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АНОТАЦІЯ 

Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади 

конституціоналізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (081 – 

Право). – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 

2017. 

У дисертації досліджено проблему конституціоналізації правового 

порядку, визначено її теоретико-методологічні засади, з’ясовано природу 

правового порядку як юридичної категорії та явища правової дійсності, виходячи 

з поєднання теорії природного права та юридичного позитивізму. Обґрунтовано 

застосування міжгалузевої методології, орієнтованої на соціальні аспекти 

існування права. Наголошено, що право є ціннісно-нормативною системою, 

основою якої є порядок.  

Охарактеризовано правопорядок як складне соціальне явище, яке 

складається під впливом соціальних, моральних, юридичних, економічних, 

політичних відносин. Це об’єктивно та суб’єктивно обумовлений стан 

суспільних відносин, який характеризується їх внутрішнім погодженням, 

урегульованістю, відповідністю принципам права, а також демократичним, 

гуманістичним та моральним цінностям. Зроблено висновок, що правовий 

порядок слід розглядати одночасно в контексті соціокультурної та нормативної 

парадигми. Наголошено, що забезпечення правопорядку є одним з основних 

напрямів діяльності держави, з огляду на безпеку людини, охорону її прав і 

свобод. Держава становить найважливішу ланку правопорядку як владний 

суб’єкт, що його забезпечує й охороняє систему конституційних цінностей. 

Правопорядок розглянуто як стан, що забезпечується особливим механізмом 

(зокрема конституційним). Відповідно, у межах дослідження запропоновано 

визначення категорії «правовий порядок» як якісний фактичний стан 
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урегульованості суспільних відносин, заснований на реалізації права і 

забезпечений особливим конституційно-правовим механізмом. 

Проаналізовано стан наукової розробки проблеми конституціоналізації 

правового порядку та запропоновано авторську дефініцію означеного феномену. 

Конституціоналізацію правового порядку визначено як слідування правилам, 

установленим конституцією, забезпечення її верховенства та прямої дії, повага 

конституційних цінностей всіма членами суспільства та держави в цілому; як 

гарантії дотримання норм Основного Закону, прав та свобод людини і 

громадянина, забезпечення ефективності правової системи та її елементів; як 

процесу проникнення конституційних положень і принципів (цінностей) в 

структуру правової системи з метою трансформації універсальних положень 

конституції.  Зазначено, що конституціоналізація є критерієм конкретизації 

засад, цінностей конституції в чинному законодавстві та в реальних суспільних 

відносинах, що формує правовий режим реалізації основних прав та свобод  

людини і громадянина. 

Сформульовано поняття механізму конституціоналізації правового 

порядку як складного системного утворення, що включає в себе нормативну, 

функціональну та інструментальну складові, які пов’язані суб’єктно-об’єктними 

зв’язками особи, суспільства і держави, що засновані на конституційних 

принципах. Основна увага приділена стадіям механізму конституціоналізації 

правового порядку: 1) втілення конституційного права в конституційному акті 

(як правило, в конституції) – «право в нормі»; 2) втілення права в 

конституційних правовідносинах; 3) дія галузевих правовідносин відповідно до 

норм і принципів конституції; 4) втілення права у фактичних правомірних діях 

суб’єктів права. Зазначено, що результатом цього процесу є конституційність 

правопорядку. 

Досліджено основні чинники, які впливають на процес 

конституціоналізації правового порядку,  серед яких важливе місце відведено 

конституційній законності як індикатора реалізації юридичної відповідальності, 

необхідної для забезпечення правового порядку, його послідовної 
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конституціоналізації. Наголошено на вагомій ролі імплементації норм 

міжнародного права в сучасну українську правову систему, метою якої є 

забезпечення гармонійної взаємодії міжнародного права й національного 

законодавства, основою чого є реалізація положень Основного Закону. Розкрито 

основні гарантії забезпечення правового порядку як можливості реалізації 

приписів конституції в практичній площині. Наголошено, що гарантії можуть 

існувати тільки в державі, побудованій на правових засадах, що виходять із 

принципів верховенства права та правового закону, поділу державної влади, 

забезпечення взаємної відповідальності держави та особи. Зазначено, що 

механізм забезпечення стабільності правових відносин та правового порядку 

втілюється через усталену сукупність засобів управління суспільством та 

забезпечення основоположних людських цінностей. У цій системі головною 

гарантією визначено право на судовий захист. 

Наголошено, що правовий порядок є одним із засобів (критеріїв) 

визначення ефективності національного законодавства з огляду на реалізацію та 

розвиток норм конституції. Ефективність конституціоналізації правового 

порядку – це співвідношення між результатом дії конституції й тією метою, 

задля якої її було прийнято. Зазначено, що механізм конституціоналізації 

правового порядку повинен бути соціально цінним за своїм характером, 

створювати режим сприяння задоволенню прав, свобод та законних інтересів 

суб’єктів права. Умовами ефективності конституціоналізації правового порядку 

визначено обставини, що сприяють реалізації цінностей, закладених у 

конституції. Критерії конституціоналізації правового порядку згруповано в 

змістовні, інструментальні та результативні. Виділено два рівні ефективності 

конституціоналізації правового порядку: правотворчий та правозастосовний, які 

відображають процес конституціоналізації та охоплюють питання досягнення 

необхідного рівня правового порядку.  

Доведено, що найважливішим показником конституціоналізації правового 

порядку є оцінка ефективності дії конституції, реалізація положень якої дає 

змогу створити законодавчу базу як основу формування національного 
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правопорядку. Ефективність Основного Закону визначено за такими критеріями: 

соціальний зміст конституції, її легітимність, пряма дія та програмний характер. 

Підкреслено, що механізм реалізації Конституції України заснований на 

правових принципах та виступає підґрунтям конституціоналізації правового 

порядку. Наголошено, що конституціоналізація правових принципів може 

здійснюватися: шляхом прямого зазначення принципу в тексті конституції; через 

встановлення в конституційному тексті принципово-змістових норм-дефініцій, 

норм-цілей, норм-завдань, норм-функцій; за допомогою достовірного визначення 

принципового змісту окремих або взаємопов’язаних конституційних положень у 

конституційній практиці. В цьому аспекті запропоновано проект змін до 

Конституції України щодо її реалізації.  

Наголошено на двох підходах до поняття «конституційність»: природно-

правовому, в основі якого лежить ідея природних прав та свобод людини і 

громадянина; позитивістському, згідно з яким правові акти оцінюються на 

предмет їх відповідності конституції за формою і змістом. Охарактеризовано 

конституційність нормативно-правових актів як їх якісну властивість, яка має 

важливе значення в процесі реалізації норм права; як принцип, який 

формулюється і проявляється в процесі з’ясування відповідності норм права 

конституції та характеризує пізнання об’єктивних закономірностей і 

опосередкування певних суспільних відносин; як загальну вимогу, яка 

характеризує режим конституційної законності. Зроблено висновок, що 

конституційність – це рівень і стандарт конституціоналізації, гарантія 

забезпечення правового порядку, дотримання прав і свобод людини і 

громадянина. Наголошено на необхідності посилення відповідальності 

державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб за 

невиконання рішень про скасування або призупинення дії актів, які суперечать 

Конституції України, а також за невиконання судових рішень про визнання таких 

актів незаконними. 

Зосереджено увагу на проблемах забезпечення конституціоналізації 

правового порядку в Україні на сучасному етапі. Виявлено, що сучасному стану 
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конституціоналізації права характерні такі негативні риси: відсутність 

раціонально обґрунтованої правової політики, системності рішень державної 

влади; відсутність оптимальних економічних і політичних умов для розвитку 

правової системи в цілому та окремих її елементів; низький рівень 

правосвідомості суб’єктів права, консерватизм та інертність їх дій. Зазначено, що 

одним з важливих показників конституціоналізації правового порядку є стан 

судової системи, яка відображає ступінь розвиненості конституціоналізму, 

ефективність механізму конституціоналізації, рівень захищеності прав і свобод 

людини, зрілість структур громадянського суспільства.  

Процес конституціоналізації правового порядку в умовах постійних 

економічних, політичних і соціальних змін може бути успішним лише за умови 

здійснення державою послідовної, науково обґрунтованої і внутрішньо 

несуперечливої правової політики, яка орієнтована на досягнення правових 

цілей, які є значущими для людини,  реалізацію її основних прав і свобод. Така 

людиноцентристська політика здатна забезпечити правовий порядок на основі 

правової стратегії, орієнтованої на людину. Виступаючи одним із засобів 

досягнення ефективності правової системи, правові стратегії спрямовані  на 

оцінку стану забезпечення прав людини, досягнення балансу приватних і 

публічних інтересів, усунення протиріч між чинним правом і юридичною 

практикою, правом і правосвідомістю. Наголошено на важливості систематизації 

й конкретизації в Основному Законі прав та свобод людини і громадянина, з 

огляду на загальнолюдські цінності. Підкреслено, що розширення переліку прав і 

свобод людини і громадянина в Конституції України, обумовлює удосконалення 

законодавства та ефективність правопорядку, дотримання й чіткого застосування 

конституційних приписів.  

Зазначено, що удосконалення національного законодавства необхідно 

здійснювати з урахуванням його специфіки, ментальних, мовних, 

культурологічних особливостей, приналежності до певної правової сім’ї. 

Важливим аспектом зазначеної проблеми є правильне й однакове застосування 
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судами України при здійсненні правосуддя принципів і норм міжнародного 

права, міжнародних договорів України, європейського законодавства.  

Ключові слова: правовий порядок, права людини, конституція, 

конституціоналізація, конституційність, реалізація конституції, конституційна 

законність, конституційний правопорядок, конституційний суд.  

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації, 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

Індивідуальні монографії: 

1. Подорожна Т. С. Теоретико-прикладні засади конституціоналізації 

правової системи та модернізації Конституції України: монографія / за ред. і 

передм. проф. Н. М. Пархоменко. Львів: ПАІС, 2014. 308 с. 

2. Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади 

конституціоналізації: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 536 с. 

Рецензії: 

Селіванов А. Проблема конституціоналізації правового порядку у світлі 

конституційної реформи. Право України. 2016. № 12. С. 168–170. 

Скрипнюк О. Рецензія на монографію Тетяни Станіславівни Подорожної 

«Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації». 

Юридична Україна. 2016. № 7–8. С. 107–109. 

Крижанівський А. Конституціоналізація правового порядку: 

загальнотеоретичний вимір. Часопис Київського університету права. 2016. № 4. 

С. 445–447. 

Розділи у колективних монографіях: 

3. Подорожна Т. С. Основні засади теорії конституціоналізації 

вітчизняного законодавства. Теорія і практика конституціоналізації галузевого 

законодавства України: монографія / наук. ред. Ю. С. Шемшученко, відп. ред. 

Н. М. Пархоменко. Київ: Юрид. думка, 2013. С. 25–39. 

4. Подорожна Т. С. Теоретико-методологічні проблеми оновлення 

Конституції України та національного законодавства в контексті асоціації 



 8 

України з Європейським Союзом. Конституційний процес в Україні та світовий 

досвід конституціоналізму: монографія / Ю. С. Шемшученко, О. В. Батанов, 

А. Р. Крусян та ін.; наук. ред. Ю. С. Шемшученко, відп. ред. Н. М. Пархоменко. 

Київ: Юрид. думка, 2014. С. 43–65. 

5. Подорожна Т. С. Правова ідеологія як чинник конституціоналізації 

правового порядку. Трансформація правової ідеології у контексті сучасних 

викликів: моногр. / кол. авт. ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко. Вінниця: ТОВ «Нілан 

ЛТД», 2016. С. 385–402. 

6. Подорожна Т. С. Правове забезпечення реформ як інструмент 

конституціоналізації правового порядку. Процес модернізації системи 

державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий 

аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А. С. Нестеренко. Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 434–452. 

Статті у наукових фахових виданнях України з юридичних наук: 

7. Подорожна Т. С. Етапи новітнього конституційного процесу в 

Україні. Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Київ: Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. Вип. 55. С. 172–177.  

8. Подорожна Т. С. Створення Конституційної Асамблеї – шлях до 

модернізації держави. Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні 

науки. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2012. 

Вип. 56. С. 174–178. 

9. Подорожна Т. С. Основні елементи конституціоналізму в контексті 

правових позицій Конституційного Суду України. Публічне право. 2012. № 3 (7). 

С. 28–33. 

10.  Подорожна Т. С. Загальнотеоретичні аспекти конституціоналізації 

правової системи України: постановка проблеми. Публічне право. 2013. № 3 (11). 

С. 277–286. 

11.  Подорожна Т. С. Верховенство Конституції України та 

конституціоналізація правової системи: діалектика співвідношення. Науковий 



 9 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. 

№ 6/1, т. 1. С. 115–118. 

12.  Подорожна Т. С. Конституційні проблеми, що супроводжують 

розвиток сучасної правової системи України. Право і суспільство. 2014. № 1–2. 

С. 38–42. 

13.  Подорожна Т. С. Механізм конституціоналізації правового порядку: 

елементний склад. Вісник Чернівецького факультету Національного 

університету «Одеська юридична академія». 2014. Вип. 1. С. 72–80. 

14.  Подорожна Т. С. Конституціоналізація правового порядку через 

призму верховенства Конституції. Право України. 2014. № 3. С. 180–188. 

15.  Подорожна Т. С. Вплив концепції верховенства Конституції на 

теорію конституціоналізму як необхідна умова забезпечення правопорядку в 

державі. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 1. С. 36–38. URL: 

http://lsej.org.ua/1_2014/12.pdf 

16.  Подорожна Т. С. Дотримання принципу конституційності – основа 

розвитку правової системи. Юридичний вісник. 2014. № 1. С. 6–10. 

17.  Подорожна Т. С. Конституціоналізація правової системи в контексті 

діяльності Конституційного Суду України. Актуальні проблеми держави і права: 

зб. наук. праць. 2014. Вип. 72. С. 28–33. 

18.  Подорожна Т. С. Правова реформа як форма проведення 

модернізації правової системи України. Віче. 2014. № 14. С. 17–20. 

19. Подорожна Т. С. Конституція України – правова основа становлення 

громадянського суспільства. Право і громадянське суспільство. 2014. № 6. С. 26–

39. URL: http://lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-6-2014 

20.  Подорожна Т. С. Імплементація норм Європейського Союзу в 

правопорядок України: економічні та соціальні аспекти. Альманах міжнародного 

права. 2014. № 6. С. 10–16. 

21.  Подорожна Т. С. Концепція конституціоналізації вітчизняного 

законодавства: постановка проблеми. Науковий вісник Чернівецького 

університету. 2014. Вип. 728: Правознавство. С. 59–63. 

http://lsej.org.ua/1_2014/12.pdf


 10 

22.  Подорожна Т. С. Інтеграція положень права ЄС в правопорядок 

України: модернізація окремих інститутів вітчизняного права. Публічне право. 

2015. № 1. С. 35–41. 

23.  Подорожна Т. С. Проблеми оновлення Конституції України та 

національного законодавства в контексті асоціації України з Європейським 

Союзом. Віче. 2015. № 6. С. 27–30. 

24.  Подорожна Т. С. Конституція як структурний елемент правової 

системи у матеріальному та формальному значеннях. Наукові праці Національного 

університету «Одеська юридична академія». 2014. Т. XIV. С. 355–364. 

25.  Подорожна Т. С. Формування єдиного правопорядку в Україні у 

світлі глобалізаційних процесів та забезпечення національної безпеки. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки. 2015. 

Вип. 3, т. 1. С. 50–53. 

26.  Подорожна Т. С. Правові засади впливу конституційного 

законодавства на правову систему в контексті внесення змін до Конституції 

України. Публічне право. 2015. № 3. С. 89–95. 

27.  Подорожна Т. С. Забезпечення ефективного правового порядку в 

контексті реалізації положень Конституції України. Правова держава. 2015. 

Вип. 26. С. 101–109. 

28.  Подорожна Т. С. Методологічні засади конституціоналізації 

правового порядку: загально- та спеціально-правові проблеми. Право України. 

2015. № 10. С. 113–121. 

29.  Подорожна Т. С. Законність як необхідна умова 

конституціоналізації правового порядку. Вісник Південного регіонального центру 

Національної академії правових наук України. 2015. № 5. С. 46–51. 

30.  Подорожна Т. С. Правовий порядок як юридична категорія та явище 

правової дійсності. Держава і право. Юридичні науки. 2015. Вип. 70. С. 31–49.  

31.  Подорожна Т. С. Юридичні чинники конституціоналізації правового 

порядку. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 2. С. 26–30. 



 11 

32.  Подорожна Т. С. Принципи правового порядку як нормативна 

основа його конституціоналізації. Право України. 2016. № 7. С. 153–161. 

