і
незалежного існування нашої  держави.

  

Історію розробки, прийняття, реалізації Конституції та внесення до  неї змін умовно
можна поділити на три основних періоди: перший період  (1991-1996 роки)
ознаменувався здобуттям незалежності України, процесом  підготовки проекту
Конституції і прийняттям Конституції України 1996 p.;  другий період (1996-2004 роки)
став періодом реалізації Конституції  України 1996 р,; третій період (2004/2005 роки -
донині) позначився  процесом внесення змін та доповнень до Конституції України 
(конституційною реформою), масштабною конституційною кризою 2007-2009  років і
пошуком легітимних шляхів системного оновлення Основного Закону.  Кожному із
зазначених періодів історії Конституції України 1996 р.  властиві свої особливості,
специфіка.

  

Перший період історії Конституції України 1996 р. (1991-1996 роки)  був започаткований
розпадом колишнього СРСР та становленням України як  незалежної самостійної
суверенної держави. Цей період історії  Конституції України є найбільш складним і
суперечливим. Його умовно  можна поділити на декілька під періодів: 1) від прийняття
Декларації про  державний суверенітет України 1990 р. до підготовки Концепції 
Конституції України 1992 р.; 2) від прийняття Концепції Конституції  України 1992 р. до
винесення першого проекту Конституції України на  народне обговорення (15 липня - 1
грудня 1992 p.); 3) від завершення  обговорення першого проекту Конституції України в
грудні 1992 р. до  підготовки та затвердження Верховною Радою України другого
проекту  Конституції України у травні 1993 p.; 4) травень-листопад 1993 р. - 
доопрацювання другого проекту Конституції України; 5) листопад 1993 р.  -1995 р. -
конституційна криза в Україні; 6) підготовка та прийняття  Конституційного договору
України в 1995 p.; 7) від прийняття  Конституційного договору в 1995 р. до прийняття
Конституції України 1996  р.

  

Доленосною подією конституційного життя незалежної України стала  легітимація її
незалежності. Після урочистого прийняття 24 серпня 1991  р. Верховною Радою України
Акта проголошення незалежності України та  його затвердження на всеукраїнському
референдумі 1 грудня 1991 р.  Україна була визнана суверенною державою та
повноцінним суб'єктом  міжнародно-правових відносин більшістю країн світу. Нагально
постала  потреба в конституційному закріпленні основ суспільного і державного  ладу,
прав і свобод людини і громадянина, порядку організації та  функціонування органів
державної влади та місцевого самоврядування  молодої незалежної держави.
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Перший проект Конституції, розроблений робочою групою Л. П. Юзькова,  зазнав
редакційних змін від 29 січня 1992 р. і привернув серйозну увагу  як вітчизняних" так і
зарубіжних спеціалістів. Його обговорення  проводилися 3-5 березня 1992 р. на
міжнародному семінарі у Празі, 3-5  липня у Києві на симпозіумі "Конституція незалежної
України", а також на  численних "круглих столах". Цей проект після відповідних
доповнень та  численних експертиз 5 червня 1992 р. був ухвалений Конституційною 
комісією і винесений на розгляд Верховної Ради України. 1 липня 1992 р.  Верховна Рада
України ухвалила постанову про винесення розробленого  Конституційною комісією
проекту Конституції України до 1 листопада 1992  р. на всенародне обговорення.

  

Утім перший проект Конституції України, як і наступні конституційні  проекти, не був
реалізований внаслідок перманентних протистоянь між  Президентом України та
Верховною Радою України на фоні тривалої  соціально-економічної кризи в Україні.
Враховуючи безвихідність  ситуації, що склалася в молодій державі, та шукаючи шляхи її
подолання  Президент України Л. Кучма та Голова Верховної Ради України О. Мороз 
підписали договір "Про основні засади організації та функціонування  державної влади і
місцевого самоврядування в Україні на період до  прийняття нової Конституції України",
більш відомий як Конституційний  договір. Цей договір набув чинності з моменту Його
підписання 8 червня  1995 р. Розділ 1 Договору декларував, що "на період до прийняття
нової  Конституції України організація та функціонування органів державної  влади і
місцевого самоврядування здійснюється на засадах, визначених  Законом України "Про
державну владу і місцеве самоврядування в Україні".

  

Фактично, Договір виконав роль альтернативної форми внесення змін до  Конституції
України, своєрідного механізму Імплементації Закону України  "Про державну владу і
місцеве самоврядування в Україні". Але аналіз  співвідношення чинної на той час
Конституції України, Закону України  "Про державну владу і місцеве самоврядування в
Україні" та Договору "Про  основні засади організації та функціонування державної
влади і  місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової  Конституції
України" свідчить про неоднозначність змісту і форми  Договору 1995 р.

  

Утім складна і неоднозначна правова природа Договору не спростовує  його значення в
національному конституційному процесі. Договір "Про  основні засади організації та
функціонування державної влади і місцевого  самоврядування в Україні на період до
прийняття нової Конституції  України" 1995 р. став помітною віхою в історії
конституційного права  України, оскільки стимулював конституційний процес та
прискорив  прийняття чинної Конституції України.
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Але Конституційний договір не вирішував проблему прийняття нової  Конституції України.
Уже 24 листопада 1995р. Конституційна комісія  підтримала пропозицію Президента
України й утворила нову робочу групу в  складі чотирьох представників Верховної Ради
України, чотирьох  представників Президента України і двох представників від органів 
правосуддя для доопрацювання конституційного проекту. Проект,  розроблений першою
робочою групою і доопрацьований другою робочою  групою, був винесений на
обговорення Конституційної комісії 12 березня  1996 р. і рекомендований до розгляду
Верховною Радою України. Вже 20  березня проект Конституції України був поданий на
спеціальне засідання  парламенту. Співголови Конституційної комісії Л. Кучма та О.
Мороз,  попри різницю поглядів і оцінок проекту, були одностайні в прагненні 
якнайшвидшого прийняття Основного Закону.