33.  Подорожна Т. С. Юридична відповідальність як гарантія 

конституціоналізації правового порядку. Право України. 2016. № 8. С. 107–115. 

34.  Подорожна Т. С. Конституційний Суд України як гарант 

конституціоналізації правового порядку. Публічне право. 2016. № 3 (23). С. 84–

92. 

35.  Подорожна Т. С. Правопорядок як результат дії ефективного права: 

наукові підходи до інтерпретації поняття. Держава і право. Юридичні науки. 

2016. Вип. 72. C. 14–30. 

36.  Подорожна Т. С. Соціальні чинники конституціоналізації правового 

порядку. Правова держава. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, 2016. Вип. 27. С. 104–115. 

37.  Подорожна Т. С. Верховенство конституції як складова 

верховенства права: проблеми конституціоналізації правового порядку. Часопис 

Київського університету права. 2017. № 1. С. 61–64. 

Статті у наукових періодичних виданнях з юридичних наук інших 

держав: 

38.  Подорожная Т. С. Основная цель Конституции – 

конституционализация правовой системы. Закон и жизнь: междунар. науч.-

практ. правовой журн. 2013. № 8 (4). С. 188–192.  

39.  Подорожная Т. С. Роль конституционно-правового регулирования в 

развитии правовой системы Украины. Закон и жизнь: междунар. науч.-практ. 

правовой журн. 2013. № 9/3 (261). С. 151–154. 

40.  Подорожная Т. С. Культурное развитие правовой системы Украины 

в современных условиях. Общество и экономика постсоветского 

пространства: междунар. сб. науч. стат. / отв. ред. А. В. Горбенко. Липецк: Изд. 

центр «Гравис», 2013. Вып. IV. С. 187–192. 



 12 

41.  Подорожная Т. С. Конституционность нормативно-правовых актов: 

теория и практика правового регулирования. Jurnalul Juridic National: teorie si 

practica. 2014. № 1 (5). С. 58–63.  

42.  Подорожная Т. С. Взаимодействие Конституции и норм текущего 

законодательства. Правотворчество и правоприменение в условиях 

инновационного развития общества: сб. науч. ст.: в 2 ч. / редкол.: 

Н. В. Сильченко (гл. ред.) и др. Гродно: ГрГМУ, 2014. Ч. 1. С. 223–227. 

43.  Подорожная Т. С. Конституционализация системы законодательства 

Украины: основные требования принципа конституционности и обеспечение 

правового порядка. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 3: 

Гісторыя. Эканоміка. Права. 2015. № 1. С. 85–88. 

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

44.  Подорожна Т. С. Український конституційний процес: історична 

довідка // Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдання 

юридичної науки: Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Київ, 16–17 лютого 2012 р.): 

у 3 ч. Київ: «Центр правових наукових досліджень», 2012. Ч. 1. С. 47–49. 

45.  Подорожна Т. С. Конституція – основа правової системи України. 

Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 р.): у 4 ч. Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. Ч. 2. С. 49–50. 

46.  Подорожна Т. С. Конституція України – правова основа становлення 

громадянського суспільства. Правопорядок у державному та суспільному 

розвитку: національний та міжнародний вимір: зб. матер. юрид. наук.-практ. 

інтернет-конф. «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 24 лютого 2012 р.). Київ, 

2012. С. 79–82. 

47.  Подорожна Т. С. Деякі питання розвитку Конституції України. 

Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку: матер. 

Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Львів, 2–3 березня 2012 р.): у 3 ч. Львів: 

Західноукр. організація «Центр правничих ініціатив», 2012. Ч. 1. С. 67–68. 



 13 

48.  Подорожна Т. С. Співвідношення права та моралі як відображення 

сутності Конституції України. Публічне та приватне право: шляхи 

вдосконалення законодавства і практики: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 9–10 березня 2012 р.): у 3 т. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-

юристів», 2012. Т. 1. С. 53–54. 

49.  Подорожна Т. С. Реалізація Конституції України як Основного 

закону демократичної правової держави. Актуальні питання реалізації чинних 

національних та міжнародних нормативно-правових актів: матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16–17 березня 2012 р.). Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 2012. Ч. 1. С. 57–58. 

50.  Подорожна Т. С. Вільне демократичне суспільство – основна мета 

Конституції України. Право та сучасне суспільство: реалії співвідношення: 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30 березня 2012 р.): у 4 ч. 

Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. Ч. 1. С. 74–

75. 

51.  Подорожна Т. С. Відповідність законів Конституції України. 

Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні 

та правові проблеми: зб. тез доп. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 

30 березня 2012 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2012. С. 207–209. 

52.  Подорожна Т. С. Наука конституційного права та вдосконалення 

конституційного законодавства. Вплив юридичної науки на розвиток 

міжнародного та національного права: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 12–13 квітня 2012 р.): у 4 т. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-

юристів», 2012. Т. 1. С. 56–57. 

53.  Подорожна Т. С. Конституція України про права і свободи людини і 

громадянина. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод 

людини і громадянина: матер. щоріч. Всеукр. конф. молодих вчених та аспірантів 

(м. Івано-Франківськ, 27–28 квітня 2012 р.). Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-

т ім. В. Стефаника, 2012. С. 35–37. 



 14 

54.  Подорожна Т. С. Актуальні питання створення Конституційної 

Асамблеї в Україні: реалії та перспективи. Західноукраїнський науковий вісник: 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Державотворчі процеси в Україні та світі: 

реалії, проблеми, перспективи» (м. Івано-Франківськ, 31 жовтня 2012 р.). Івано-

Франківськ: ГО «ЗУНТ», 2012. Вип. 4. С. 17–19. 

55.  Подорожна Т. С. Конституційна стратегія розвитку правової 

системи України. Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Донецьк, 22–23 червня 2013 р.). Донецьк: Східноукр. наук. юрид. 

організація, 2013. С. 26–27. 

56.  Подорожна Т. С. Модернізація правової системи України шляхом її 

конституціоналізації. Конституційні засади правового життя: світові традиції 

та національні реалії: зб. матер. юрид. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальна 

юриспруденція» (м. Київ, 28 червня 2013 р.). Київ, 2013. С. 81–85. 

57.  Подорожна Т. С. Правова реформа як форма проведення 

модернізації правової системи України. Правова держава: напрямки та 

тенденції її розбудови в Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 

Україна, 5–6 липня 2013 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 

2013. С. 14–17. 

58.  Подорожна Т. С. Конституційно-правова політика як основа 

розвитку правової системи України. Розвиток державності та права в Україні: 

реалії та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19–20 липня 

2013 р.). Львів: Західноукр. організація «Центр правничих ініціатив», 2013. 

С. 11–14. 

59.  Подорожная Т. С. Практическое значение конституционализации 

для правовой системы Украины. Право и околоправовые науки: новые векторы 

исследований развития институциональной структуры правового государства в 

современных условиях: Междунар. конф. (г. Санкт-Петербург, 14 сентября 

2013 г.). Санкт-Петербург, 2013. С. 5–7.  



 15 

60.  Подорожная Т. С. Конституционализация правового порядка как 

фактор модернизации правовой системы. Конституция – Основной Закон 

белорусского государства и общества (к 20-летию принятия): матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. (г. Минск, 11–12 марта 2014 г. / редкол.: Г. А. Василевич (отв. 

ред.) и др.; Белорус. гос. ун-т. Минск: Право и экономика, 2014. С. 76–79. 

61.  Подорожная Т. С. Обеспечение стабильного правопорядка в 

государстве посредством конституционализации правовой системы. Правовые 

реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы: Междунар. науч.-

практ. конф., 28–29 марта 2014 г. / орг. ком.: В. Бужор и др. Кишинев: Julian, 

2014. C. 83–85. 

62.  Подорожна Т. С. Конституціоналізація вітчизняного законодавства в 

аспекті забезпечення національного правопорядку. Правова система в умовах 

розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями 

вдосконалення: зб. матер. XVI Всеукр. юрид. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 

11 квітня 2014 р.). Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. С. 73–77. 

63.  Подорожна Т. С. Права людини – основа розвитку демократичної, 

соціальної, правової держави. Medzinárodná vedecká konferencia «Práva a slobody 

človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach 

práva» (Bratislava, Slovenská republika, 19–20 septembra 2014 r.). Bratislava, 2014. 

С. 227–230. 

64.  Подорожна Т. С. Правова реформа в Україні в аспекті забезпечення 

конституційного правопорядку та побудови правової держави. Правовые 

реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных 

процессов: Междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишинев, 7–8 ноября 2014 г.) / орг. 

ком.: В. Бужор и др. Кишинев, 2014. Ч. 1. С. 92–94. 

65.  Подорожна Т. С. Зв’язок конституції та правової держави як основа 

правопорядку. Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 27–

28 лютого 2015 р.). Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2015. С. 19–22. 



 16 

66.  Подорожна Т. С. Уніфікація українського законодавства в межах 

законодавства Європейського Союзу: проблеми формування нового правового 

порядку. Реформування законодавства України в умовах інтеграції до 

Європейського Союзу: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною 

участю), 27 березня 2015 р. Тернопіль: Вектор, 2015. С. 61–65. 

67.  Подорожна Т. С. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 

правопорядок України: модернізація судової системи та законодавства про 

вибори. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на правопорядок 

України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 квітня 2015 р.). Київ: Ін-т 

міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2015. С. 19–23. 

68.  Подорожна Т. С. Законотворчі помилки як чинник дестабілізації 

правового порядку. Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми 

викладання: [тези доп. та повідом. учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

30 вересня – 1 жовтня 2015 р.)] / за ред. проф. В. В. Комарова та І. Д. Шутака. 

Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2015. С. 53–56. 

69.  Подорожна Т. С. Правопорядок як стан і показник реалізації права. 

Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. «Чотирнадцяті 

осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23–24 жовтня 2015 р.): у 2 ч. 

Хмельницький: Хмел. ун-т упр. та права, 2015. Ч. 1. С. 57–59. 

70.  Подорожна Т. С. Якість закону як основа забезпечення законності та 

правопорядку в Україні. Правове регулювання суспільства та проблеми 

юридичної техніки: матер. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 

грудень 2015 р.). Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень 

правового регулювання та юридичної техніки, 2015. С. 20–25. 

71.  Подорожна Т. С. Конституціоналізація прав людини як основа 

правового порядку. Антропосоціокультурна природа права: матер. наук. конф. 

(м. Чернівці, 25–26 травня 2016 р.). Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2016. С. 267–273. 

72.  Подорожна Т. С. Законодавчий дисбаланс та розвиток правової 

системи: питання конституціоналізації системи законодавства. Правові системи 



 17 

сучасності: взаємодія та конфлікти: міжнар. круглий стіл (м. Одеса, 16 липня 

2016 р.). Одеса: Фенікс, 2016. С. 74–78. URL: http://eurolaw.org.ua. 

73.  Подорожна Т. С. Конституційність нормативно-правових актів: 

проблеми законодавчої техніки. Юридична техніка і технологія: теорія та 

практика застосування: тези доп. та повідом. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Львів, 24–25 листопада 2016 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. Харків: 

Право, 2016. C. 57–60. 

Публікації, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

74.  Подорожна Т. С. Дефінітивна специфіка Конституції як Основного 

закону держави. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 11. С. 39–42. 

75.  Подорожна Т. С. Необхідність теоретичного дослідження поняття 

«конституційний процес» в конституційному праві: загальні питання. Держава і 

право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Київ: Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького НАН України, 2012. Вип. 58. С. 144–148. 

76.  Подорожна Т. С. Місце і роль порівняльного методу в методології 

конституційного процесу. Часопис Київського університету права. 2012. № 3. 

С. 108–112. 

77.  Подорожна Т. С. Аналіз способів застосування порівняльного 

методу в дослідженні явищ конституційно-правової дійсності. Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична / голов. 

ред. М. М. Цимбалюк. Львів: ЛьвДУВС, 2013. Вип. 1. С. 84–88. 

78.  Подорожна Т. С. Особливості дефініцій в конституційному праві. 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. 

юридична / голов. ред. М. М. Цимбалюк. Львів: ЛьвДУВС, 2013. Вип. 2. С. 57–

66. 

79.  Подорожна Т. С. Деякі питання створення Конституційної Асамблеї 

в Україні: світовий досвід. Порівняльне правознавство: сучасний стан та 

перспективи розвитку: зб. наук. праць / за ред. Ю. С. Шемшученка, 

http://eurolaw.org.ua/


 18 

В. П. Тихого, М. М. Цимбалюка, І. С. Гриценка ; упор. О. В. Кресін, І. М. Ситар. 

Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. С. 421–424. 

80.  Подорожна Т. С. Етапи роботи над Основним законом. Актуальні 

проблеми правознавства: наук. зб. ЮФ ТНЕУ / редкол.: М. О. Баймуратов та ін. 

Тернопіль: Астон, 2012. С. 101–104. 

81.  Подорожна Т. С. Особливості використання порівняльно-правового 

методу в дослідженні правової системи України. Порівняльно-аналітичне право. 

2013. № 2. С. 46–48. 

82.  Подорожна Т. С. Взаємозв’язок конституційного права з іншими 

галузями публічного права. Публічне право. 2014. № 3 (15). С. 30–36. 

83.  Подорожна Т. С. Зміни в методиці викладання конституційного 

права в умовах конституційної модернізації та формування нового правового 

порядку в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 

науки. 2014. № 4 (1). С. 65–70. 

84.  Подорожна Т. С. Права та свободи людини і громадянина як основа 

правопорядку в державі. Міждисциплінарні гуманітарні студії. 2015. № 2. С. 24–

30. URL: http://idpnan.org.ua/files/mgs_pravnichi-nauki2.pdf. 

 

SUMMARY 

Podorozhna T.S. Legal Order: Theoretical and Methodological Foundations 

of Constitutionalization. – Qualification Research Paper. Manuscript copyright. 

The thesis for a Scientific Degree of Doctor of Sciences (in Law) on the 

speciality 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and 

Legal Sciences; 12.00.02 – Constitutional law; Municipal law (081 – Law). – Koretsky 
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The dissertation investigates the problem of constitutionalization of legal order, 

defines its theoretical and methodological principles, elucidates the nature of legal 

order as a legal category and a phenomenon of legal reality, guided by the theory of 

natural law coupled with legal positivism. The use of interdisciplinary methodology, 
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oriented on social aspects of the existence of law, is substantiated. It was emphasized 

that law is a system of norms and values, based on order.  

Legal order is described as a complex social phenomenon, which is formed 

under the influence of social, moral, legal, economic, and political relations. It is 

objectively and subjectively conditioned state of social relations, which is 

characterized by their internal consensus, regulation, compliance with the principles of 

law, as well as democratic, humanistic and moral values. It is concluded that legal 

order should simultaneously be considered in the context of the socio-cultural and 

normative paradigm. It is emphasized that the maintenance of law and order is one of 

the main activities of a state, taking into account public safety, the protection of their 

rights and freedoms. The state is the most important link of legal order as the law-

enforcing power administering the law and protecting the system of constitutional 

values. Legal order is viewed as a state which is ensured by a special mechanism (in 

particular, constitutional). Accordingly, within the scope of the study, the definition of 

the category of "legal order" as a qualitative factual state of regulation of social 

relations, based on the implementation of law and ensured by a special constitutional 

and legal mechanism is proposed. 

The present state of scientific study of the problem of constitutionalization of 

legal order has been analyzed and the author's definition of this phenomenon has been 

proposed. Constitutionalization of the legal order is defined as compliance with the 

rules established by the constitution, ensuring its supremacy and direct action, respect 

for constitutional values by all members of the society and the state as a whole; as a 

guarantee of observance of the norms of the Fundamental Law, human and civil rights 

and freedoms, assurance of the effectiveness of the legal system and its elements; as a 

process of penetration of constitutional provisions and principles (values) into the 

structure of the legal system in order to transform the universal provisions of the 

constitution. It is noted that constitutionalization is a criterion for specifying the 

principles, values of the constitution in the current legislation and in real social 

relations, which forms the legal regime for the realization of the fundamental human 

and civil rights and freedoms. 
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The notion of the mechanism of constitutionalization of legal order as a complex 

system has been formulated. The system includes the normative, functional and 

instrumental components that are connected by the subject-object relations of a person, 

society and state, which are based on constitutional principles. The focus is on the 

stages of the mechanism of constitutionalization of legal order: 1) the implementation 

of constitutional law in the constitutional act (commonly – in a constitution) – "law in 

the norm"; 2) implementation of law in constitutional legal relations; 3) the functioning 

of legal relations within various branches of law in accordance with the norms and 

principles of the constitution; 4) the implementation of law in practical lawful activities 

of the subjects of law. It has been pointed out that the result of this process is the 

constitutionality of legal order. 