  

Уже 2 квітня 1996 р. Верховна Рада України винесла питання про проект  Конституції
України до порядку денного пленарних засідань, а 17 квітня  1996 р. розпочався його
розгляд. У парламенті над проектом спочатку  працювала міжфракційна ініціативна
група, а з 5 травня 1996 р. -  створена на її основі Тимчасова спеціальна комісія з
доопрацювання  проекту Конституції України на чолі з народним депутатом України М.
Д.  Сиротою.

  

28 травня - 4 червня 1996 р. відбулося перше читання проекту, а через  два тижні й друге
читання. Доопрацьований Тимчасовою спеціальною  комісією проект Основного Закону
був прийнятий Верховною Радою у першому  читанні 4 червня (258 голосів - "за"). При
підготовці до другого  читання до проекту Конституції України Тимчасова спеціальна
комісія  врахувала близько 6 тис. поправок до зазначеного акта.

  

Ситуація загострилася 26 червня 1996 p., коли Рада національної безпеки України і Рада
регіонів при Президентові

  

України виступили з різким засудженням будь-яких подальших зволікань з  прийняттям
нової Конституції України, оскільки такі зволікання  загострюють соціально-економічну
ситуацію в державі. Того ж дня  Президент України видав указ про проведення
всеукраїнського референдуму  25 вересня 1996 р. щодо прийняття нової Конституції
України, в основу  якої було покладено варіант проекту Основного Закону в редакції
робочої  групи від 11 березня 1996 р.
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У відповідь на це Верховна Рада України прийняла 27 червня постанову  "Про процедуру
продовження розгляду проекту Конституції України у  другому читанні". Відповідно до
положень постанови Погоджувальна рада  депутатських фракцій і груп визначає
нерозглянуті статті конституційного  проекту або їх окремі частини і вносить пропозиції
про їх попереджуючий  розгляд. Парламент розглядає визначені Погоджувальною
радою статті та  їх окремі частини в редакції, запропонованій Тимчасовою спеціальною 
комісією, і приймає щодо них рішення згідно з Регламентом. У разі  відхилення пропозиції
Комісії голосуються альтернативні поправки до цієї  пропозиції. В разі відхилення всіх
поправок передбачалося вироблення  узгоджувальної редакції її тексту з урахуванням
поправок, що набрали  найбільшу кількість голосів, Узгоджувальні пропозиції мали
розроблятися  Погоджувальною радою і передаватися до Тимчасової спеціальної комісії 
для опрацювання та внесення їх на розгляд парламенту.

  

Було також вирішено вести роботу в режимі одного засідання до  прийняття нової
Конституції України. 28 червня 1996 р. о 9 год 18 хв  після 24 год безперервної праці
Верховна Рада України прийняла і ввела в  дію Конституцію України ("за" проголосували
315 народних депутатів).  Після прийняття Конституції України Президент скасував свій
указ про  проведення всеукраїнського референдуму.

  

Одночасно Закон України "Про прийняття Конституції України та  введення її в дію" від
28 червня 1996 р. засвідчив втрату чинності  Конституцією (Основним Законом) України
від 20 квітня 1978 р. з  наступними змінами та доповненнями та Конституційним
договором між  Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади 
організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування  в Україні" у
зв'язку з прийняттям Конституції України.

  

Прийняття Конституції України 28 червня І 996 р. стало основним  здобутком першого
періоду історії Конституції України 1996 р. (1991-1996  роки) і, одночасно, точкою відліку
другого періоду (1996-2004/2005  роки) розвитку Конституції України 1996 р.

  

Нова Конституція України сприяла примиренню та консолідації  політичних сил,
подоланню економічної кризи, причиною якої в багатьох  випадках була недосконалість
та колізійний характер національного  законодавства, вирішенню на конституційному
рівні соціальних проблем та  гармонізації міжнаціональних і міжконфесійних
взаємовідносин в Україні,  розвитку національної духовності Українського народу.
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Характерною ознакою другого періоду історії Конституції України 1996  р. стала
реалізація її положень через новостворені правові акти (закони  та підзаконні акти) та
систему органів державної влади та місцевого  самоврядування, передбачену
Конституцією України. Тобто упродовж  1996-2006 років загалом були сформовані
нормативно- та  організаційно-правові механізми реалізації Конституції України 1996 р.

  

Водночас життя доводило необхідність реформування окремих положень  Конституції
України. Політичні, економічні, соціальні та інші чинники  обумовили необхідність зміни
форми держави, а відтак, - конституційної  реформи. Політики, громадські діячі, науковці
пропонували власні проекти  внесення змін до Конституції України 1996 p., але
переважна більшість  із них не знайшла підтримки у парламентаріїв.

  

Посиленням соціально-економічної кризи та суперечностей між Верховною  Радою
України та Президентом України позначився в Україні 2000 рік.  Зазначені кризові явища
загострилися у зв'язку з неспроможністю  парламенту вчасно прийняти Державний
бюджет України на 2000 рік, поданий  Кабінетом Міністрів України. До того ж сам
парламент розколовся на так  звану "більшість" та "меншість". У суспільстві набула
поширення ідея  проведення конституційного референдуму, почали створюватися
ініціативні  групи з питання проведення відповідного всеукраїнського референдуму.

  

На виконання вимоги більш як трьох мільйонів громадян України,  засвідченої в
установленому порядку протоколом ЦВК "Про загальні  підсумки збирання підписів
громадян України під вимогою проведення  всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою" від 15 січня 2000  р. відповідно до ст. 72 та п. 6 ст. 106 Конституції України
Президент  України видав Указ 65/2000 "Про-проголошення всеукраїнського
референдуму  за народною ініціативою" від 15 січня 2000 р.

  

Попри численні песимістичні прогнози, 16 квітня 2000 р. відбулося  голосування з
чотирьох питань, винесених на всеукраїнський референдум,  участь у якому взяли 29
728 575 виборців (81,15 %) з 36 629 926  громадян, що були включені до списку громадян
України, що мали право  голосу на всеукраїнському референдумі. Усі питання
референдуму отримали  підтримку виборців: за питання про додаткові підстави для
дострокового  припинення повноважень Верховної Ради України проголосувало 84,69 % 
громадян України, що взяли участь у голосуванні; за обмеження  депутатської
недоторканості - 89 %; за зменшення конституційного складу  парламенту з 450 до 300
народних депутатів України - 89.91%; за  необхідність формування двопалатного
парламенту в Україні - 81,68 %.  Серйозних порушень чинного законодавства про
референдуми Центральна  виборча комісія не зареєструвала.
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Конституційний Суд України визнав рішення всеукраїнського референдуму  16 квітня
2000 р. імперативними, але вони так і не були реалізованими.  Невдовзі, під впливом
поглиблення політичної та соціально-економічної  кризи рішення всеукраїнського
референдуму 16 квітня 2000 р. були  остаточно забутими. Подальші спроби внести зміни
до Конституції України  виявилися невдалими.

  

 

  

  

Віру народу України у власні сили пробудили події, пов'язані з  виборами Президента
України в 2004 році, що отримали в політичній теорії  та практиці назву "помаранчевої
революції". Ці події ознаменували  третій період історії Конституції України (2004/2005 р.
- донині),  пов'язаний процесом внесення змін та доповнень до Конституції України 
(конституційною реформою) та масштабною конституційною кризою 2007-2009  років і
пошуком легітимних шляхів системного оновлення Основного Закону.

  

 

  

Як відомо, конституційний процес в Україні отримав якісно новий вимір  наприкінці 2004
року, коли після другого туру голосування на виборах  Президента України 21 листопада
2004 р. виявилося, що результати цих  виборів були сфальсифікованими. Цей факт
викликав обурення в суспільстві  і спричинив масштабні мітинги, походи, демонстрації та
інші мирні  масові заходи, на яких громадяни вимагали чесних і прозорих повторних 
виборів, проведених 26 грудня 2004 р. 10 січня 2005 р. ЦВК видала  Постанову "Про
підсумки повторного голосування 26 грудня 2004 року та  результати виборів
Президента України", відповідно до якої переміг В. А.  Ющенко, набравши 51,99 % голосів
громадян України, що взяли участь у  голосуванні.

  

Правові здобутки "помаранчевої революції" були втілені передусім у  Закон України "Про
внесення змін до Конституції України". Як відомо, 8  грудня 2004 р. на позачерговому
пленарному засіданні Верховної Ради  України було вирішене питання про внесення змін
до Конституції України.  402 голосами підтримали пакет документів - Закон про внесення
змін до  Конституції України, Закон про особливості застосування Закону про  вибори

 16 / 33



РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАКОН СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

Президента України при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р.,  та про внесення змін
до Конституції України щодо вдосконалення системи  органів місцевого самоврядування.

  

Більшість положення Закону про внесення змін до Конституції України  набули чинності з
1 січня 2006 р., авжез25 травня 2006 p., коли після  складення присяги народними
депутатами України набула своєї каденції  Верховна Рада України V скликання, обрана
за оновленою пропорційною  системою, всі без винятку положення Закону України "Про
внесення змін до  Конституції України" від 8 грудня 2004 р. стали чинними.

  

Щодо легітимності цього Закону, то 7 вересня 2005р. Конституційний  Суд України
прийняв висновок № 1 -в/2005у справі за зверненням Верховної  Ради України про
надання висновку щодо відповідності проекту Закону  України "Про внесення змін до
Конституції України" вимогам статей 157 і  158 Конституції України (справа про внесення
змін до статей  85,118,119,133,140, 141, 142,143 Конституції України). Відповідно до 
основних положень цього висновку, проект Закону України "Про внесення  змін до
Конституції України" (реєстр. № 3207-1) було визнано таким, що  відповідає вимогам
статей 157 і 158 Конституції України. Водночас окремі  питання щодо легітимності
положень Закону України "Про внесення змін до  Конституції України" зберігають свою
актуальність донині.

  

Так, Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження  верховенства права 27
грудня 2005 р. оприлюднила "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 p. № 2222-IV та щодо 
відповідності його положень загальним засадам Конституції України 1996  року і
європейським стандартам", у яких 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.

  

Зазначений висновок також звернув увагу на змістовні невідповідності  конституційного
проекту загальним засадам Конституції України 1996 р. 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 загальнонаглядової функції прокуратури тощо.
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Пізніше, у 2006-2009 роках, згадані вище недосконалості та колізії  оновленої Конституції
України спричинили низку конституційних  конфліктів. Адже, як справедливо зазначає А.
А. Єзеров, конституційні  конфлікти не обов'язково пов'язані зі спором про право. Вони
також  можуть виступати як суперечності з приводу формування права, з приводу 
застосування, порушення та скасування конституційно-правових норм41.  Саме
правотворчі, а ще більше правозастосовні колізії та компетенційні  неузгодженості
оновленої Конституції України й стали однією з вагомих  причин масштабних
політико-правових криз у суспільстві та державі в  2007-2009 роках.

  

Здавалося б проблема упорядкування функцій інституту парламентської  коаліції та
інституту парламентської опозиції мала вирішиться з  розвитком положень ст. 83
Конституції України у довгоочікуваному Законі  України "Про Кабінет Міністрів України".
На жаль, прийняття Закону  України "Про Кабінет Міністрів України" від 21 грудня 2006
p., після  подолання парламентом вето Президента України, не вирішило проблему 
об'єктивізації зазначених інститутів й украй загострило політико-правову  ситуацію в
суспільстві та державі на початку 2007 року. Цьому посприяв і  перехід 11 народних
депутатів України від депутатських фракцій "Нашої  України" та Блоку Юлії Тимошенко
до складу парламентської коаліції, що  порушило визначені ст. 83 Основного Закону
умови формування та дієвості  парламентської коаліції.

  

Реагуючи на загострення політико-правової ситуації в державі. 2  квітня 2007 р.
Президент України, відповідно до ч. 3 ст. 90 Конституції  України, після проведення
консультацій щодо політичної ситуації в країні  з Головою Верховної Ради України, його
заступниками та головами  депутатських фракцій (О. Морозом, А. Мартинюком, М.
Томенко, Р.  Богатирьова, Ю. Тимошенко, В. Кириленком, І. Бокій, П. Симоненком) 
підписав Указ Президента України від 2 квітня 2007 р. № 264 "Про  дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України". Згодом було  видано ще низку указів
Глави Держави, на основі яких 30 вересня 2007 р.  на демократичній онові відбулися
позачергові вибори народних депутатів  України.