The main factors that influence the process of constitutionalization of legal order 

have been investigated. An important place among them has been assigned to 

constitutional legality as an indicator of the implementation of legal responsibility 

necessary for ensuring legal order and its consistent constitutionalization. The 

significant role of implementation of the norms of international law in the modern 

Ukrainian legal system has been emphasized. Its purpose is to ensure harmonious 

interaction between domestic and international law, the basis of which is the 

implementation of the provisions of the Fundamental Law. The basic guarantees of 

ensuring the legal order as a means of implementing the constitutional provisions in 

practice have been elucidated. It is emphasized that the guarantees can exist only in the 

state, built on legal principles, proceeding from the principles of the rule of law, 

division of state power, ensuring mutual responsibility of the state and the person. It 

has been noted that the mechanism of ensuring the stability of legal relations and legal 

order is realized through the established set of means of society governance and 

safeguarding of basic human values. In this system, the main guarantee is the right to 

judicial protection. 

It has been emphasized that the legal order is one of the means (criteria) for 

determining the effectiveness of the national legislation in view of the implementation 

and development of the constitutional norms. The effectiveness of the 
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constitutionalization of legal order is a correlation between the operating result of the 

constitution and the purpose for which it was adopted. It has been pointed out that the 

mechanism of constitutionalization of legal order should be socially valuable in its 

nature, create a regime for promoting the satisfaction of rights, freedoms and lawful 

interests of the subjects of law. The circumstances that facilitate the implementation of 

the values enshrined in the constitution have been defined as the conditions of legal 

order constitutionalization effectiveness. The criteria of legal order 

constitutionalization have been grouped into meaningful, instrumental and effective. 

There are two levels of effectiveness of legal order constitutionalization: law-making 

and law-enforcement, which reflect the process of constitutionalization and cover the 

issues of achieving the required level of legal order. 

It has been ascertained that the most important indicator of legal order 

constitutionalization is the assessment of the effectiveness of the constitution. The 

effectiveness of the Fundamental Law is determined using the following criteria: the 

social content of the constitution, its legitimacy, direct action and programmatic nature. 

In this case, constitutionalization is considered as the incorporation of legislation into a 

legal system based on the rule of the constitution. It has been highlighted that the 

mechanism of implementation of the Constitution of Ukraine is based on legal 

principles and serves as the basis for the constitutionalization of legal order. It has been 

underlined that the constitutionalization of legal principles can be carried out: by 

means of direct indication of the principle in the text of the constitution; by 

establishing in the constitutional text the essential norms-definitions, norms-goals, 

norms-tasks, norm-functions; with the help of a reliable definition of the principle 

content of individual or interrelated constitutional provisions in constitutional practice. 

In this aspect, a draft amendment to the Constitution of Ukraine concerning its 

implementation has been proposed. 

The two approaches to the concept of "constitutionality" have been emphasized: 

natural-legal, which is based on the idea of natural human and civil rights and 

freedoms; positivist, according to which legal acts are evaluated for their compliance 

with the constitution in form and content. The constitutionality of normative legal acts 
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has been characterized as the qualitative property of the latter, which is important in 

the process of implementation of the norms of law; as the principle that is formulated 

and manifests itself in the process of determining the conformity of the constitution 

law norms and characterizes the knowledge of objective laws and mediating certain 

social relations; as a general requirement that characterizes the regime of constitutional 

legality. It has been concluded that constitutionality is a level and standard of 

constitutionalization, a guarantee of ensuring legal order, and observance of human and 

civil rights and freedoms. The necessity of strengthening the responsibility of state 

bodies, local governments and their officials for failure to comply with the decisions 

on the abolition or suspension of acts that contradict the Constitution of Ukraine, as 

well as for non-compliance with court decisions on unlawfulness of such acts has been 

emphasized. 

The attention is focused on the problems of ensuring the constitutionalization of 

legal order in present-day Ukraine. It has been revealed that the present state of 

constitutionalization of law is characterized by the following negative features: lack of 

rationally grounded legal policy, systemic nature of state authority's decisions; the 

absence of optimal economic and political conditions for the development of the legal 

system as a whole and its separate elements; low level of legal awareness of the 

subjects of law, conservatism and inertia of their actions. It has been revealed that one 

of the important indicators of constitutionalization of legal order is the state of the 

judicial system, which reflects the degree of development of constitutionalism, the 

effectiveness of the mechanism of constitutionalization, the level of protection of 

human rights and freedoms, maturity of civil society structures. 

The process of constitutionalization of legal order under the circumstances of 

constant economic, political and social changes can only be successful if the state 

implements a consistent, scientifically substantiated and intrinsically noncontradictory 

legal policy that is oriented towards the achievement of legal goals that are significant 

for humans, the realization of their basic rights and freedoms. Such a human-centered 

policy can provide a legal order founded on a human rights-based legal strategy. 

Acting as one of the means to achieve the effectiveness of the legal system, legal 
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strategies are aimed at assessing the state of human rights, achieving a balance of 

private and public interests, eliminating contradictions between existing law and legal 

practice, law and legal awareness. The importance of systematization and 

concretization of human and civil rights and freedoms in the Fundamental Law, taking 

into account common human values, has been emphasized. It has been highlighted that 

the expansion of the list of human and civil rights and freedoms in the Constitution of 

Ukraine stipulates the improvement of the legislation and the effectiveness of legal 

order, observance and strict application of constitutional provisions. 

It has been pointed out that the improvement of the national legislation should be 

carried out taking into account its specificity, mental, linguistic, cultural 

characteristics, belonging to a certain legal family. An important aspect of this problem 

is the correct and uniform application of the principles and norms of international law, 

international treaties of Ukraine, European legislation by the courts of Ukraine in the 

administration of justice. 

Key words: legal order, human rights, constitution, constitutionalization, 

constitutionality, implementation of the constitution, constitutional legality, 

constitutional order, constitutional court. 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Встановлення та підтримання 

в суспільстві законності та правового порядку пов’язані не лише з існуванням 

вимог юридичних норм, а й з тим, наскільки учасники суспільних відносин 

можуть скористатися своїми суб’єктивними правами, реалізовувати свої законні 

інтереси та виконувати обов’язки. Відповідно, правовий порядок як необхідний 

регулятивний механізм, має визначатись принципами, які закріплені, перш за 

все, в Конституції та чинному законодавстві України. Конституційні цінності, 

визначаючи основи правового порядку, основні права людини і громадянина, 

закріплюють параметри аксіологічного виміру правової системи. Реалізація 

конституційних цінностей, які опосередковані конституційними принципами, 

детермінують законотворчий процес, закріплюють критерії конституційності 

норм права, забезпечують найоптимальніший розвиток особи, суспільства і 

держави на основі балансу приватних і публічних інтересів. 

Трансформація суспільних відносин зумовлює постійний моніторинг та 

внесення змін і доповнень до системи права та законодавства і в такий спосіб 

впливає на національний правовий порядок, змінюючи його зміст та механізм 

забезпечення. Інституційно-нормативні та соціокультурні основи забезпечення 

правового порядку визначаються ідеями поступального розвитку, стійкості, 

упорядкованості суспільних відносин. Вони стають центральними у формуванні 

стратегії сучасних юридичних досліджень і визначаються його теоретичною та 

практичною значимістю. Тому, особливої актуальності і практичного значення 

проблема правового порядку набуває у зв’язку з концепцією формування 

правової держави, адже правовий порядок виступає необхідною умовою 

функціонування суспільних відносин, стабілізації суспільно-політичних процесів 

і забезпечення народовладдя. 

Сучасне значення правового порядку визначається шляхом поєднання 

положень теорії юридичного позитивізму та ідеології природного права. 

Правовий порядок у загальному контексті розглядається, перш за все, як 

відображення юридичного буття, один із засобів функціонування й відтворення 
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існуючого права. Крім того, сучасне осмислення правового порядку в умовах 

побудови правової держави вимагає нової соціокультурної інтерпретації цього 

феномену, що дозволяє усвідомити його місце і роль у процесі формування 

вітчизняної соціонормативної системи, яка ґрунтується на положеннях 

Основного Закону. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження викликана також станом 

сучасного правопорядку. За останні роки в Україні відбулися глибинні 

трансформації в соціальній, економічній і політичній сферах, триває процес 

реформування правової системи у напрямку її інтеграції в європейський 

правовий простір. Зазначені перетворення обумовлюють необхідність пошуку 

нових правових підходів до формування законодавства, розбудови сучасної 

держави та інститутів громадянського суспільства. Це, насамперед, пов’язано з 

недостатньою розробкою відповідних правових інструментів і механізмів, що 

сприяють реалізації Основного Закону, особливо стосовно захисту прав і свобод 

людини, та призводить до того, що майже всі спроби реформування зазначених 

сфер є малоефективними і не досягають поставлених цілей.  

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження склали праці 

фахівців у сфері теорії права: Н. Арабаджи, А. Безрукова, С. Бобровник, 

О. Брилєвої, А. Вісарова, О. Воробйової, К. Галинської, Є. Гіди, М. Григор’євої, 

С. Гусарєва, Ж. Дзейко, М. Духно, О. Зайчука, Л. Заморської, В. Козакова, 

М. Козюбри, А. Колодія, В. Косовича, О. Костенка, С. Клевцова, 

Н. Крестовської, А. Крижанівського, В. Лемака, Л. Луць, О. Львової,                    

Л. Макаренко, О. Макарова, Г. Маргушиної, П. Назарова, У. Нехаєвої, 

Ю. Оборотова, Н. Оніщенко, Н. Панаріної, Н. Пархоменко, О. Петришина, 

С. Погребняка, П. Рабіновича, Н. Раханової, Л. Ращупкіної, О. Сауляка, 

І. Сидорука, С. Сенчука, О. Скакун, Т. Тарахонич, М. Теплюка, Л. Удовики, 

А. Юнусова, О. Ющика та ін. 

За останні роки вітчизняними науковцями-юристами захищено низку 

кандидатських і докторських дисертацій. Серед інших можна виокремити 

дослідження О. Ушакова «Категорія «правовий порядок»: рівні дослідження та 
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перспективи розвитку» (2008), Ю. Крисюк «Соціальний та правовий порядок як 

необхідна умова стабільності суспільства» (2008). 2009 р. А. Крижанівський 

захистив докторську дисертацію на тему «Правовий порядок суверенної України: 

становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження)», в якій 

вперше комплексно досліджено правову природу феномена правового порядку та 

його роль у житті суспільства.  

Новий імпульс теорія правового порядку отримала завдяки розробкам у 

галузі конституційного права. За останні роки з’явилася низка публікацій, що 

стосуються окремих аспектів конституціоналізації правової системи та її 

елементів, зокрема правового порядку, серед яких можна виділити роботи                

Ю. Тихомирова та В. Лазарєва, які з’ясовували причини використання 

«конституційної домінанти» у правознавстві, а також  І. Кравця, який у 2002 р., 

розглядаючи проблеми співвідношення конституціоналізму та правової системи 

як ядра для їх науково-теоретичного осмислення, виокремив питання 

конституціоналізації правового порядку. Пізніше цю проблему обґрунтували 

М. Бондарь, В. Крусс та А. Кузьмін. Аналізом конституціоналізації суспільних 

відносин займаються також Ю. Аврутін, Г. Арутюнян, О. Батанов,                           

Ю. Барабаш, Ю. Бисага, Ю. Волошин, П. Добродумов, В. Кампо,                          

О. Марцеляк, Н. Мяловицька, М. Орзіх, О. Саломатін, А. Селіванов,                       

В. Федоренко, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, звертаючи  увагу на 

конституціоналізацію держави і права як складник правової модернізації;                 

М. Баймураатов, О. Дерябіна, М. Марченко, О. Стрєльцова та Я. Чернопищук 

досліджують особливості процесів легітимації та конституціоналізації 

правової системи Європейського Союзу; М. Маліков, А. Крусян, О. Лотюк, 

Х. Приходько, О. Скрипнюк, І. Сліденко розглядають цей феномен з огляду 

на зміст конституційних норм і принципів та їх вплив на систему 

законодавства; Р. Гаврилюк, М. Савчин, С. Шевчук вивчали проблеми 

конституціоналізації публічного і приватного права в практиці Конституційного 

Суду України; Л. Мурашко досліджує процес конституціоналізації з точки 

зору аксіології права; Г. Василевич, Л. Летнянчин, С. Прилуцький розглядали 
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практичні сторони цього феномена, надавали його галузеву характеристику; 

О. Пугачов вивчав механізм конституціоналізації правового порядку; 

Д. Дьомічев розглядав конституціоналізацію в аспекті удосконалення 

законодавства та ін. 

Зазначених питань також торкаються європейські та західні вчені в 

контексті дослідження проблем забезпечення прав людини, конституційного 

правосуддя та конституціоналізації Європейського простору. Це, зокрема, 

напрацювання таких авторів, як: А. Барак, Т. Бекер, Б.-О. Брід,                                        

Е.-В. Бьокенфьорде, К. Волтер, Д. Вет, П. Коллер, Д. Коммерс, Т. Крістіансен, 

Б. Леоні, К. Маккраден, А. Петерс, Д. Ребат, Л. Філіп, Ч. Франк. 

Віддаючи належне досягнутому у дослідженні проблем 

конституціоналізації правового порядку, доводиться констатувати, що 

недостатньо розробленим залишається визначення механізму забезпечення 

правового порядку, його опосередкованість в Основному Законі як нормативній 

основі, яка містить соціально-правові цінності. Зазначене зумовлене 

необхідністю проведення конституційної модернізації для створення правових 

механізмів ефективної реалізації конституційних норм та продукування 

конституціоналізму. Ідея конституціоналізації, незважаючи на існуючий 

науковий доробок, залишається актуальною та зумовлює інтерес до процесів її 

забезпечення, відображає потребу сучасної юридичної теорії і практики у 

формуванні загальних системних основ правопорядку, чіткому розумінні ролі 

чинників, які впливають на становлення й розвиток правового упорядкування 

суспільних відносин, у виробленні дієвих заходів і технологій щодо забезпечення 

та зміцнення правового порядку в контексті реалізації Основного Закону. Крім 

того, реальне втілення конституції та законів у життя залежить від 

правосвідомості громадян, яка є основою правової культури та забезпечує 

здатність громадян захищати свої права, відповідати за виконання своїх 

обов’язків. Від рівня правової культури також залежить авторитет влади і довіра 

до неї. Корупція, зловживання владою, неправомірні дії представників влади – 

головні чинники, які негативно впливають на правопорядок.  
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Складність проблематики певною мірою нівелює цінність лише 

загальнотеоретичного погляду або конституційно-правового аналізу правового 

порядку. Методологічний плюралізм сприяє більш повному і всебічному 

дослідженню феномену правового порядку та процесу його конституціоналізації. 

Відтак важливою умовою розвитку вітчизняного права і забезпечення правового 

порядку є комплексний аналіз теорії і практики його конституціоналізації, 

переосмислення норм чинного законодавства і, насамперед, положень 

Конституції України. З огляду на це, проблематика, яка охоплює питання 

конституціоналізації права і правового порядку може розглядатись як 

самостійний напрям праводержавознавства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах планових науково-дослідних тем Інституту держави і права ім. 

В. М. Корецького НАН України: «Діалог громадянського суспільства, особи та 

держави в забезпеченні та захисті прав людини» (номер державної реєстрації 

0115U001439), «Теорія і практика конституціоналізації систем права та 

законодавства: український досвід» (номер державної реєстрації 0114U004403), 

«Держава і громадянське суспільство: конституційно-правові засади взаємодії» 

(номер державної реєстрації 0114U003871), «Правова ідеологія як чинник 

розвитку демократичного суспільства» (номер державної реєстрації 

0114U003870).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка цілісної концепції конституціоналізації правового порядку з 

урахуванням європейського досвіду та вироблення пропозицій по 

вдосконаленню вітчизняного законодавства та оновленню Конституції України. 

Для досягнення зазначеної мети передбачено вирішення таких завдань: 

– з’ясувати природу правового порядку як юридичної категорії та явища 

правової дійсності; 

– сформулювати методологічні засади дослідження конституціоналізації 

правового порядку;  

– проаналізувати стан наукової розробки проблеми конституціоналізації 
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правового порядку; 

– сформулювати поняття механізму конституціоналізації правового 

порядку; 

– охарактеризувати складові елементи механізму конституціоналізації 

правового порядку; 

– визначити чинники конституціоналізації правового порядку; 

– розкрити основні гарантії конституціоналізації правового порядку; 

– обґрунтувати поняття та критерії ефективності конституціоналізації 

правового порядку;  

– визначити складові забезпечення ефективної конституціоналізації 

правового порядку в контексті реалізації конституції; 

– з’ясувати залежність ефективності конституціоналізації правового 

порядку від конституційності національного законодавства; 

– окреслити стан та проблеми забезпечення конституціоналізації правового 

порядку в Україні на сучасному етапі; 

– визначити стратегію конституціоналізації правового порядку; 

– виявити роль конституціоналізації правового порядку в забезпеченні прав 

людини; 

– з’ясувати особливості гармонізації законодавства України та права 

Європейського Союзу як напряму удосконалення національного правового 

порядку. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі 

забезпечення правового порядку.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади 

конституціоналізації правового порядку. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є система 

філософсько-світоглядних підходів, принципів, загальнонаукових і 

спеціальнонаукових методів, які забезпечили об’єктивний аналіз предмета 

дослідження.  
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За основу наукового пошуку взято соціонормативний підхід, за допомогою 

якого дослідження правового порядку та процесу його конституціоналізації у 

статиці та динаміці є найефективнішим, оскільки включає широкий 

методологічний інструментарій. Крім того, розгляд правопорядку з позицій його 

існування передбачає застосування міждисциплінарної методології, орієнтованої, 

перш за все, на соціальні аспекти існування права (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.1). 

Діалектичний метод дозволив охарактеризувати правовий порядок як 

багаторівневе поняття, яке складається під впливом різних процесів (соціальних, 

моральних, юридичних, економічних, політичних); охарактеризувати правовий 

порядок як соціально-правову категорію, в якій переплетені правові й неправові 

елементи, державно-владний і загальносоціальний зміст, інтереси соціальних 

груп, окремих індивідів і суспільства загалом. За допомогою діалектичного 

методу сформувалися погляди на правовий порядок як на статичне та динамічне 

явище, що дозволило оцінити його внутрішню організацію та зовнішні прояви 

(підрозділи 1.1, 2.3, 4.2).  

На основі аксіологічного підходу розкрито природу основних 

конституційних цінностей, які визначають зміст і характер конституціоналізації 

правового порядку (підрозділи 2.1, 2.4, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4). Відповідно методологія 

конституціоналізації правового порядку включає такі унікальні засоби 

(технології) як конституційне «зважування» цінностей; логіка конституційних 

принципів; конституційний вимір справедливого та належного. Це дозволило 

зробити висновок про те, що конституційні цінності, закріплюючи основи 

правопорядку, основні права людини і громадянина, визначають оптимальні 

параметри ефективності забезпечення правового порядку через систему 

конституційних принципів, які детермінують законотворчий процес, 

закріплюють критерії конституційності норм права та ефективну реалізацію 

Основного закону. 

Соціологічний метод дозволив установити різницю між формальним і 

реальним правопорядком, з’ясувати, яким є справжній вплив Конституції на 
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суспільні відносини, як вирішуються конфліктні ситуації в правовій системі. У 

межах соціологічного методу використано метод ідеалізації (ідеальних типів), 

який дозволив розглянути правопорядок як ідеальне явище, що відображає 

уявлення людей про його належний, необхідний або бажаний стан (підрозділи 

1.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.3).  

У контексті феноменологічного підходу показано, що розуміння природи 

правового порядку поза реальним правовим буттям індивідів, соціальних груп і 

суспільства в цілому неможливе, адже цільове призначення конституціоналізації 

правового порядку пов’язане з реальним досягненням суспільних вимог щодо 

забезпечення верховенства конституції (підрозділи 1.1, 2.3, 3.2, 4.3). 

Історичний метод застосовано при вивченні ґенези правового порядку, 

появи ідеї його конституціоналізації, обумовленості права та правопорядку 

характером умов історичного розвитку, у тому числі залежності від розвитку 

процесів глобалізації (підрозділи 1.1, 1.3, 4.1, 4.4). За допомогою цього методу 

відтворено еволюцію наукових досліджень природи правового порядку. Його 

використання дозволило максимально врахувати вітчизняний досвід, аспекти 

новизни і наступності в сучасних підходах до проблеми конституціоналізації 

правопорядку та намітити шляхи її розв’язання.  

За допомогою логічного методу узагальнено представлені в науці підходи 

до розкриття природи правового порядку і критеріїв ефективності його 

конституціоналізації, визначено основні елементи цього механізму (зокрема 

нормативну, функціональну та інструментальну складові) тощо (підрозділи 1.1, 

1.3, 2.2, 3.1). Важливу роль у дослідженні відіграв такий логічний прийом, як 

класифікація, завдяки якому визначено місце і роль складових механізму 

конституціоналізації в забезпеченні правового порядку, спрогнозовано шляхи 

подальшого його зміцнення в умовах побудови правової держави та 

імплементації європейського досвіду (підрозділи 4.1, 4.2, 4.4).  

Використання системного методу і звернення до теорії соціальних систем 

дозволило визначити ознаки правового порядку як одного з елементів правової 

системи, його роль і особливості в забезпеченні її ефективності (підрозділи 1.1, 
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3.2, 3.3, 4.2, 4.4). Цей метод також використано в конструюванні поняття 

«конституціоналізація правового порядку», що дозволило виявити системні 

зв’язки та взаємозумовленості права, конституції і правопорядку (підрозділи 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.43.2, 3.3).  

Формально-юридичний метод використано під час вивчення текстів 

Конституції та законодавства України, а також практики Конституційного Суду 

України та Європейського суду з прав людини у справах, пов’язаних із 

забезпеченням правового порядку (підрозділи 3.2, 3.3, 4.3). 

Порівняльно-правовий метод використовувався при дослідженні питань 

гармонізації законодавства України та права Європейського Союзу як напряму 

удосконалення національного правопорядку (підрозділи 4.1, 4.4). За його 

допомогою здійснено аналіз правової системи ЄС, що дозволило встановити її 

спільні та відмінні ознаки з національної правовою системою; надати 

порівняльну характеристику їх правовим порядкам. 

Завдяки герменевтичному методові здійснено аналіз розвитку 

конституційних положень у законодавстві, з’ясовано вплив рішень 

Конституційного Суду України на реалізацію положень Конституції України у 

контексті правотлумачної діяльності (підрозділи 3.2, 3.3).  

Основні висновки, положення та результати наукового дослідження 

ґрунтуються на аналізі Конституції України та чинного законодавства України, 

міжнародних правових актів, рішеннях Конституційного Суду України, 

юридичної наукової літератури, аналітичних та статистичних матеріалів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що за 

характером і змістом розглянутих питань дисертація є першим комплексним 

теоретичним дослідженням, яке дало змогу сформувати цілісну концепцію 

конституціоналізації правового порядку з урахуванням європейських стандартів 

та досвіду вдосконалення вітчизняного законодавства і оновлення Конституції 

України. У зв’язку з цим сформульовано низку нових теоретичних висновків і 

пропозицій, зокрема: 
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уперше: 

– доведено, що правопорядок забезпечується за допомогою соціальних і 

правових засобів, тому його слід розглядати одночасно в контексті 

соціокультурної та нормативної парадигми, а концепція правопорядку має 

інтегральний зміст та базується на міжгалузевій методології, орієнтованій на 

соціальні аспекти існування права;  

– розроблено концепцію конституціоналізації правового порядку, метою 

реалізації якої є втілення конституційних положень і принципів в структуру 

правової системи; забезпечення верховенства та прямої дії конституції, повага до 

конституційних цінностей та гарантування їх реалізації; забезпечення прав та 

свобод людини і громадянина;  

– обґрунтовано, що процес втілення в життя конституції, досягнення її 

цілей передбачає: концептуальне наукове обґрунтування конституційно-

правових основ правового порядку; формування конституційного світогляду 

суб’єктів права; конституціоналізацію чинного законодавства; реалізацію 

Конституції та законів України; інституційне забезпечення конституціоналізації 

правового порядку тощо; 

– запропоновано розглядати механізм конституціоналізації правового 

порядку як складне системне утворення, що включає в себе нормативну, 

функціональну та інструментальну складові, які пов’язані суб’єктно-об’єктними 

зв’язками особи, суспільства і держави, що засновані на конституційних 

принципах; 

– доведено, що конституціоналізація є однією з найважливіших 

загальносоціальних умов та спеціально-юридичним засобом забезпечення й 

охорони прав та свобод людини і громадянина, зміцнення законності і 

правопорядку в державі;  

– запропоновано виокремити серед принципів права принцип 

конституціоналізації, який визначається як засаднича ідея втілення в життя 

конституції, її дотримання та відповідність чинного законодавства положенням 

Основного закону; 
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– сформульовано поняття ефективності конституціоналізації правового 

порядку як співвідношення між результатом дії конституції й тією метою, задля 

якої її було прийнято, що дало можливість  виокремити два рівні ефективності 

конституціоналізації правового порядку: правотворчий та правозастосовний;  

– виокремлено критерії ефективності конституціоналізації правового 

порядку: змістовні, інструментальні, результативні;  

– запропоновано зміни і доповнення до розділу XIV Конституції України, 

зокрема: додати статтю 162 «Реалізація Конституції України», в якій визначити 

поняття, принципи, суб’єкти та гарантії реалізації Основного закону; 

– запропоновано  нормативно закріпити презумпцію конституційності в 

Конституції України, доповнивши статтю 152 розділу XII таким змістом: 

«Нормативний правовий акт, прийнятий в Україні, вважається відповідним 

Конституції України до того моменту, поки його невідповідність Конституції 

буде встановлено рішенням Конституційного Суду України»;  

удосконалено положення щодо: 

– дефініції правового порядку як якісного фактичного стану 

урегульованості суспільних відносин, заснованого на реалізації права і 

забезпеченого особливим конституційно-правовим механізмом; 

– тлумачення змісту терміна «конституціоналізація»: 1) як триваючого 

процесу конкретизації засад, імплементації цінностей і норм конституції в 

чинному законодавстві; 2) як складової процесу конституційно-правової 

(юридичної) інституціоналізації; 3) як конституювання міжнародного права 

(глобальний конституціоналізм); 

– виокремлення видів конституціоналізації правового порядку за 

суб’єктами: 1) як результат правотворчої діяльності уповноважених органів 

державної влади; 2) як результат діяльності конституційного суду; 3) як 

результат діяльності судів загальної юрисдикції в ході судового нормоконтролю;  

– чинників конституціоналізації правового порядку серед яких: правова 

культура громадян; професійно-правова культура осіб, які застосовують право; 

конституційна законність; однакове застосування судами України при здійсненні 
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правосуддя принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів 

України, європейського законодавства тощо; 

– результатів впливу конституціоналізації на формування правової системи 

та забезпечення правового порядку, а саме: формування механізму гармонійного 

розвитку міжнародного й національного законодавства; розвиток чинного 

законодавства згідно з Конституцією; досягнення єдності правотворчої та 

правозастосовної практики; формування чіткої ієрархії чинного законодавства 

шляхом ліквідації прогалин та колізій нормативно-правового інструментарію; 

удосконалення розподілу повноважень між гілками влади; формування правової 

свідомості та правової культури, основою яких є верховенство конституції; 

набули подальшого розвитку положення щодо: 

– забезпечення правопорядку як одного з основних і найважливіших 

напрямів діяльності держави, пов’язаної із захистом, гарантуванням основних 

прав і свобод людини і громадянина; 

– ролі Конституції в процесі конституціоналізації правового порядку, яка 

проявляється в двох аспектах: 1) виступає юридичною основою процесу 

конституціоналізації; 2) встановлює механізм узгодження актів міжнародного і 

національного права, тим самим встановлюючи конституційний механізм 

гармонізації відповідних правових систем; 

– способів конституціоналізації правового порядку: нормативно-

законодавча конституціоналізація, яка полягає у приведенні відповідно до 

Конституції чинного законодавства; нормативно-інтерпретаційна яка є 

реалізацією норм і принципів конституції в галузевому законодавстві на основі 

рішень Конституційного Суду України;  

– стадій конституціоналізації правового порядку: розробка і прийняття 

основоположного акта – Конституції; втілення конституційних положень у всі 

елементи правової системи; забезпечення пріоритету конституційних цінностей 

та їх суворе дотримання суб’єктами права; оновлення Основного закону 

відповідно до розвитку суспільних відносин;  
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– гарантування конституції: судового, коли її гарантом виступає 

спеціалізований орган конституційного контролю; політичного, коли її гарантом 

є глава держави, що забезпечує реалізацію конституційних норм і визначає 

основні напрями законодавчої політики та діяльності уряду; 

– послідовності у конституціоналізації суспільних відносин з метою 

гармонізації зв’язків між конституцією та правозастосовною практикою; 

– визначення конституційності як рівня і стандарту конституціоналізації 

правового порядку в результаті якої забезпечується верховенство конституції;  

– основної мети конституціоналізації правового порядку, а саме: 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина; узгодження соціальних 

інтересів та розв’язання соціальних конфліктів; забезпечення балансу і 

динамічної рівноваги між гілками влади; 

– зростання ролі конституційних і наднаціональних судів, що здійснюють 

юрисдикційний судовий контроль відповідності національного законодавства 

міжнародним стандартам в процесі європейської конституціоналізації. 

Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані у 

дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: у науково-дослідній 

роботі – для подальшого вивчення конституційного забезпечення правового 

порядку; у процесі правотворчості – для внесення змін та доповнень до 

Конституції України та розвитку галузевого законодавства з питань зміцнення 

правового порядку; у правозастосуванні – для вдосконалення практики реалізації 

норм права; у навчальному процесі – для підготовки підручників і навчальних 

посібників з теорії держави і права, конституційного та адміністративного права, 

викладання відповідних навчальних дисциплін; у просвітницькій роботі – для 

підвищення рівня правової культури та правосвідомості населення. 

Практична цінність результатів дисертаційного дослідження для 

правотворчої та правозастосовної роботи підтверджена апеляційним судом 

Чернівецької області (акт про впровадження № 14-19/18 від 31.05.2017 р.), а 

також Головним територіальним управлінням юстиції в Чернівецькій області 

(акт про впровадження № 01-18/114 від 27.04. 2017 р.). 
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Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний процес 

юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. 

Федьковича (акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження № 

16/15-1057 від 14.04.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертації висновки й 

положення, що становлять її новизну, розроблені авторкою особисто. Для 

арґументації окремих положень роботи використовувалися праці інших учених, 

на які обов’язково зроблено посилання. Наукові ідеї та розробки, що належить 

авторам праць, опублікованих у співавторстві з дисертантом, у дисертації не 

використовувалися. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи обговорювалися на засіданні відділів теорії держави і 

права, конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України, а також доповідалися автором на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Серед них: 

Міжнародна науково-практична конференція «Нове міжнародне та національне 

законодавство – нові завдання юридичної науки» (м. Київ, 16–17 лютого 2012 р.; 

тези опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Права 

людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту» (м. Запоріжжя, 24 лютого 

2012 р.; тези опубліковано); науково-практична Інтернет-конференція 

«Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний та 

міжнародний вимір» (м. Київ, 24 лютого 2012 р.; тези опубліковано); 

Міжнародна науково-практична конференція «Національне та міжнародно-

правове забезпечення стабільного розвитку» (м. Львів, 2–3 березня 2012 р.; тези 

опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Публічне та 

приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики» (м. Харків, 9–

10 березня 2012 р.; тези опубліковано); Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних 

нормативно-правових актів» (м. Одеса, 16–17 березня 2012 р.; тези 

опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Право та сучасне 
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суспільство: реалії співвідношення» (м. Запоріжжя, 30 березня 2012 р.; тези 

опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток України 

в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові 

проблеми» (м. Тернопіль, 30 березня 2012 р.; тези опубліковано); Міжнародна 

науково-практична конференція «Вплив юридичної науки на розвиток 

міжнародного та національного права» (м. Харків, 12–13 квітня 2012 р.; тези 

опубліковано); Всеукраїнська конференція «Вдосконалення правового 

регулювання прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Івано-

Франківськ, 27–28 квітня 2012 р.; тези опубліковано); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії, 

проблеми, перспективи» (м. Івано-Франківськ, 31 жовтня 2012 р.; тези 

опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Національні та 

міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи 

розвитку»  (м. Донецьк, 22–23 червня 2013 р.; тези опубліковано); науково-

практична Інтернет-конференція «Конституційні засади правового життя: світові 

традиції та національні реалії» (м. Київ, 28 червня 2013 р.; тези опубліковано); 

Міжнародна науково-практична конференція «Правова держава: напрямки та 

тенденції її розбудови в Україні» (м. Одеса, 5–6 липня 2013 р.; тези 

опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

державності та права в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 19–20 липня 