  

На жаль, "переформатування" Верховної Ради України не виправдало  очікувань
суспільства щодо завершення конституційної реформи та низки  похідних від неї
реформи - виборчої, адміністративно-правової, судової,  муніципальної тощо. Подальша
політико-правова криза в 2007-2009 роках  стала результатом колізійного характеру
оновленої Конституції України, а  також наслідком ігнорування учасниками
конституційного процесу навіть  тих положень Основного Закону, які є очевидними.
Навіть якісне оновлення  Верховної Ради України, а пізніше - 18 грудня 2007 р. - й
формування  нового Кабінету Міністрів України не могло убезпечити суспільство та 
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державу від нових політико-правових конфліктів за умови подальшого  ігнорування
конституційних колізій в Основному Законі, відсутності  системного розвитку положень
оновленої Конституції України у чинному  законодавстві, незавершеності конституційної
реформи в частині  удосконалення місцевого самоврядування та недосконалості
запровадженої в  Україні пропорційної виборчої системи Із закритими списками. На
кінець  2007 року в суспільстві та державі об'єктивно визріла потреба в  удосконаленні
механізмів конституційно-правового регулювання, закладених  оновленим Основним
Законом.

  

Висхідною крапкою в прагненні до системного оновлення Конституції  України можна
вважати Указ Президента України від 27 грудня 2007 р. №  1294/2207 "Про Національну
конституційну раду". Цей Указ започаткував  суспільний діалог щодо змісту та форм
удосконалення положень чинної  Конституції України. І вже у березні-квітні2008 р., до
конституційного  процесу почали залучатися за власної ініціативи громадські організації, 
непарламентські політичні партії та окремі небайдужі громадяни.  Результати їх
конституційної правотворчої роботи знайшли своє вираження в  пропозиціях до роботи
НКР, а в окремих випадках - і в самостійних  проектах нового Основного Закону.

  

Увагу громадськості України здобули і 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 здобула концепція дуалізму президентської влади, обґрунтована 
В. Авер'яновим. В. Шаповалом й іншими правознавцями в 2006-2007 роках і  повернута до
дискусії в 2008 році. Зміст цієї концепції, яка ще отримала  робочу назву "трикутник",
передбачала перерозподіл функцій і  повноважень між Верховною Радою України,
Президентом України і Кабінетом  Міністрів України таким чином, щоб унеможливити
подальші конфлікти між  вищими органами державної влади І сприяти зміцненню
державної влади  загалом.

  

У травні 2008 р. отримала своє поширення Й доктрина оновлення  Конституції України,
обґрунтована Міністром юстиції України М. Онішуком.  її сутність і зміст ґрунтуються на
принципах запровадження Інституту  консигнатури; єдності виконавчої влади й
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. Положення цієї доктрини були  втіленні в
проекті Закону України "Про внесення змін до Конституції  України", внесеному
Президентом України до Верховної Ради України 31  березня 2009 р.
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В основу президентського законопроекту про внесення змін до  Конституції України
покладено положення про вдосконалення системи  конституційних прав і свобод з метою
наближення їх до реальних  можливостей держави гарантувати ці права; ідею створення
двопалатного  парламенту, верхня палата якого представляла б інтереси територій, а 
нижня - найбільш впливових політичних силу державі; концепція подолання  дуалізму
виконавчої влади; положення щодо реформи місцевого  самоврядування, зокрема
шляхом ліквідації районних держадміністрацій і  зміцнення фінансової та
матеріально-технічної бази територіальних громад  тощо.

  

На початку червня 2009 р. дві найбільші парламентські фракції у  Верховній Раді України
– ПР і БЮТ- виступили з ініціативою щодо  створення широкої коаліції та внесення
системних змін до Основного  Закону з метою запровадження парламентської
республіки, в якій би  Президент України обирався Верховною Радою України. Але вихід
із  переговорного процесу ПР унеможливив відповідні конституційні  ініціативи. Кожна з
політичних сил (ПР і БЮТ) анонсувала внесення до  парламенту власних конституційних
процесів.

  

Натомість 12 червня 2009 р. Венеціанська комісія на своєму 79-му  Пленарному засіданні
обговорила проект Закону України "Про внесення змін  до Конституції України",
внесений Президентом України на розгляд  Верховної Ради України і дала йому загалом
позитивну оцінку. Це сприяло  активізації громадськості в процесі обговорення
конституційних змін,  запропонованих Президентом України.

  

Таким чином, на середину 2009 року до процесу системного  удосконалення та
оновлення Конституції України включилося більшість  політичних сил в Україні,
громадянське суспільство та його інститути,  наукове та експертне середовище, що дає
надію на конструктивне  завершення цього процесу, що дозволило Президенту України
видати 25  серпня 2009 р. Указ №671 "Про винесення на всенародне обговорення 
проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України". Разом  із тим.
наближення чергових виборів Президента України ускладнює  оновлення Основного
Закону та відтерміновує його в часі.
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3. Структура, система та функції Конституції України

  

Структура Конституції України відображає її зміст, дає уявлення про  основні питання,
що підлягають конституційно-правовому регулюванню.  Категорія "структура конституції"
є складовим елементом такого явища, як  форма конституції, під якою прийнято розуміти
спосіб організації та  упорядкування нормативного матеріалу, який містить кожна окремо
взята  конституція.

  

Під структурою Конституції України слід розуміти внутрішню  взаємоузгоджену побудову
Основного Закону як нормативно-правового акта  найвищої юридичної сили.

  

Конституція України 1996 р. належить до кодифікованих конституційних  актів. Вона
існує у вигляді єдиного нормативно-правового акта, що  складається із трьох основних
частин; преамбули, основної частини,  прикінцевих і перехідних положень. У свою чергу,
основна частина та  прикінцеві і перехідні положення Конституції України складаються Із
15  самостійних розділів, позначених латинськими цифрами, що включають 161  статтю
(розділи I-XIV) і 14 пунктів (розділ XV), позначених арабськими  цифрами. Окремі статті
Конституції України складаються з декількох  абзаців, що не нумеруються. а при
посиланні на них позначаються як  частини (ч.) відповідної статті.