2013 р.; тези опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Право 

и околоправовые науки: новые векторы исследований развития 

институциональной структуры правового государства в современных условиях» 

(м. Санкт-Петербург, 14 вересня 2013 р.; тези опубліковано); Міжнародна 

науково-практична конференція «Конституция – Основной Закон белорусского 

государства и общества (к 20-летию принятия)» (м. Мінськ, 11–12 березня 

2014 р.; тези опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція 

«Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы» 

(м. Кишинів, 28–29 березня 2014 р.; тези опубліковано); всеукраїнська юридична 

науково-практична конференція «Правова система в умовах розвитку сучасної 
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державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення» 

(м. Тернопіль, 11 квітня 2014 р.; тези опубліковано); Міжнародна науково-

практична конференція «Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich 

implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva» (Bratislava, Slovenská republika, 

19–20 вересня 2014 р.; тези опубліковано); Міжнародна науково-практична 

конференція «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте 

евроинтеграционных процессов» (м. Кишинів, 7–8 листопада 2014 р.; тези 

опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Правова держава: 

історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 27–

28 лютого 2015 р.; тези опубліковано); всеукраїнська науково-практична 

конференція (з міжнародною участю) «Реформування законодавства України в 

умовах інтеграції до Європейського Союзу» (м. Тернопіль, 27 березня 2015 р.; 

тези опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція «Вплив Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС на правопорядок України» (м. Київ, 22 квітня 

2015 р.; тези опубліковано); науково-практична конференція «Юридична техніка: 

доктринальні основи та проблеми викладання» (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 

2015 р.; тези опубліковано); Міжнародна науково-практична конференція 

«Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23–24 жовтня 

2015 р.; тези опубліковано); науково-практична Інтернет-конференція «Правове 

регулювання суспільства та проблеми юридичної техніки» (м. Івано-Франківськ, 

10 грудня 2015 р.; тези опубліковано); наукова конференція 

«Антропосоціокультурна природа права» (м. Чернівці, 25–26 травня 2016 р.; тези 

опубліковано); Міжнародний круглий стіл «Правові системи сучасності: 

взаємодія та конфлікти» (м. Одеса, 16 липня 2016 р.; тези опубліковано); 

всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична техніка і технологія: 

теорія та практика застосування» (м. Львів, 24–25 листопада 2016 р.; тези 

опубліковано). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 84 наукових працях, 

зокрема у двох індивідуальних монографіях, чотирьох розділах у колективних 

монографіях, у 37 статтях, що опубліковані у фахових виданнях України, 
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наукових періодичних виданнях інших держав та наукових періодичних 

вітчизняних  виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних 

(у тому числі 6 – у наукових періодичних виданнях інших держав та 10 – у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних), у 

11 наукових виданнях, які додатково відображають результати дисертації, у 30 

тезах доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, чотирнадцяти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 503 сторінки, з них 385 – 

основний текст, 66 (734 найменування) – список використаних джерел, 19 – 

додатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

1.1 Правовий порядок як юридична категорія та явище правової 

дійсності 

 

Вивчення будь-якого об’єкта дослідження слід розпочинати з його 

категоріальної приналежності. Характерно, що категорія «правовий порядок» 

посідає далеко не перше місце серед елементів правової системи, що зумовлено 

внутрішніми логіко-семантичними та генералізаційними зв’язками між 

поняттями основного понятійного ряду теорії права та функціонального 

понятійного ряду абстракції «механізм правового регулювання». Однак це ще не 

означає, що роль і значення поняття «правопорядок» для праводержавознавства 

незначні. Навпаки, як зауважують вчені, правовий порядок є кінцевою метою дії 

права, ключовою ланкою правового регулювання [284, с. 287]. 

Роль правопорядку в науковій літературі розглядається з різних позицій, і 

насамперед, із погляду інтересів особи та держави, адже потреби та інтереси 

суспільства й держави у всі часи вимагали впорядкованості і стабільності 

соціального життя. «Правопорядок, – зазначає Ю. Оборотов, – виступає як 

смислове призначення права, яке досягається забезпеченням стабільності 

людського буття» [354, с. 6]. Право та правовий порядок – тісно взаємопов’язані 

категорії, які передбачають функціонування легітимної влади, що забезпечує 

розвиток демократичного суспільства, верховенство прав і свобод людини та 

громадянина, підкорення інтересам особи управлінської діяльності держави, 

охорону конституційних цінностей та правовий захист життєвих інтересів і 

потреб людини. Показово, що правовий порядок найчастіше розглядають у 

контексті саме правових цінностей, тим самим підкреслюючи винятковий статус 

цього феномена. На користь такої позиції, як наголошується в літературі, 

свідчить те, що право за своєю природою є ціннісно-нормативною системою 
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порядку, а тому саме явище порядку, як правило, лежить в основі будь-якого 

права. Отже, це дає змогу вченим стверджувати, що правовий порядок є саме 

тією правовою цінністю, яка значною мірою визначає цінність самого права [17, 

с. 28–29]. 

В юридичній науці існує й твердження, що правопорядок – це державно-

правове явище, оскільки державна влада зацікавлена в ньому [223, с. 28]. В 

правопорядку дійсно відображаються економічні інтереси, форми власності та 

засоби виробництва, закріплюються форми організації, структура і повноваження 

органів держави. Відповідні юридичні якості і властивості правопорядок набуває 

від законів, від тих правових ідей, принципів та інститутів, які використовує 

державна влада у своїй діяльності. Проте не потрібно допускати абсолютний 

позитивізм у цьому питанні. З цього приводу С. Кечекьян зауважував, що не варто 

розуміти правопорядок просто як сукупність чинних у тому чи іншому суспільстві 

правових норм, хоча таке розуміння правопорядку є домінуючим. Правопорядок – 

це не просто норми права, а норми права в їх реалізації разом із конкретними 

правами, обов’язками, сукупністю правовідносин, які відповідають нормам права 

[202, с. 30]. Це певні економічні засади суспільства, які встановлюються в процесі 

реалізації правових норм, що регулюють певну сукупність суспільних відносин, у 

котрих поведінка суб’єктів є правомірною. Тобто правопорядок як правове явище 

потрібно досліджувати в тісному зв’язку із соціально-економічними умовами. Для 

держави ця роль визначається, перш за все, залежно від того, яке місце відведено 

правопорядку в правовому регулюванні суспільних відносин, з огляду на 

проблеми формування правової держави і розвиток цивілізованого 

демократичного суспільства. Стабільний та якісний правопорядок, в основі якого 

лежить принцип прав і свобод людини та громадянина, є основоположною 

умовою реального демократичного режиму. 

Сучасні дослідження правового порядку скеровані на об’єднання 

соціологічного та юридичного змісту в цьому понятті. На думку К. Попович, 

правопорядок – складне, багатогранне правове та соціальне явище (курсив наш. – 

Т. П.) [466, с. 25]. С. Тарадонов вважає, що правовий порядок – це об’єктивно та 
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суб’єктивно обумовлений стан соціального життя, який характеризується 

внутрішнім погодженням, урегульованістю системи правових відносин, 

заснованих на нормативних вимогах, принципах права та законності, а також на 

демократичних, гуманістичних та моральних вимогах, правах та обов’язках, 

свободі та відповідальності всіх суб’єктів права [609, с. 80]. З цих позицій, 

правопорядок – це втілення законності в конкретні суспільні відносини, 

урегульовані правом, у систему прав та обов’язків їх учасників. 

З іншого боку, правовий порядок тісно взаємодіє з психологією та 

ідеологією. Вчені пропонують такі моделі правопорядку, які б поєднували 

психологічні характеристики особи та соціальні інститути. Як ідеологічне 

підґрунтя такого «інтегративного» правопорядку пропонується поєднання 

колективістських та індивідуалістичних принципів та традицій, які б дозволяли 

державі, суспільним інститутам та індивідам сповна реалізовувати свої якості 

[550, с. 94]. Проте, на нашу думку, в цьому визначенні поняття правопорядку 

втрачає юридичну складову та зливається з поняттям суспільного порядку [407, с. 

14]. В окремих наукових дослідженнях взагалі прослідковується відмова від 

позитивістського підходу та застосування методів соціальної інженерії. 

Правопорядок починає розглядатися як один з критеріїв соціального порядку, як 

феномен та явище суспільного життя [557, с. 215]. 

Як зауважують вітчизняні вчені, корисність права в тому, що воно надає 

діям людей організованості, стійкості, узгодженості, забезпечує їх 

підконтрольність. Право вносить елементи упорядкованості, порядку в суспільні 

відносини, є засобом їх цивілізації. Організоване громадянське суспільство не 

може існувати поза правом, причому правом як еталоном високої духовності та 

культурним взірцем (курсив наш. – Т. П.) [141, с. 45]. Тому важливо виділяти й 

соціальні якості правового регулювання суспільних відносин, які вони отримують 

від загального режиму суспільного життя, від принципів демократії, гуманізму, 

справедливості, моральності та, зрештою, від принципів права та законності. На 

цій основі досягається реалізованість прав, свобод та виконуваність обов’язків 

учасниками правових відносин. Розв’язання ж усіх державно-правових проблем 
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неможливо уявити без належного правового порядку в державі як необхідної 

умови нормального функціонування всіх соціальних сфер. Більше того, практика 

суспільного та державного будівництва визнає за правопорядком основоположну 

роль [434, c. 32]. 

Відомий американський соціолог Рассел Керк так висловився щодо природи 

права: «Право виникає із суспільного порядку … Існує багато аспектів 

суспільного порядку, які визначаються вірою та звичаями більшою мірою, аніж 

позитивним правом» [717, р. 5]. Особлива роль права у формуванні правового 

порядку пояснюється його соціально-психологічними функціями: оцінки 

(суб’єктивне право) та опису (об’єктивне право). Суб’єктивне право людини 

дозволяє їй дати власну оцінку суспільним явищам з позиції «справедливо–

несправедливо». Об’єктивне право дозволяє відобразити в нормативно-правових 

актах суспільну практику та закріпити правові засоби досягнення порядку в 

суспільстві. Відповідно, порядок суспільного життя, що гарантує цивілізовані 

умови існування та розвитку індивідів, соціальних груп, суспільства в цілому, не 

може бути створений без належної участі держави, яка вміло та ефективно 

використовує для регулювання соціальних процесів арсенал правових засобів та 

методів. З іншого боку, як наголошує Н. Оніщенко, правова реальність органічно 

включена в загальний, єдиний, нормативно-ціннісний континіум «соціальність–

культура». Тому як соціальне явище в об’єктивній формі право існує в правових 

відносинах і соціальних інститутах, у суб’єктивній формі – у правосвідомості, що 

обслуговує правове життя [363, с. 159]. З огляду на це, правопорядок втілює в собі 

як соціальні, так і загальнодержавні аспекти, тому його слід розглядати одночасно 

в контексті соціокультурної та нормативної парадигми [434, c. 33]. 

Відсутність правового порядку справляє руйнівний вплив на суспільство, 

унеможливлює задоволення потреб, забезпечення інтересів та цілей. Це може 

виявлятися, насамперед, у незахищеності прав, свобод та інтересів громадян, 

загрозі життю, здоров’ю та гідності людей, позбавленні гарантій соціального 

захисту і добробуту, у соціальному розшаруванні суспільства, свавіллі з боку 

органів влади, недосконалості прийнятих законів та інших нормативно-правових 
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актів, низькій якості діяльності правозастосовних органів і, нарешті, в 

неправомірній поведінці інших суб’єктів права. Тобто з позицій особи правовий 

порядок виступає, в першу чергу, як засіб захисту її прав, свобод і законних 

інтересів. Він забезпечує охорону людини як від сваволі самої держави та її 

органів, так і від протиправних дій інших суб’єктів. «Держава з цієї точки зору 

виступає як специфічне утворення, призначення якої полягає в забезпеченні 

стабільності та стійкого розвитку соціуму» [391, с. 138], – наголошує 

О. Петришин. Зважаючи на це, забезпечення правопорядку є одним з основних і 

найважливіших напрямів діяльності держави з точки зору безпеки людини, 

охорони її прав і свобод. 

Як слушно зазначає А. Крижанівський, правопорядок у сучасну епоху 

виступає як поліструктурний, багаторівневий феномен [244, с. 306]. Тому пізнання 

сутності цього досліджуваного явища починається з вироблення його поняття, яке 

дозволить охопити всі зв’язки, опосередковані навколишньою дійсністю. 

Спроб розкрити зміст і дати визначення правопорядку було чимало 

впродовж усієї історії людства. Проблема порядку і права сягає своїм корінням в 

основу європейської філософської свідомості. Уже на ранніх етапах розвитку 

античної філософської класики (насамперед у вченнях Платона та Арістотеля) 

соціальні феномени закону (права) і порядку розглядали в їх взаємозв’язку і як 

відносно самостійні один щодо одного. Під правопорядком розуміли не тільки 

відносини людей в суспільстві, а й засновану на нормах права організацію 

політичної влади, тобто саму державу. На цю сторону правопорядку звертав увагу 

ще Цицерон, запитуючи: «Та й що таке держава, як не загальний правопорядок?» 

[399, с. 227; 461, с. 282]. Мислителі Стародавньої Греції висловлювали судження 

щодо необхідності регулювання суспільного життя за допомогою законів. 

Наприклад, Платон відзначав: «…людям необхідно встановити закони і жити за 

законами; інакше вони нічим не відрізнятимуться від диких звірів…» [400, с. 236]. 

Арістотель, своєю чергою, вказував: «…закон є якийсь порядок; благозаконня, 

безсумнівно, є хороший порядок…» [20, с. 84]. 
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Значну роль у дослідженні означеного феномена, з точки зору взаємодії 

права і стійких форм соціальної життєдіяльності, відіграли середньовічні джерела: 

трактати Юстиніана, Ульпіана, Томи Аквінського, Граціана, а також праці 

дослідників Нового часу: Т. Гоббса, Е. Берка, Д. Дідро, Ж. Д’аламбера. 

Формування категорійного статусу поняття правопорядку пов’язане з розвитком 

філософії права в німецький класичний період (це, насамперед, праці І. Канта, 

який розглядав державу як «об’єднання безлічі людей, підлеглих правовим 

законам», і Г. Гегеля) і в період посткласики (праці К. Маркса). 

Поняття «правопорядок» одержало розвиток також у працях А. Меркеля, 

К. Савіньї (історична філософсько-правова школа), відтак у позитивістській 

школі, а згодом – у прагматистській – набуло ключового значення (праці 

Р. Ієрінга, О. Холмса, Р. Паунда, Дж. Франка та ін.). 

Усвідомлення виняткової ролі правопорядку принесла так звана теорія 

«чистого права» Г. Кельзена. Одночасно активно розвивається філософсько-

правова традиція інтерпретації правопорядку, що сформувалася наприкінці 

XIX ст. і відображена у працях Б. Кістяківського, П. Новгородцева, І. Ільїна, 

С. Муромцева, Б. Чичеріна, Г. Шершеневича, Ф. Тарановського, Є. Трубецького, 

М. Коркунова, Л. Петражицького та ін. 

Одне з перших визначень цього феномена викладено в Енциклопедичному 

словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона: «Правопорядок – такий порядок управління 

державою, при якому всякий акт адміністративної і судової влади повинен мати 

підставу в законі. Там, де законодавча влада відокремлена від виконавчої та 

судової, органи останніх цілком підпорядковані у своїй діяльності законові» [587, 

с. 922]. У нормативних правових актах цього періоду як офіційний термін 

вживали поняття «державний порядок». 

Державницькі ідеї про сутність правового порядку згодом розвивали у своїх 

працях А. Вишинський, П. Стучка, Є. Пашуканіс, Л. Явич [243, с. 14]. Для цього 

напряму характерна суто нормативістська та конструктивістська моделі розуміння 

державних процесів, зокрема проблем правопорядку. Теоретичні проекції 

категорії правопорядку, які запропонував один із представників цього напряму 
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О. Васильєв, є винятком: «Правопорядок синтезує прояви права на рівні реальних 

суспільних зв’язків, слугує для узагальненого вираження взаємодії правовідносин, 

суб’єктивних прав та обов’язків, характеризуючи єдиний соціальний план їх 

регулювального впливу на весь стан суспільного життя» [87]. 

Перші спроби виходу за межі вузьконормативної і конструктивістської 

моделі були в працях В. Кудрявцева, В. Борисова, Б. Саванелі, О. Лукашової, 

Д. Керімова в 60–70-ті роки ХХ ст. (див., наприклад: [67; 201; 268; 298; 538]), а 

пізніше вони одержали розвиток у дослідженнях В. Дзюби, Є. Бурлая, В. Барчука, 

Г. Котляревського, О. Мураметса, Т. Шамби [38; 39; 74, с. 47; 145; 228; 229; 334; 

681]. 