  

Преамбула конституції - це звичайна для світової конституційної  практики невелика за
обсягом, урочиста, написана навіть із певним  пафосом вступна частина до її основного
змісту, що має  багатофункціональний характер. Вона виконує принаймні дві основні 
функції: по-перше, вказує на те, хто і в якому порядку прийняв  конституцію, і, по-друге,
містить коротку характеристику умов І мотивів  прийняття конституції та покладених при
цьому завдань. Тобто преамбула  конституції має концептуальний характер.

  

Преамбула Конституції України декларує: "Верховна Рада України від  імені Українського
народу - громадян України всіх національностей,  виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію  українського державотворення і на основі
здійсненого українською нацією,  усім Українським народом права на самовизначення,
дбаючи про  забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись  про
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зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати  і зміцнювати
демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи  відповідальність перед
Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та  прийдешніми поколіннями, керуючись
Актом проголошення незалежності  України від 24 серпня 1991 p., схваленим 1 грудня
1991 р. всенародним  голосуванням, приймаємо цю Конституцію - Основний Закон
України".

  

Преамбула Конституції України 1996 р. визначає основні цілі, задля  досягнення яких
було прийнято цю Конституцію, а саме: забезпечення прав і  свобод людини та гідних
умов її життя; зміцнення громадянської злагоди;  розвиток і зміцнення демократичної,
соціальної, правової держави.

  

Нормативну частину Конституції України 1996 р. складає переважно її  основна частина,
що складається з 13 розділів та 159 статей. Основну  частину Конституції України 1996 р.
складають групи норм Конституції, що  визначають загальні засади суспільного і
державного ладу; права,  свободи та обов'язки людини І громадянина; конституційні
основи виборів і  референдумів; правовий статус вищих органів державної влади -
Верховної  Ради України. Президента України, Кабінету Міністрів України;' правовий 
статус прокуратури; систему та функції судів загальної юрисдикції;  особливості
адміністративно-територіального устрою України: правовий  статус АРК; основи
місцевого самоврядування; порядок внесення змін до  Конституції України.

  

Розділ І "Загальні засади" Конституції України містить норми, що визначають основи
суспільного і державного ладу України.

  

Норми цього розділу Конституції України визначають основні напрямки  розвитку
громадянського суспільства, основні принципи суспільного життя,  пріоритети
національного правотворення і державотворення, принцип  народного суверенітету,
права Українського народу, закріплюють форму  держави, пріоритет людини, її життя і
здоров'я, честі і гідності,  недоторканості і безпеки як найвищої соціальної цінності,
основні  напрямки зовнішньополітичної діяльності держави, встановлюють державні 
символи України тощо.

  

У Розділі II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і  громадянина" -
визначаються основні принципи прав і свобод людини і  громадянина, їх загальні та
спеціальні (юридичні) гарантії, а також  встановлюються громадянські, політичні,
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економічні, соціальні, культурні  (духовні, ідеологічні), екологічні та інші права і свободи
людини і  громадянина в Україні. Цей Розділ також включає норми, що встановлюють 
основні конституційні обов'язки людини і громадянина та гарантії їх  виконання.

  

Чільне місце в структурі Конституції України займає розділ,  присвячений виборам і
референдумам (Розділ ІІІ "Вибори. Референдуми).  Цей Розділ, порівняно з іншими,
містить незначну кількість норм  конституційного права, але їх положення визначають
механізм  безпосередньої реалізації народного суверенітету. Зокрема, йдеться про 
норми, що визначають вибори, референдуми та інші форми безпосередньої  демократії
та їх основні принципи, а також деталізують суб'єктивне право  громадян України брати
участь у всеукраїнському та місцевих  референдумах, вільно обирати і бути обраними до
органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, закріплене у
попередньому Розділі  Конституції України. Розділ III Конституції України також
визначає  юридичний механізм ініціювання всеукраїнського референдуму на вимогу 
громадян України (ч. 2 ст. 72), питання обов'язкового всеукраїнського  референдуму (ст.
73) та питання, що не можуть виноситися на  всеукраїнський референдум (ст. 74).

  

Розділ IV "Верховна Рада України" Конституції України нормативно  визначає поняття
національного парламенту, порядок його формування та  діяльності,
конституційно-правовий статус народного депутата України,  структуру та повноваження
Верховної Ради України, суб'єктів законодавчої  ініціативи, конституційно-правові основи
бюджетного процесу,  парламентського контролю тощо. Цей Розділ також встановлює
національну  грошову одиницю - гривню (ст. 99) та основні завдання Національного 
банку України (ст. 100).

  

У Розділі V Конституції України об'єднані конституційно-правові  норми, що визначають
правовий статус Президента України, який є главою  держави і виступає від її імені.
Зокрема, у цьому Розділі закріплено  вимоги до кандидата у Президенти України,
порядок обрання Президента  України та підстави для дострокового припинення його
повноважень, у тому  числі й у порядку імпічменту, визначено повноваження Президента 
України. Важливою є і ст . 107 Розділу V, яка визначає  конституційно-правовий статус
Ради національної безпеки і оборони  України.

  

Наступний, шостий розділ Конституції України "Кабінет Міністрів  України. Інші органи
виконавчої влади" - включає норми конституційного  права, що визначають структуру та
порядок формування Кабінету Міністрів  України, його повноваження, юридичну силу
актів Кабінету Міністрів  України, а також визначає конституційно-правові основи
здійснення  виконавчої влади на місцях, зокрема визначає правовий статус місцевих 
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державних адміністрацій.

  

Розділ VII "Прокуратура" закріплює конституційно-правовий статус  Прокуратури
України, що становить єдину систему. Конституція визначає  лише основні конституційні
положення щодо завдань Прокуратури України та  порядку призначення та звільнення з
посади Генерального Прокурора.  Організацію і порядок діяльності органів прокуратури,
відповідно до ст.  123 Конституції України, визначає спеціальний закон.