Найбільш фундаментальні в 1990-х роках у галузі філософії права праці 

С. Алексєєва, B. Нерсесянца, Ю. Тихонравова лише позначають загальний контур 

проблеми правопорядку, оминаючи найістотніші її аспекти. Успадковані від 

радянської доби «лінійні» уявлення про правопорядок як результат соціалістичної 

законності, тобто наслідок «суворого і неухильного виконання державними 

органами, посадовими особами, громадськими організаціями і громадянами 

законів і підзаконних актів» у сучасних умовах деідеологізації правової сфери 

значною мірою втратили свою суспільну привабливість і дієвість. Проте 

зберігаються пострадянські характеристики правопорядку, на тлі яких виростають 

паростки його нового бачення [469, с. 701]. 

Сучасні дослідження рясніють публікаціями, в яких зустрічається термін 

«правопорядок». Вони стосуються як загальнотеоретичної, так і галузевої 

юриспруденції. Вагомий внесок у дослідження правового порядку як явища 

правової дійсності внесли такі відомі вітчизняні учені як Є. Гіда, С. Гусарєв, 

М. Козюбра, О. Костенко, Н. Крестовська, А. Крижанівський, В. Лемак, Л. Луць, 

Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, С. Погребняк, 

П. Рабінович, О. Скакун, О. Ушаков, Ю. Шемшученко, О. Ющик [225; 354; 364]. В 

останні роки вітчизняними науковцями-юристами захищено низку кандидатських 

і докторських дисертацій. Серед інших можна виокремити, передусім, 

О. Ушакова, який під керівництвом професора Н.Оніщенко у 2008 р. захистив 
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кандидатську дисертацію на тему «Категорія «правовий порядок»: рівні 

дослідження та перспективи розвитку» [650]. Ю. Крисюк того самого року 

захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціальний та правовий порядок як 

необхідна умова стабільності суспільства» [249]. 2009 р. А. Крижанівський 

захистив докторську дисертацію на тему «Правовий порядок суверенної України: 

становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження)» і видав 

монографію «Правовий порядок в Україні: витоки, концептуальні засади, 

інфраструктура», в якій вперше на пострадянському просторі комплексно 

дослідив правову природу феномена правового порядку та його роль у житті 

суспільства [244; 245]. Його послідовники також досить плідно досліджують 

проблеми правового порядку. Зокрема варто звернути увагу на науковий доробок 

О. Крижанівської [266], А. Панаріної [375; 377], А. Арабаджи [18], Попович [466], 

І. Корж [223], Л. Шонії [686; 687], К. Галинської [117; 118], М. Бойчук [57], 

С. Кондрат [214], Ю. Крисюк [248; 249], Н. Атаманової [27], С. Сенчука [570]. 

Надзвичайно потужно працюють над тематикою правового порядку й 

зарубіжні вчені, серед яких варто відзначити білоруських правознавців У. Нехаєву 

[349], О. Макарова [308], Н. Раханову [516], О. Романову [535] та ін. В Російській 

Федерації проблема правового порядку піднімається майже у кожній захищеній 

дисертації, виданих монографіях та опублікованих наукових статтях із 

загальнотеоретичного праводержавознавства (І. Сидорук, В. Козаков, А. Вісаров, 

П. Назаров, О. Воробйова, Є. Азарян, А. Артемов, Н. Анциферова, С. Клевцов, 

Г. Маргушина, О. Сауляк [16; 22; 98; 107; 108; 186; 210; 314; 344; 547; 574]) та 

галузевої юриспруденції (Л. Ращупкіна, О. Брилєва, М. Духно, М. Григор’єва, 

А. Юнусов [15; 73; 126–128; 155; 518; 700]). Важливо відзначити, що у 2015 р. 

вийшла друком монографія А. Безрукова «Конституционно-правовые аспекты 

осуществления законодательной власти по обеспечению правопорядка в России» 

[44], в якій автор по-новому підходить до з’ясування природи правового порядку, 

зокрема трактує його в нерозривному зв’язку з конституційно-правовим 

регулюванням, що є важливим для тематики цього дослідження. 
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До теперішнього часу термін «правовий порядок» уже досить широко 

увійшов у мовний вжиток, його використовують вчені, законодавці, журналісти, 

політичні діячі, пересічні громадяни. Яскравим підтвердженням цьому є офіційні 

виступи державних діячів та соціологічні опитування громадян, у межах яких 

порушуються актуальні питання, пов’язані із забезпеченням правопорядку, тощо. 

На перший погляд, може скластися думка, що в суспільстві існує єдине розуміння 

цього феномена. Проте аналіз юридичної літератури, нормативних правових актів, 

друкованих та електронних видань засобів масової інформації свідчить про зовсім 

протилежне. Насправді кожен розуміє правопорядок по-своєму. Загальна ж думка 

зводиться лише до того, що це – необхідне позитивне правове явище в суспільстві, 

досягнення якого покладено на спеціальні державні органи. 

На сьогодні в Україні прийнято понад 2,5 тис. нормативних правових актів 

різної юридичної сили, у найменуваннях яких використано термін 

«правопорядок». Проте офіційної дефініції розглянутого явища в законодавстві 

немає. У чинних нормативних правових актах категорія «правопорядок» може 

мати абсолютно різне смислове навантаження; неоднозначно може бути 

розтлумачено і її обсяг, і зміст. До прикладу, деколи законодавець фактично 

зводить забезпечення правопорядку або до боротьби зі злочинністю, або до 

охорони громадського порядку, або до запобігання правопорушенням, тобто 

зводить його виключно до правоохоронної діяльності держави та охоронної 

функції права. 

Відсутність загальновизнаного розуміння категорії «правопорядок» 

пояснюється, передовсім, тим, що це питання досі не розв’язане в самій правовій 

науці. Так, на сьогодні можна констатувати велику кількість уже наявних, і тих, 

які щойно постають, підходів до розуміння самого права [171, с. 6–7], розмаїття 

його проявів у суспільстві, різні філософські і методологічні засади. Інтерес до 

правопорядку детермінується цілою низкою об’єктивних та суб’єктивних причин, 

які відображають конкуренцію нормативізму, природного права та соціологічного 

підходу [556, с. 5]. З цього приводу деякі автори вважають, що, оскільки в науці 

існує плюралізм у питанні праворозуміння, то потрібно вести мову також і про 
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плюралізм у розумінні категорії «правопорядок». Наприклад, В. Козаков пише: 

«…створення сучасної теорії правопорядку, здатної виступати в ролі методу 

прогресивного впливу на соціальну практику, можливе на основі використання 

найширшого спектра наукових підходів» [186, с. 28]. 

Плюралізм думок часто не лише не сприяє розв’язанню проблеми, а й 

вносить, до певної міри, плутанину в юридичну науку, спричиняючи проблеми і 

наукового, і практичного характеру. В. Артемов із цього приводу слушно зазначає, 

що нині немає ні єдиного теоретичного бачення правового порядку, ні стратегії 

реалізації політичної лінії щодо його зміцнення [21, с. 28]. Аналіз генезису 

категорії «правопорядок» дозволяє говорити про те, що її розуміння змінювалося 

впродовж усього розвитку людства і досі не набуло якоїсь систематизованої 

правової форми. Суспільство болісно переживає ці негативні явища. Тому 

необхідність формування і зміцнення правового порядку висуває справедливі 

вимоги до науки і практики. У зв’язку із цим вважаємо за потрібне навести 

визначення поняття правопорядку, а відтак і розглянути його загальноправову 

характеристику, здійснити конструктивний аналіз думок із цієї проблематики, що, 

своєю чергою, дозволить виробити й арґументувати концептуальний підхід до 

розуміння сутності досліджуваного феномена. Крім того, цей крок матиме вагоме 

значення для всього дослідження, детермінуючи логіку теоретичного осмислення і 

вибір засобів пізнання, дозволяючи встановити місце конституційно-правового 

механізму забезпечення правопорядку в загальній теорії держави і права 

(конституціоналізацію правового порядку). 

Для досягнення цілей дослідження насамперед слід виявити основні ознаки 

правового порядку. В юридичній літературі цьому питанню, як видається, не 

приділено належної уваги. Але ж відомо, що визначення поняття – це, насамперед, 

логічна операція розкриття змісту і значення через істотні ознаки. 

Семантичний аналіз терміна «правопорядок» показує, що він утворений з 

двох частин – «порядок» і «право». 

У лексикографічних джерелах «порядок» означає «правильне або звичне 

розташування, розміщення чого-небудь», «правильний режим життя», 
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«злагодженість, узгодженість у діях, організованість» [91], «стан, коли все 

робиться, виконується так, як слід, відповідно до певних вимог, правил і т. ін.» 

[92, с. 495]. Один з найновітніших словників української мови (2012) серед 

основних значень слова «порядок» називає такі: «певна послідовність, черговість 

чого-н[ебудь]»; «стан налагодженості, правильного, належного розташування 

чого-н[ебудь]; лад»; «стан відповідності певним вимогам, правилам і т. ін.»; 

«державний, суспільний лад; чинні встановлені де-н[ебудь] закони, звичаї і т. ін.» 

[585, с. 842]. 

У філософській літературі під порядком мають на увазі результат 

узагальнених уявлень про однорідність, регулярність, повторюваність, ритм, 

симетрію, гармонію, законовідповідність і зберігання способу зв’язку елементів і 

структур дійсності, результат досягнутого розуміння єдності законів різних сфер 

дійсності, чітку організацію якоїсь сфери дійсності [605, с. 122]. Категорії буття, 

сфери буття і закони буття, по суті, можна трактувати як принципи порядку 

(особливо виразно проявляються у константах) [655, с. 35]. 

У рамках політології встановлений порядок управління є показником 

потенційної і реальної можливості державної влади розв’язувати завдання, що 

стоять перед нею, в рамках цивілізованих, демократичних процедур. 

Встановлений порядок управління – це ті межі, в яких функціонує державна влада. 

Встановлений порядок управління в його змістовому сенсі є квінтесенцією (тобто 

основою, самою суттю) механізму і функціонування державної влади, що 

передбачає певний порядок утворення та організації органів державної влади і 

управління, порядок їх взаємовідношення на різних рівнях, порядок здійснення 

державної (політичної) влади. 

У соціології певний порядок взаємодії індивідів у конкретних суспільних 

формаціях, порядок суспільних відносин іменується соціальною організацією, а 

певний порядок соціальних взаємодій, що виникають у ході здійснення політичної 

влади, – соціально-політичною організацією. Соціологічний підхід дозволяє 

розглядати порядок управління в межах категорії порядку іншого рівня – 

соціального, соціально-політичного, організаційного, структурного [144, с. 6–7]. 
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У загальній теорії права і держави порядок (порядок управління. – Т. П.) 

«розчиняється» в межах категорії «форма держави». Галузеві юридичні науки 

правопорядок розуміють як абстрактну категорію, як реальний стан суспільних 

відносин, врегульованих нормами конкретної галузі права. Втілення конкретних 

норм у правовідносини формує певний вид чи галузь правопорядку. З точки зору, 

наприклад, адміністративного права, управлінську діяльність державних органів 

вивчають з погляду її правового опосередкування. За такого підходу встановлений 

порядок управління є владною, цілеспрямованою, організаційною діяльністю 

інституційних структур, яка має соціально значущий характер й опосередкована 

правовими нормами. Інакше кажучи, порядок управління виступає як політико-

правова та організаційно-правова категорія. 

Проте варто зазначити, що стан розробки політичних, організаційних і 

правових аспектів управління не задовольняє теоретико-пізнавальних потреб 

сучасної юридичної науки і висуває на перший план методологічні проблеми 

дослідження цієї категорії. 

Поняття «правовий порядок» – одна із центральних правових категорій в 

юридичній літературі. У його визначенні (виокремленні сутнісних ознак) 

виділяють найрізноманітніші аспекти: правопорядок як стан, пов’язаний з 

фактичною реалізацією права та законності, стан фактичної впорядкованості 

суспільних відносин; результат дії права, стан вольових суспільних відносин; стан 

суспільного життя, що характеризується внутрішньо узгодженою системою 

правових відносин і зв’язків; процес реалізації волі народу, оформленої і у вигляді 

норм, і як правовідносини; упорядкованість суспільних відносин, виражена в 

правомірній поведінці; якісний стан суспільних відносин. 

Логіка подальшого аналізу досліджуваного явища вимагає критичного 

осмислення представлених підходів і вибору того, який із них буде 

найпродуктивнішим для подальшого дослідження правового порядку та його 

конституціоналізації. Отже, наведемо коротку характеристику основних 

властивостей та ознак досліджуваного феномена. 
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Одна з ознак полягає в тому, що правопорядок є правовим станом 

суспільних відносин, оскільки відображає специфічну форму реалізації буття в 

певний проміжок часу. Так, В. Гавріков наводить дефініцію правопорядку як 

властивості державно-правового регулювання, що визначає упорядкування 

суспільних відносин [110, с. 111]. Тобто фактично при осмисленні цього феномена 

відбувається якась умовна фіксація моменту стійкості в межах правової дійсності 

в деякий момент часу і за певних умов. В. Сирих визначає правопорядок як 

сукупність правовідносин, які виникають, змінюються або припиняються в 

суворій відповідності з чинними нормами права. Він стверджує, що 

правопорядок – це фактичний результат дії принципу законності, вимоги держави, 

звернені до державних органів, посадових осіб, громадян та юридичних осіб 

неухильно дотримуватись і виконувати чинні закони та інші нормативні правові 

акти [608, с. 367]. 

З таким розумінням правового порядку можна погодитися, безумовно, в тій 

частині, що правовий порядок – це правовідносини, які виступають показником 

упорядкованості суспільних відносин, що становлять їх фактичний зміст. Однак 

це – одна з численних характеристик правопорядку. Крім того, якщо зводити 

правопорядок до правовідносин, то навряд чи його можна розглядати як їх 

сукупність, як механічну їх множинність; це строго узгоджена система. 

Досліджуючи правовий стан, О. Парфьонов, зазначає, що правопорядок є 

станом, об’єктивно існуючим у праві, що не вимагає юридичного опосередкування 

[379, с. 31]. Специфіка такого стану дозволяє дослідникові стверджувати, що 

правопорядок охоплює велике коло юридичних явищ, він первісно існує у 

правовій сфері, допомагаючи розкрити глибинні зв’язки між правовими явищами, 

зрозуміти процеси, що відбуваються в юридичній сфері. 

Власне, семантично одним із визначень слова «порядок» є «стан 

налагодженості, правильного, належного розташування чого-н[ебудь]; «стан 

відповідності певним вимогам, правилам і т. ін.» [585, с. 842]. У цьому сенсі 

поділяємо думку дослідників, які зводять розуміння правопорядку до порядку або 

впорядкованості суспільних відносин (С. Алексєєв, В. Дзюба, В. Борисов, Л. Явич 
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та ін.) [7, с. 127; 10, с. 94; 145, с. 9; 707, с. 7; 68, с. 56–57]. Втім, у літературі 

трапляються дефініції, в яких автори визначають це явище іншими категоріями. 

Зокрема І. Самощенко, даючи визначення соціалістичного правопорядку, трактує 

його як систему суспільних відносин, заснованих на соціалістичному праві [356, 

с. 375; 546, с. 47]. Аналогічний погляд на проблему простежується і у 

В. Хропанюка, який запропонував таку дефініцію: правопорядок – це система 

суспільних відносин, яка встановлюється в результаті точного і повного 

здійснення розпоряджень правових норм усіма суб’єктами права [664, с. 148]. На 

думку Є. Бурлая, правопорядок виступає ступенем реального здійснення 

нормативно визначених юридичних прав і обов’язків учасників суспільного життя 

[74, с. 47]. Позиція зазначених авторів, що визначають правопорядок через 

поняття «система суспільних відносин», не є домінантною в сучасній науці. 

Пояснити це можна тим, що при такому підході значно звужується значення 

правового порядку, він, по суті, зводиться до суспільних відносин. Правовий 

порядок, будучи станом упорядкованості (порядком) суспільних відносин, все ж 

не є, власне, суспільними відносинами. Очевидно, що термін «порядок» може 

виступати як визначальний для категорії «система», але навряд чи логічно 

виправдано як визначальну категорію для порядку використовувати термін 

«система». 