  

Наступним, восьмим розділом Конституції України є Розділ  "Правосуддя", до складу
якого входять норми конституційного права  України, що визначають основні принципи
правосуддя, правовий статус  основних суб'єктів правосуддя - Конституційний Суд
України та систему  судів загальної юрисдикції, конституційно-правовий статус суддів
судів  загальної юрисдикції. Цей Розділ також включає статті, що визначають  порядок
фінансування та створення належних умов для функціонування судів  і діяльності суддів
(ст. 130), конституційно-правовий статус Вищої ради  юстиції (ст. 131) тощо.

  

Найбільш "лаконічним" структурним елементом основної частини  Конституції України є
Розділ IX "Територіальний устрій України". Він  містить лише дві статті, які визначають
основні принципи територіального  устрою України (ст. 132) та встановлюють систему 
адміністративно-територіального устрою нашої держави (ст. 133).

  

Важливим елементом структури Конституції України є Розділ X  "Автономна Республіка
Крим", присвячений регулюванню  конституційно-правового статусу цієї невід'ємної
складової частини  України. Зазначений Розділ містить норми, що визначають систему
органів  АРК (Верховної Ради АРК, Ради Міністрів АРК, а також Представництва 
Президента України в АРК). порядок їх формування та взаємовідносини з  вищими І
центральними органами державної влади України, встановлюють  право АРК видавати
власні нормативно-правові акти, визначають  повноваження АРК тощо.

  

Два останні розділи Конституції України присвячені механізму  організаційно- і
нормативно-правового захисту Основного Закону. Так,  Розділ XII "Конституційний Суд
України" визначає правовий статус  Конституційного Суду України як єдиного органу
конституційної юстиції в  Україні. Він включає конституційно-правові норми, що
визначають основні  функції Конституційного Суду України, порядок його організації та 
діяльності, правовий статус суддів Конституційного Суду України,  встановлює суб'єктів
звернення до Конституційного Суду України тощо.  Розділ XIII Конституції України
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визначає порядок внесення змін до  Конституції України. При цьому процедура внесення
змін до Конституції  України диференціюється залежно від предмета цих змін. Внесення
змін до  розділів І, Ш, XIII Основного Закону з огляду на їх фундаментальне 
системоутворююче значення для структури Конституції передбачає більш  складну
процедуру, ніж внесення змін до інших розділів Основного Закону.

  

Структура основної частини Конституції України дає підстави вважати,  що вона загалом
об'єктивізує систему національного конституційного  права, а структурні елементи
Конституції України (розділи) об'єктивно  відтворюють основні інститути конституційного
права України.

  

Останнім елементом Конституції України є її прикінцеві та перехідні  положення, які за
своїм змістом слід відносити до нормативних гарантій  Основного Закону, оскільки вони
мають на меті утвердити дату прийняття  Конституції України як державне свято та
забезпечити комплексну дію  Конституції України на період повної адаптації чинного
законодавства  України до положень нової Конституції України. При цьому слід 
враховувати, що Розділ XV "Перехідні положення" Конституції України на  сьогодні
фактично втратив свою актуальність, оскільки майже усі пункти  Перехідних положень
уже реалізовані.

  

Водночас слід звернути увагу, що ст. 160 Розділу XIV "Прикінцеві  положення" визначає
інший, особливий порядок набуття Конституцією  України чинності, ніж це передбачено
ч. 5 ст. 94 Конституції України.  Якщо закони України, як правило, набувають чинність не
раніше дня їх  опублікування, то Конституція України набула чинність з дня її прийняття  -
28 червня 1996 р. Наступна стаття (ст. 161) цього Розділу визначила  дату прийняття
Конституції України державним святом - Днем Конституції  України. На сьогодні День
Конституції України є одним із найвизначніших і  найбільш шанованих народом
державних свят.

  

Як відомо. Конституція України, будучи пріоритетним актом  національного права,
залишається не єдиним джерелом конституційного  права з відповідною юридичною
силою. Таку ж юридичну силу, по суті,  мають Акт проголошення незалежності України,
рішення всеукраїнського  референдуму 1 грудня 1991 р., яким було затверджено цей
Акт, тощо.  Зазначене дозволяє розмежовувати такі категорії, як "структура  Конституції"
та "система Конституції".
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Тобто система Конституції України - це передусім упорядкована  сукупність
конституційно-правових актів найвищої юридичної сили (нині,  окрім чинної Конституції
України до таких слід відносити Акт  проголошення незалежності України 1991 р.,
затверджений на  всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 p.), які синхронно
регулюють  важливі суспільні відносини політичного характеру.

  

Кожен із зазначених конституційних актів регулює суспільні відносини,  що традиційно є
предметом правового регулювання Конституції; має  найвищу юридичну силу; прийнятий
Верховною Радою України або (та)  народом України, тобто виключними суб'єктами
конституційної  нормотворчості; залишається чинним на сьогоднішній день, оскільки не 
скасований у встановленому Конституціє ю та законами України порядку;  гарантується
державою.

  

Отже, якщо структура Основного Закону є його внутрішньою побудовою,  то система
Конституції - це, у першу чергу, система конституційних актів  найвищої юридичної сили,
пов'язаних між собою, насамперед,  функціональними зв'язками.

  

Структура та система Конституції України обумовлені та тісно  пов'язані зі своїми
функціями. Внутрішня побудова Основного Закону є  оптимальною юридичною моделлю
для ефективного цілеспрямованого впливу  Конституції України на суспільні відносини,
що є предметом  конституційного права.

  

Ці функції є життєво необхідними для суспільства загалом, що  підтверджує більш ніж
двохсотлітня історія існування конституцій у  світі. Слід погодитися з О. В. Скрипнюком у
тому, що висвітлення функцій  Основного Закону стосується не лише Конституції
України, а її  призначення в суспільстві та державі та функціонування права у 
суспільстві загалом.

  

Функції Конституції України - це цілеспрямовані напрямки та види  впливу Основного
Закону суспільства і держави на суспільні відносини.

  

Конституція України, як і більшість конституцій світу, є  багатофункціональною. Вона
здійснює, зокрема, політичну, економічну,  соціальну, культурну (духовну, Ідеологічну) та
інші галузеві й об'єктні  функції, а також владні функції: установчу, правотворчу,
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контрольну,  охоронну та інші власне конституційні функції.