Із цієї причини не можемо повністю погодитися з думкою О. Мураметса і 

Т. Шамби, які в одній зі своїх праць, присвячених правопорядку, пишуть: коли 

врахувати, що змістом правовідносин також визначається правова поведінка 

людей, то потрібно визнати, що правопорядок – це суспільні відносини, 

безпосередньо врегульовані узгодженою і впорядкованою системою 

правовідносин [334, с. 15]. Сучасні вітчизняні дослідники також визначають 

правопорядок через суспільні відносини. Так, на думку Т. Кирилюк, правовий 

порядок визначається як система суспільних відносин, що врегульовані нормами 

права і упорядковані в результаті правомірної поведінки суб’єктів суспільного 

життя [204, с. 43]. 
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Також не можемо погодитися з позицією А. Коваленка, який в основу 

визначення правопорядку кладе стійкий та узгоджений зв’язок правовідносин, 

заснованих на законності [211, с. 183]. Вважаємо, що категорія «правопорядок» за 

своїм смисловим навантаженням не може ототожнюватися з категорією «правові 

відносини», оскільки правопорядок у найзагальнішому вигляді несе інформацію 

про повноту реалізації поведінки людини, тоді як у правових відносинах поведінка 

розглядається як об’єкт. Досліджуючи структурний понятійний ряд категорії 

«правопорядок», О. Васильєв із цього приводу слушно зауважує, що при 

зіставленні категорій «правопорядок» та «правовідносини» фіксується зв’язок цих 

правових виявів, що виступають у теорії як відношення між цими категоріями. 

Однак ці зв’язки самі по собі адекватно не відображають суті того комплексу, 

аналогом якого є абстракція «правопорядок» [87, с. 181]. 

Про нетотожність правовідносин та правопорядку ще у середині минулого 

століття цілком обґрунтовано писав М. Александров, який став одним із перших 

дослідників проблеми правопорядку й, по суті, відкрив нові горизонти наукового 

пошуку. Він писав: «…співвідношення правовідносин і правопорядку полягає в 

тому, що останній являє собою такий встановлюваний за допомогою забезпечення 

законності порядок у регульованих правом суспільних відносинах, за якого 

фактична поведінка учасників цих відносин строго й неухильно відповідає їх 

правам та обов’язкам» [7, с. 127]. 

Нетотожність зазначених категорій простежується і в дефініції, яку 

запропонував С. Кечек’ян. В одній із праць, присвячених правовим відносинам, 

він вказував: «Правопорядок – це не просто норми права, а норми права в їх 

здійсненні (реалізації) разом з конкретними правами й обов’язками, сукупністю 

правовідносин, що відповідають нормам права» [202, с. 30]. Критичну думку з 

приводу ототожнення правопорядку із системою правовідносин можна 

простежити і на сторінках сучасної наукової літератури [97, с. 9]. Т. Радько 

визначає правопорядок як стан правових відносин – конституційних, 

адміністративних, матеріальних і процесуальних, регулятивних та охоронних [511, 

с. 667]. В юридичній літературі до правових станів зазвичай відносять категорії 
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законності, правопорядку (курсив наш. – Т. П.), правосвідомості тощо [379, с. 25]. 

С. Сенчук правовий порядок трактує наступним чином: як обумовлений високим 

рівнем правосвідомості і правової культури стан відповідності суспільних 

відносин правовим нормам, який реалізується через правомірну поведінку [570, 

с. 229]. На думку О. Парфьонова, правопорядок – це правовий стан, і це одна з 

істотних ознак правопорядку [379, с. 37–38]. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що, говорячи про правопорядок, 

потрібно вести мову не просто про правовідносини, а про стан суспільних 

відносин (їх реалізацію). 

Потребує коригування і твердження про те, що правопорядок – результат 

законності. Так, С. Алексєєв, вказує, що правопорядок – це результат законності, 

що характеризує ступінь здійснення її вимог [9, с. 219]. На думку Л. Явича, 

правопорядок – це реалізована в суспільних відносинах законність; він лежить у 

площині відносин, що складаються в процесі здійснення правового статусу і 

компетенції, суб’єктивних прав та юридичних обов’язків і включає в себе систему 

стабільних правових зв’язків та відносин [708, с. 240]. Д. Керімов зазначає, що 

правопорядок є результатом правової регламентації, що зафіксована в 

законодавстві, та її реалізації відповідно до вимог законності. Тим самим у 

правопорядку немовби поєднуються законодавство і законність [199, с. 215]. 

На нашу думку, правопорядок варто розглядати як результат дії права, тобто 

сукупний результат дії всіх правових засобів, що виражається у фактичній, 

реальній упорядкованості суспільних відносин, у набутті ними властивостей 

системності, узгодженості, несуперечності, неконфліктності, організованості, 

гармонійності інтересів у функціонуванні суспільства (суспільних відносин) в 

межах заданих правом параметрів. З огляду на це, наведемо думку П. Рабіновича, 

який зазначає, що правопорядок, як режим (стан) упорядкованості, організованості 

суспільних відносин, формується в умовах законності (курсив наш. – Т. П.) [507, 

с. 231]. Тобто законність є його головною умовою. Звичайно, це досить близькі за 

змістом і характером юридичні категорії. Про їх взаємозв’язок свідчить головна 

ознака – нормативний характер. З огляду на це, О. Ющик підкреслює, що 

правопорядок як мета діяльності державного апарату пов’язаний з реалізацією 
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принципу законності, оскільки обидва містять у собі одне і те саме, тотожну в них 

сутність – юридичний закон. Тому, продовжує вчений, законність і правопорядок, 

виступаючи одночасно як тотожність і різниця (курсив наш. – Т. П.), взаємно 

проникають одне в одного, опосередковуються одне іншим [706, с. 17]. 

Н. Решетилова також визначає правопорядок як стан суспільного і 

державного життя, який виникає та функціонує внаслідок урегулювання, 

упорядкування суспільних відносин нормами права та юридичними актами 

відповідно до вимог і принципів законності, гарантується державою, іншими 

суспільно-політичними інститутами [520, с. 38]. Тому в правовому аспекті 

категорія «правопорядок» досить близька за змістом також до категорії «режим» 

(вчені зазначають, що категорія «режим» термінологічно заснована на 

впорядкуванні відповідних суспільних відносин) [510, с. 166; 575, с. 10; 590, с. 13]. 

Проте варто застерегти, що правопорядок є не просто системою відносин, 

заснованою на праві, як це заведено вважати в юридичній літературі; це система 

відносин, що відповідає праву і породжує соціально корисний результат [608, 

с. 371]. У цій частині повністю погоджуємося з В. Сирих. Справді, це відносини, 

засновані на праві, в процесі яких досягаються цілі права. Інакше кажучи, можна 

стверджувати, що правопорядок є результатом дії права. Про правопорядок 

говоримо в тому випадку, коли моделі правовідносин, закріплені в юридичних 

нормах, реалізуються, втілюються в життя, коли самі суспільні відносини 

набувають тих форм, які закладені законодавцем у нормах (моделях суспільних 

відносин). Отже, правопорядок не можна розглядати тільки як фактичний 

результат реалізації принципу законності. Останній є однією з необхідних умов, 

але не причиною правопорядку. Причина – саме право, його норми, які вносять у 

суспільне життя впорядкованість. Тому поняття правопорядку не можна вважати 

похідним від категорії «законність», оскільки залежність між ними не є 

причиново-наслідковою. А законність як режим не тотожна правопорядку, 

оскільки в такій ролі вона характеризує стан правомірності суспільних відносин, а 

правопорядок характеризує суспільні відносини з погляду впорядкованості, 

узгодженості. 
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З огляду на сказане зробимо висновок, що визначення правопорядку за 

допомогою категорій «законність» та «правовідносини» можуть призвести до 

ототожнення правопорядку з будь-якою із цих категорій або ж з усіма разом. 

Зв’язок між ними цілком очевидний, але водночас видається, що це хоч і близькі, 

проте якісно самостійні явища, що відображають різні зрізи, грані правової 

реальності. 

У юридичній літературі виділяють три елементи змісту правовідносин, що 

утворюють зміст правопорядку: 1) правопорядок у сфері правотворчості; 

2) правопорядок у сфері правозабезпечувальної діяльності держави; 

3) правопорядок у сфері реалізації прав і свобод громадян та інших членів 

суспільства [12, с. 368]. 

Проблема в цьому випадку полягає в тому, що ні правотворчість, ні 

правозастосовна, ні правореалізаційна діяльність не можуть претендувати на 

статус елементів змісту правовідносин, оскільки такими в юридичній науці 

заведено вважати кореспондуючі суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Самі ж 

правовідносини в зазначених сферах виділяються за їх службовою роллю в 

механізмі правового регулювання [156, с. 95–110; 186, с. 97; 608 с. 369], що не 

відкидає інших варіантів їх класифікації. Відповідно, навряд чи можна розглядати 

види правовідносин як елементи правопорядку. 

Наступну ознаку правового порядку найдоцільніше сформулювати як 

урегульованість (впорядкування) суспільних відносин. Розглядаючи її, потрібно 

розглянути два взаємопов’язані аспекти. По-перше, йдеться про відносини, що 

склалися в суспільстві, по-друге, про якісну характеристику стану цих відносин, 

тобто їх урегульованість. Адже внутрішньо властивою ознакою соціальної 

спільноти будь-якого людського суспільства є врегульованість і впорядкованість 

суспільних відносин [615, с. 34]. 

Відзначимо, що на суспільство впливають різні соціальні регулятори, серед 

яких можна виділити такі: право, мораль, релігія, звичаї тощо. У сукупності норми 

цих соціальних феноменів, як частини єдиної системи соціального регулювання, 

реалізуються у вчинках людей; як наслідок, стає можливим досягнути суспільного 
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порядку загалом. З розуміння діалектики суспільного порядку як системи можна 

зробити висновок, що він складається із структурних елементів (частин), 

соціальних порядків, що виникають на основі реалізації тих чи інших соціальних 

норм. Відповідно, можна зробити висновок, що, поряд з правовим порядком, у 

суспільстві існують інші альтернативні соціальні порядки, яким не властиве 

правове регулювання. Природно, таке розчленування має суто науковий характер, 

бо в реальному житті різні соціальні порядки тісно пов’язані між собою і 

взаємодіють, доповнюючи один одного, між ними немає чітко окреслених меж, 

відповідно, вони не можуть функціонувати незалежно один від одного. З цього 

приводу О. Сауляк цілком обґрунтовано пише: «…в реальності правопорядок не 

існує в ’’чистому вигляді’’, у відриві від політичного, економічного та інших 

порядків» [355, с. 188; 552, с. 11; 551]. На цьому наголошує і В. Борисов [67, с. 67]. 

Однак важливим для нас висновком є те, що «порядок» у суспільстві може 

мати і правову, і неправову характеристику. Тому ми не можемо цілковито 

погодитися з думкою російського вченого В. Казакова щодо того, що соціальний 

порядок можливий тільки в умовах правової форми [186, с. 40]. Вважаємо, що це 

положення потребує істотних уточнень. Більше того, видається, що соціальний 

порядок може характеризуватися як негативний, соціально шкідливий і навіть 

небезпечний. Так, В. Баранов, досліджуючи «тіньове право», доходить висновку, 

що на його основі при тривалому і послідовному функціонуванні виникає 

тіньовий правопорядок [35, с. 17]. 

О. Юдін, пропонує виділяти кримінальний правопорядок. Науковець пише: 

«Кримінальний правопорядок є крайньою формою альтернативності позитивному 

суспільному правопорядку. Ступінь його самостійності, стійкості і негативної 

значущості для суспільства і держави у зв’язку зі зростанням організованої 

злочинності також зростає, що загострює проблему успішної реалізації права» 

[698, с. 77–78]. Виділяють також ювенальний правопорядок [73], цивільний 

правопорядок [127; 128], земельний правопорядок [13], екологічний правопорядок 

[397; 518], інформаційний правопорядок [117; 118; 223], економічний 

правопорядок [686; 687; 689; 690], господарський правопорядок [86; 460], 
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правопорядок на транспорті [153], міжнародний правопорядок [15; 32; 138; 670] 

тощо. Очевидно, що в суспільстві складаються різні приписи, які регламентують 

діяльність суб’єктів тієї чи іншої галузі права, і на основі їх реалізації може 

виникати певний стан впорядкованості. 

Як зазначає М. Духно, як юридичне явище галузевий правопорядок може 

складатися та формуватися лише на базі права, тобто норм (правил поведінки), що 

виражають державну волю в нормативно-правових актах. Без цих правил, що 

орієнтують членів суспільства на збереження нормального продуктивного, 

повноцінного та здорового життя людей, немає і не може бути галузевого 

правопорядку. У цьому зв’язку автор визнає такі правові приписи складовою 

(першорядною) основою галузевого правопорядку, вихідним елементом його 

структури [152, с. 39]. Отже, однією з характеристик правопорядку є те, що він є 

юридичним явищем за своєю суттю, оскільки в нормативних правових актах, які 

видає держава, закріплюються положення, пов’язані з його формуванням і 

функціонуванням. Вони визначають відносини, що входять в «орбіту» правового 

регулювання, учасники цих відносин та їх характеристики, способи і прийоми 

правового регулювання тощо. 

В. Борисов слушно зауважує, що правовий порядок, який є завершальним 

етапом усіх юридичних форм і процесів, вбирає всі упорядковуючі начала, які 

виходять з різноманітних правових явищ [67, с. 89]. «Правопорядок – це реальний 

стан суспільних відносин, урегульований нормами права (курсив наш. – Т. П.), які 

характеризують поведінку їх учасників щодо відповідності приписам права або 

всупереч йому» [310, с. 245], – зазначено в Малій енциклопедії теорії держави і 

права. Очевидно, що сумбурність і безсистемність у правовій сфері неминуче 

призводять до хаосу в суспільному житті, оскільки негативно впливають на 

інтереси людини і суспільства. Саме правові засоби уможливлюють регулювання 

найважливіших сфер людського співжиття: у соціальному житті (сфера охорони 

здоров’я, сім’ї та дитинства, навколишнього середовища), в економіці (сфера 

виробництва і розподілу фінансів, матеріальних благ), у політичному житті (сфера 

відносин держави та особи, боротьби за владу). Сказане дозволяє виділяти 
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урегульованість суспільних відносин як найважливішу іманентну властивість 

правового порядку. 

Натомість у деяких визначеннях правопорядку не використовується теза про 

урегульованість суспільних відносин, а вихідними категоріями правопорядку 

виступають «порядок» або «впорядкованість», «організованість». Таке визначення 

свого часу запропонував, наприклад, М. Байтін: «Правопорядок – це порядок в 

суспільних відносинах, регульованих правом, при якому гарантується реалізація 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасників правовідносин, 

забезпечуються їх правомірна поведінка, здійснення законності» [33, с. 420]. 

П. Недбайло вважав, що правопорядок – це порядок фактичних взаємовідносин 

учасників суспільного життя, в які вони вступають як носії прав та обов’язків, 

передбачених нормами права [347, с. 125]. Сучасні вітчизняні дослідники також 

зберігають цю тенденцію. «Правопорядок полягає у встановленні та підтримці 

певного порядку, в умовах якого нормально функціонують всі компоненти 

суспільства …» [196, с. 64], – зауважує О. Карманюк. На думку К. Попович, 

правопорядок є процесом формування державою організованості та 

впорядкованості життєдіяльності суб’єктів права [466, с. 27]. 

Критично до таких дефініцій ставиться ряд дослідників, зокрема, 

А. Коваленко, В. Казаков, які звертають увагу на тавтологічність визначень. 

А. Коваленко пояснює свою позицію тим, що в цьому випадку правопорядок, по 

суті, зводиться до порядку або впорядкованості, тобто у визначенні є повторення, 

що неприпустимо в дефініціях [186, с. 81; 211, с. 183]. В юридичній літературі 

порядок визначають також через поняття організованості. Організованість 

пропонують розглядати як явище в трьох аспектах: як певний порядок, на відміну 

від хаосу; як процес руху до певного порядку; як проміжний стан, досягнутий та 

утримуваний у ході цього процесу – рівень організації [224]. 

Не вдаючись у дискусію із цього питання, зауважимо, що під час визначення 

категорії «правопорядок» можна говорити про урегульованість суспільних 

відносин як про термін найбільш прийнятний, універсальний і такий, що дозволяє 

відображати сутність явища. 
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Відзначимо, що правовому порядкові, як елементові суспільного порядку, 

властива і відносна самостійність, що виражається, насамперед, у тому, що він має 

специфічні властивості, відмінні і від властивостей цілого явища, і від 

властивостей інших елементів суспільного порядку. Якщо за основу взяти 

дихотомічний поділ соціальних порядків, то, умовно кажучи, у правового порядку 

з неправовими схожими є тільки родові ознаки, серед яких можна виділити їх 

якісні характеристики: упорядкованість суспільних відносин і їх належність до 

станів. Власне, різні соціальні норми лежать в основі виділення видових ознак 

порядків, що дозволяє умовно розмежовувати їх між собою. Ці самі особливості 

характерні і для співвідношення явищ «суспільний порядок» і «правопорядок», з 

тією лише особливістю, що видова ознака суспільного порядку полягатиме в тому, 

що він виникає на основі реалізації сукупності різних видів соціальних норм. Так, 

П. Назаров зазначає: «Правовий порядок – серцевина більш широкого соціального 

явища – суспільного порядку. Те, що властиве другому, характерне і для першого. 