  

Основними критеріями класифікації функцій Конституції України слід  вважати: 1)
об'єкти впливу Конституції України на суспільні відносини;  2) способи і засоби впливу
Конституції України на суспільні відносини;  3) умови впливу Конституції України на
суспільні відносини тощо.

  

У першу чергу слід розглянути функції Конституції України за  об'єктами впливу норм
цього найважливішого нормативно-правового акта на  суспільні відносини. Основними
об'єктами впливу Конституції України є  основні сфери суспільного та державного ладу,
а саме - політична,  економічна, соціальна, культурна (Ідеологічна або духовна), а також 
зовнішньополітична сфери. Відповідно, необхідно розрізняти такі об'єктні  функції
Основного Закону, як політична, економічна, соціальна  ідеологічна та
зовнішньополітична.

  

Об'єктні функції Конституції України можна класифікувати й за  основними інститутами
конституційного права, що об'єктивізовані в  розділах Основного Закону, тобто за
предметами конституційно-правового  регулювання, що властиві певним групам норм
Конституції України.  Зокрема, слід розрізняти функції конституційно-правового
регулювання  основ суспільного і державного ладу; прав, свобод і обов'язків людини і 
громадянина; форм безпосередньої демократії; правового статусу органів  державної
влади та органів місцевого самоврядування, а також їх  службових і посадових осіб;
місцевого самоврядування;  адміністративно-територіального устрою України; правового
захисту  Конституції тощо.

  

Функції Конституції України слід також розрізняти за способами і  засобами впливу на
суспільні відносини, що є предметом конституційного  права. Як і для галузі
конституційного права загалом, для Конституції  Україні властиві, за способом і засобом,
такі функції, як регулятивна,  установча, охоронна, контрольна, інтегративна
(системоутворююча),  правотворча, правозастосовча, інформаційна, аксіологічната ряд
інших.  Наприклад, інтегративна (системоутворююча) функція Конституції України 
полягає в тому, що цей нормативно-правовий акт є основою системи  національного
законодавства.

  

За часом функції Конституції України поділяються на постійні та  тимчасові. Питома вага
функцій Конституції України, як і більшості інших  конституцій, має постійний характер,
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оскільки дія положень Основного  Закону має безстроковий характер. Тимчасові функції
Конституції України,  визначені Перехідними положеннями (Розділ XV Конституції
України),  існували на період, що не перевищував п'ять років з часу прийняття 
Конституції України. На сьогодні тимчасові функції Конституції України  не властиві, що й
обумовлює таку її ознаку, як стабільність.

  

 

  

  

 

  

4. Правова охорона Конституції України

  

Однією з важливих юридичних властивостей Конституції України є  обов'язковість її
спеціального правового захисту як одного з  найважливіших об'єктів конституційного
права. Закономірно, що  Конституція, яка стоїть на захисті суспільного І державного
ладу, прав і  свобод людини і громадянина та інших конституційних цінностей, є 
ефективною лише за умови її правової захищеності, гарантованості.

  

Для вітчизняної конституційної теорії та практики спеціальні органи  захисту конституції
були невідомі до 90-х років XX ст. Правова охорона  українських радянських конституцій
покладалася на вищі органи державної  влади та управління, які здійснювали дві основні
функції - контроль за  дотриманням радянських конституцій і забезпечення відповідності 
конституцій радянських союзних республік Конституції СРСР.

  

Зародження інститутів правового захисту конституції в колишньому СРСР  прийнято
пов'язувати з прийняттям 1 грудня 1988 р. Закону СРСР "Про  зміни І доповнення
Конституції (Основного закону) СРСР", який передбачав  створення Комітету
конституційного нагляду СРСР Наглядові та контрольні  повноваження цього
спеціалізованого органу правового захисту радянської  конституції закріплювалося в
Законі СРСР "Про конституційний нагляд в  СРСР". Утім розпад колишнього СРСР не
дав можливості еволюціонувати  Комітету конституційного нагляду СРСР в повноцінний
самостійний постійно  діючий орган конституційної юстиції.
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В Україні ж, за радянської доби. Комітет конституційного нагляду  УРСР, передбачений
ст. 112 Конституції УРСР 1978 p., після внесення до  неї змін 21 жовтня 1989 р., узагалі
не був сформований. Натомість після  внесення змін до ст. 112 Конституції УРСР в 1990
р. передбачалося  формування більш прогресивного органу правового захисту
конституції -  Конституційного Суду УРСР, склад якого мав обиратися Верховною Радою 
УРСР, Але й ця новація не була реально втілена в життя.

  

Лише після здобуття Україною незалежності в 1991 р. вдалося розпочати  формування
спеціалізованого органу правового захисту Конституції  України - Конституційного Суду
України. З липня 1992 р. Верховна Рада  України прийняла Закон України "Про
Конституційний Суд України", який  визначив порядок формування і основні функції
цього органу  конституційної юстиції незалежної України.

  

Утім діяльність Конституційного Суду України в період 1992-1996 років  була
малоефективною з огляду на те, що Верховна Рада України обмежилася  лише
призначенням першого Голови Конституційного Суду України Л. П.  Юзькова. Спроби
обрати Верховною Радою України заступника Голови  Конституційного Суду України та
судців Конституційного Суду України  виявилися безуспішними. У зазначений період
основні функції щодо  правового захисту Конституції України здійснювалися
Президентом України і  Верховною Радою України.

  

Після прийняття нині чинної Конституції України від 28 червня 1996  p., що чітко
визначила систему правового захисту Основного Закону, було  прийнято новий Закон
України "Про Конституційний Суд України" від 16  жовтня 1996 p., який І поклав початок
реальної діяльності цього єдиного  органу конституційної юстиції в Україні. Тобто відлік
правового захисту  Конституції України, у його вузькому розумінні, слід вести з 1996 р., 
коли було сформовано реально діючий Конституційний Суд України.

  

Правову охорону Конституції України слід розглядати у вузькому та  широкому
значеннях. У першому випадку під охороною Конституції України, у  вузькому значенні,
слід розуміти цілеспрямовану, передбачену  Конституцією та законами України
діяльність Конституційного Суду України  щодо вирішення питань про відповідність
законів та інших правових актів  Конституції України і офіційного тлумачення Конституції
України та  законів України.
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Відповідно до ст. 13 Закону України "Про Конституційний Суд України"  від 16 жовтня
1996 p., конституційний Суд України приймає рішення та дає  висновки у справах щодо: 1)
конституційності законів та інших правових  актів Верховної Ради України, актів
Президента України, актів Кабінету  Міністрів

  

України, правових актів Верховної Ради АРК; 2) відповідності  Конституції України
чинних міжнародних договорів України або тих  міжнародних договорів, що вносяться до
Верховної Ради України для  надання згоди на їх обов'язковість; 3) додержання
конституційної  процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та  151
Конституції України; 4) офіційного тлумачення Конституції та  законів України.

  

Але легітимна діяльність Конституційного Суду України, будучи одним  із найбільш
важливих елементів системи правового захисту Конституції  України, не вичерпує всіх
можливостей цієї системи. Правову охорону  Конституції України слід розглядати не
лише у вузькоспеціалізованому,  айв широкому значенні.

  

Отже, правова охорона Конституції України, у широкому розумінні,  здійснюється за
допомогою спеціальних юридичних способів і засобів,  якими виступають
нормативно-правові й організаційно-правові механізми  забезпечення правової охорони
Конституції України. Сукупність  нормативно- і організаційно -правових механізмів
правового захисту  Конституції України також прийнято називати гарантіями Конституції
 України.

  

Правова охорона Конституції України у широкому значенні тотожна  гарантіям
Конституції України, під якими слід розуміти систему загальних  та спеціальних
(юридичних) умов і засобів, що забезпечують режим  конституційної законності у всіх
сферах суспільного і державного ладу  нашої держави. Система гарантій Конституції
України представлена, в  першу чергу, загальними та спеціальними (юридичними)
гарантіями  Конституції України.

  

Загальні гарантії Конституції України визначаються за основними  сферами
конституційного ладу України і, відповідно, поділяються на  політичні, економічні,
соціальні та культурні (духовні) гарантії  належного дотримання і виконання Конституції
України. Належний розвиток  всіх сфер суспільного і державного ладу держави є
загальною умовою  діяльності конституції. Навіть найдосконаліша конституція виявиться 
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"паперовою" за умови, коли суспільство та держава будуть не в змозі  реалізувати її
положення в силу недостатнього розвитку хоча б однієї із  зазначених сфер суспільного
та державного життя.

  

Спеціальні або власне юридичні гарантії Конституції України умовно  виділяються в
нормативно-правові та організаційно-правові.  Нормативно-правові гарантії Конституції
України - це сукупність  матеріальних і процесуальних конституційних та інших норм
права, що  визначають порядок прийняття, внесення змін до Конституції України та 
порядок дії норм Основного Закону в часі, просторі та за колом  суб'єктів. Ці норми
об'єктивізуються в системі чинного конституційного  законодавства України, а в
широкому розумінні - у всій системі чинного  національного законодавства України. При
цьому слід зазначати, що  основні принципи та положення нормативно-правових гарантій
Конституції  України закріплені у її тексті.

  

Організаційно-правові гарантії Конституції України є сукупністю  суб'єктів
конституційного права, на які покладається обов'язок  реалізувати Основний Закон.
Первинним елементом системи  організаційно-правових гарантій Конституції України
безперечно є  Український народ. Відповідно до ст. 5 Конституції України Український 
народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Він  здійснює свою владу
безпосередньо і через органи державної влади та  органи місцевого самоврядування.
Власне, й Конституція України, як  закріплено в її преамбулі, "від імені всього
Українського народу" і є  вираженням суверенної волі народу, тож цілком закономірно,
що народ  України і є основним захисником цієї Конституції.

  

Важливим елементом системи організаційно-правового захисту  Конституції є громадяни
України, як активний елемент народу України. У  юридичній науці правова охорона
Конституції громадянами розглядається у  двох формах: 1) пасивній, що зводиться до
виконання громадянами своїх  юридичних обов'язків, що мають пасивний характер,
оскільки пропонують  лише утримання від тих чи інших дій, спрямованих проти
конституції; 2)  активній, зміст якої полягає у здійсненні громадянами свідомих 
цілеспрямованих дій щодо захисту Конституції, які виходять за межі  пасивного
виконання їх конституційних обов'язків.

  

Важливим суб'єктом організаційно-правового захисту Конституції  України виступає
держава. Українська держава здійснює  організаційно-правовий захист Конституції
України через систему органів  законодавчої, виконавчої та судової влади.
Конституційний Суд України,  як спеціалізований орган конституції України є основним
складовим  елементом цієї системи.
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Важлива роль у системі організаційно-правових гарантій Конституції  України
відводиться й суб'єктам місцевого самоврядування, які становлять  питому кількість від
загальної кількості учасників  конституційно-правових відносин.

  

Існують й інші види гарантій Конституції України. Зокрема, поряд з  названими
національними спеціальними (юридичними) гарантіями Конституції  України можна також
виділити спеціальні міжнародні нормативні та  інституційні гарантії Конституції України, а
також деякі інші гарантії  Основного Закону.

  

 

  

Запитання для самоконтролю

  

1. Визначте поняття Конституції України і вкажіть її основні юридичні ознаки.

  

2. Розкрийте історичні витоки походження конституцій в Україні та за кордоном.

  

3. Співвіднесіть між собою категорії. "Конституція України і "конституціоналізм" та
охарактеризуйте їх спільні й відмінні риси.

  

4. Періодизуйте основні етапи історії Конституції України. У чому  полягає сутність І зміст
новітньої історії Основного Закону 2005-2009  років?

  

5. Розкрийте поняття структури і системи Конституції України.

  

6. Вкажіть основні функції Основного Закону, класифікуйте їх.

 32 / 33



РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАКОН СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

  

7. У чому полягає особливість юридичних механізмів правового  захисту Конституції
України? Які суб'єкти правового захисту Основного  Закону Вам відомі?
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