Своєю чергою, специфіка правового порядку накладає серйозний відбиток на 

суспільний» [343, c. 142]. 

А проте, не всі автори поділяють цю думку. Т. Кільмашкіна, наприклад, 

зазначає, що правопорядок складається в результаті здійснення всіх видів 

соціальних норм, що регулюють різноманітні сфери суспільного життя. 

Регулюючи юридичними нормами найбільш значущі сфери соціальних відносин, 

він істотно впливає на всі елементи суспільного порядку [203, c. 5]. 

Отже, найбільша вада цього підходу (визначення правопорядку лише через 

упорядкування суспільних відносин), на наше переконання, полягає в тому, що 

зміст правового порядку зведено лише до порядку в суспільних відносинах. Такі 

дефініції як «порядок в суспільних відносин» та «упорядкування суспільних 

відносин» містять у собі елемент тавтології, або повторення, тому що побудовані 

за принципом idem per idem («те саме через те саме»). Тобто в межах цієї 

концепції основою правового порядку може бути тільки чітка субординація між 

структурними елементами правового порядку. Зокрема права людини повинні 

виступати сполучною ланкою між Конституцією (Основним Законом) держави і 
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заснованим на ній правовим порядком, які повинні бути і є нормативною формою 

взаємодії людей, упорядкування їх зв’язків, координації їх вчинків і діяльності, 

запобігання суперечностям, протиборству і конфліктам. По тому, наскільки 

захищені, гарантовані основні права і свободи, наскільки ефективний механізм їх 

реалізації, можна говорити про реальний правовий порядок. При цьому потрібно 

зазначити, що аналіз взаємозв’язку проблем прав людини і правового порядку 

можна вести у двох аспектах: існуючого і належного. 

У наведеному вище випадку розглядаються дієві механізми і правові 

інститути, спрямовані на забезпечення безперешкодної реалізації закріплених у 

Конституції України прав і свобод людини, які є складовими елементами 

правового порядку. В іншому випадку – права і свободи та правовий порядок 

вивчаються в аспекті становлення правової держави і громадянського суспільства, 

тобто з позиції належного. Безперечно, обидва ці підходи мають право на 

існування і необхідні для розширення кола науково-теоретичних досліджень. 

А. Закарян вважає, що правопорядок – це реалізована система права [167, 

с. 110]. З огляду на зазначене можемо акцентувати увагу на ще одній ознаці: 

правовий порядок заснований на реалізації норм права. У цьому аспекті 

проаналізуємо дві його сторони: норми права та їх реалізацію. Для нашого 

дослідження важливо вказати, що правовий порядок заснований на нормах права, 

а отже, є своєрідним результатом реалізації нормативно-правових актів. Як 

зауважує О. Лейст, кінцева мета правового впливу – акти реалізації права, які 

вчений вважає необхідною формою реалізації права й відносить до правопорядку 

[286, с. 48]. По суті, правопорядок, якщо виокремлювати його «технологічну» 

складову, є нічим іншим, як політико-правовою системою реалізації законодавчих 

норм, що примушують громадян і державу, всі гілки її влади взаємодіяти з метою 

збереження й відтворення суспільного життя. І коли відбувається «збій» або 

«зсув» у цій системі в бік одного із суб’єктів правового порядку, можна говорити 

про відсутність цього порядку [51], – слушно зауважують вітчизняні науковці 

В. Бесчастний та Г. Гребеньков. 
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Проте чимало сучасних авторів висловлюють критичну думку щодо таких 

визначень правопорядку. «Варто зауважити, що нечіткі, аморфні уявлення про 

право, – пише, наприклад, П. Назаров, – в основному властиві ненормативним 

школам права, ще далі віддаляють нас від поняття правопорядку, бо зазначені 

принципи, ідеї («неписане право»), незважаючи на їх незаперечно високу 

моральну цінність, все ж не можуть самі собою, без необхідної формалізації, 

слугувати критерієм правомірного і неправомірного, законного і незаконного, а 

отже, не в змозі замінити нормативну основу правопорядку, забезпечити 

стабільність й організованість у суспільстві» [344, с. 20]. Відзначимо, що розгляд 

правопорядку поза межами суто нормативного розуміння права може спричинити 

суперечності і в судженнях щодо проблем його забезпечення, а отже, його 

конституціоналізації. 

Так, А. Віссаров пише: «…право автоматично ототожнюється із законом, 

тобто реалізацією будь-якого закону (зокрема і неправового), і дає в підсумку 

«правопорядок» [98, с. 12]. При цьому зрозуміло, що під правопорядком, по суті, в 

таких трактуваннях мається на увазі законопорядок. Але подібно до того, як не 

будь-який закон є правовим, так і не будь-який законопорядок є правовим 

порядком. Ця думка, по суті, не узгоджується із запропонованою А. Віссаровим 

дефініцією, оскільки, з позиції протиставлення закону і права, навряд чи можливе 

взагалі якесь практичне забезпечення правопорядку. 

У низці наукових праць, присвячених дослідженню правопорядку, автори 

критикують визначення, в яких засобом регулювання суспільних відносин 

виступають норми права. Зокрема П. Кунаков звертає увагу на те, що норма є 

правилом загальної дії; разом з тим, правопорядок забезпечується і за допомогою 

індивідуальних правових приписів; тому, відповідно до позиції автора, у 

визначенні правопорядку варто акцентувати увагу не на юридичних нормах, а на 

праві загалом [277, с. 94]. Із цією думкою ми не зовсім солідарні, адже 

індивідуальні правові приписи не можуть існувати самі собою, вони мають 

опосередкований характер щодо норм права (власне, норми права є підставою для 

виникнення індивідуальних правових приписів). Як зауважується в юридичній 
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літературі, норми – це завжди певні правила поведінки, які встановлюють, 

зобов’язують, забороняють ті чи інші дії в певних умовах; одночасно, вони є 

засобом суспільного чи державного контролю за поведінкою суб’єктів [292, 

с. 232]. 

Говорячи про норми права, слід зазначити, що вони, будучи 

загальнообов’язковими правилами поведінки, лежать в основі правового 

регулювання, закріплюють правову систему дозволів, зобов’язань і заборон у 

суспільстві. У теорії права, за характером диспозиції, правові норми поділяють 

на: уповноважуючі (дозволяючі), зобов’язуючі і забороняючі [238, с. 219]. 

Уповноважуючі норми дають можливість учасникам правовідносин діяти так чи 

інакше. У цих нормах увага акцентується на правах суб’єктів, на допустимості 

вчинення ними певних дій. Відтак, норми зобов’язують суб’єктів права вчиняти 

певні дії. Забороняючі, своєю чергою, встановлюють обов’язок не вчиняти 

певних дій. Очевидно, що різний зміст приписів норм права неминуче зумовлює і 

відмінність в їх реалізації. У реальних суспільних відносинах реалізація норм 

права може виражатися в чотирьох формах, три з яких є формами безпосередньої 

реалізації (дотримання, використання, виконання), і одна – формою 

опосередкованої реалізації (правозастосування). 

Очевидно, право є цінністю для суспільства тільки тоді, коли його норми 

втілюються в життя, коли воля, виражена в законах, проявляється в конкретних 

актах поведінки людей. Власне, реалізація норм права – це і є їх втілення у 

правомірній поведінці різних суб’єктів правових відносин. Правомірна 

поведінка – це діяння суб’єктів, що відповідають нормам права і соціально 

корисним цілям [310, с. 243]. Вона може здійснюватися і шляхом активних 

позитивних дій, і шляхом бездіяльності – утримання від неправомірних дій. І те, й 

інше, за своєю суттю, є проявом реалізації норм права. На противагу цьому будь-

яка неправомірна діяльність, відповідно, – це порушення права. Тому, як зазначає 

О. Львова, неможливість із певних причин (суб’єктивні та об’єктивні чинники) 

реалізувати правову норму перешкоджає застосуванню правових приписів, навіть 

якщо досконалість їх змісту не викликає сумніву [302, с. 12]. 
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В юридичній літературі трапляється також підхід, що поєднує поняття 

правопорядку не тільки з реалізацією норм права, а й з реалізацією принципів і 

позитивної відповідальності. Як приклад процитуємо фрагмент однієї з праць 

Д. Липинського: «Правопорядок – це частина суспільного порядку, який можна 

визначити як якісний стан врегульованих суспільних відносин, заснований на 

реалізації правових норм, її принципів і позитивної відповідальності суб’єктів» 

[291, с. 218]. На нашу думку, таке визначення лише віддаляє від розуміння суті 

явища. Обґрунтовуючи свою позицію, зазначимо: по-перше, якщо говорити про 

вимогу реалізації принципів окремо від реалізації правових норм, то правопорядок 

надмірно ідеалізується; по-друге, ведучи мову про реалізацію позитивної 

відповідальності як ознаку правопорядку, неможливо залишитися осторонь і не 

бути втягнутим у наукову дискусію з проблематики цього феномена. Зрештою, це 

може сприяти усуненню конкретики при осмисленні категорії «правопорядок». 

Як визначальну ознаку в дефініції правопорядку деякі дослідники 

небезпідставно виділяють також гарантування і реалізацію суб’єктивних прав і 

виконання юридичних обов’язків. Правопорядок – це стан упорядкування 

суспільних відносин, при якому держава гарантує реалізацію і захист 

суб’єктивних прав, виконання юридичних обов’язків учасників правовідносин 

[188, с. 49]. Враховуючи те, що реалізація правових норм є досить багатогранною 

та об’ємною правовою конструкцією, на нашу думку, цілком можливо саме її 

використовувати для визначення правопорядку. Справа лише в тому, що 

реалізація норм права за своєю суттю означає втілення норм права в правомірну 

поведінку суб’єктів правових відносин, що, відповідно, пов’язано і з 

використанням суб’єктивних прав, і з виконанням юридичних обов’язків, із їх 

гарантуванням з боку держави. Як зазначає Г. Свириденко, правомірна поведінка є 

сполучною ланкою між правовою нормою і тим соціальним ефектом, на 

досягнення якого розрахована ця норма. Вона – результат здійснення в житті 

вимог режиму законності, а сукупність всіх правомірних дій – це, по суті, втілення 

правового порядку в суспільстві [554, с. 64]. 
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На думку О. Титової, правомірна поведінка за правом може слугувати 

визначенням позитивної юридичної відповідальності [626, с. 112]. Л. Макаренко 

вважає, що конкретні результати правореалізації пов’язані з досягненням мети, 

яку ставлять перед собою як держава, так і суб’єкти правових відносин. 

Результати правореалізації – це кінцевий результат правомірної поведінки 

суб’єктів, який є соціально цінним наслідком правового регулювання [307, с. 128]. 

Такої самої думки дотримується і Т. Дідич, в розумінні якого реалізація права 

надає змогу втілити вимоги правових норм у життєдіяльність суспільства, 

держави та окремих громадян, забезпечує втілення вимог правових норм 

виключно у правомірній поведінці суб’єктів права [146, с. 92]. Тобто реалізацію 

норм права, правомірну поведінку неможливо уявити і без реального практичного 

здійснення вимог законності. Це дає підстави вченим-юристам стверджувати, що 

правопорядок – це реалізована законність [660]. 

У цьому аспекті значний інтерес становлять дослідження правопорядку 

зарубіжними вченими, зокрема концепція правопорядку російського науковця 

В. Казакова. Він дещо інакше підходить до визначення поняття «правопорядок», 

розуміючи його як стан реального правового життя суспільства, що 

характеризується правомірною поведінкою її учасників [186, с. 98]. У 

запропонованому визначенні автор використовує теоретичну конструкцію 

«правове життя», запозичену в О. Малька [313]. Не відкидаючи в принципі 

необхідності розвитку правової думки в напрямі більшого розширення меж 

правової дійсності, разом із тим вважаємо, що в цьому випадку має місце 

«термінологічне переодягання» відомого явища правової дійсності. Правильно 

зазначає В. Баранов, що категорія «правове життя» навряд чи може набути строго 

гносеологічного статусу і в силу цього знайти своє логічно виправдане місце в 

понятійних рядах загальної теорії права [35]. 

Далі В. Казаков наголошує, що правопорядок треба розуміти як 

організованість правового життя. Він пише, що ідея правопорядку відображає 

якісний стан правового життя, для якого характерно те, що суспільство і більшість 

людей готові відтворювати сформовані й підтримувані усіма регулятивними 
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засобами відносини, позиції, ролі, цінності, а також результативно чинити опір 

соціально негативним процесам, діям та обставинам [186, с. 98]. На думку 

К. Горобця, встановлення порядку – це іманентна мета права. Саме порядок є тим 

особливим станом ієрархії цінностей права, який відповідає справедливості. 

Несправедливий правопорядок – це порушена ієрархія цінностей права [125, с. 80]. 

Також, як зазначає Ю. Шемшученко у Великому енциклопедичному 

юридичному словнику (2007), правопорядок – це суспільні відносини, засновані 

на праві. Мета правопорядку – впорядкування правових, політичних, економічних, 

соціальних та інших суспільних відносин за допомогою законів та інших 

нормативно-правових актів [90, с. 696]. Справді, правопорядок виступає як 

організованість і як якісний стан, але не правового життя, а суспільного. Це 

якісний стан саме суспільних відносин, регульованих правом, а не самого права. 

Розглядаючи категорію «правопорядок», В. Гойман-Червонюк відзначає, що 

правопорядок – це заснований на праві реальний стан суспільних відносин, що 

характеризує ступінь задоволення учасниками цих відносин найрізноманітніших 

інтересів і потреб. Правопорядок є практичною або результативною стороною 

права, є правом, реалізованим у суспільних відносинах, які під впливом цього 

набули правового характеру [121, с. 292]. На цю властивість правопорядку 

звертають увагу й інші дослідники. В. Борисов визначає правопорядок, 

насамперед, як «стан суспільного життя» [68, с. 250–306]. О. Мураметс і Т. Шамба 

зазначають, що правопорядок – це стан вольових суспільних відносин. Показник 

стану правопорядку – дотримання і виконання правових норм, їх застосування в 

суворій відповідності до закону [334, с. 18, 43]. Підтримуючи цю тезу, додамо, що 

правопорядок – не просто стан суспільних відносин, а їх якісний стан, певна 

правова якість. Тобто правопорядок – це стан реалізації і показник реалізації 

права. Це мета і підсумок реалізації, її необхідна умова. Правові настанови – це 

форма, юридична оболонка суспільних відносин, а правопорядок – їх мета і 

водночас необхідна умова, чинник. 

З огляду на це твердження, поняття «правопорядок» не можна 

ототожнювати ні з поняттям «право», ні з поняттями «реалізація права» і «правові 
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відносини», ні з поняттям «суспільні відносини». З одного боку, на думку 

О. Романової, правопорядок можна розглядати як мету правового регулювання 

(порядок, до досягнення якого прагне законодавець), з іншого боку – як результат 

правового регулювання (фактичний стан урегульованості правом суспільних 

відносин) [535, с. 287]. З таких позицій розглядають правопорядок і вітчизняні 

вчені. Зокрема, на думку О. Ушакова, правопорядок виступає у всіх трьох якостях. 

Як стан правовідносин він відображає їх стабільні ознаки, незмінні протягом 

тривалого періоду. Як процес – динаміка правовідносин, їхній розвиток та 

вдосконалення. Як результат – урегульованість відносин правом: створення і 

реалізацію нормативних приписів [650, с. 30]. Правопорядок є метою і 

результатом права, який полягає в тому, щоб предмет його регулювання набув 

певних характеристик (упорядкованість, узгодженість, організованість) під 

впливом права, яке охоплює всі властивості і стани суспільних відносин 

(системність, упорядкованість, узгодженість, несуперечність, неконфліктність, 

гармонійність інтересів тощо). 

Отже, правовий порядок можна розглядати і як стан суспільних відносин, 

яким надано правову якість. Ця якість – зміст реалізованих властивостей права, 

вона притаманна всім правовим станам і зв’язкам суб’єктів та об’єктів права. 

Тому, з одного боку, правопорядок – явище правове і не може будуватися на 

неправовій матерії [4, с. 14]. З іншого боку, у сучасному світі сформувати 

соціальний порядок без юридичних норм у принципі неможливо. Із цих підстав 

правопорядок виступає безпосереднім результатом правового регулювання 

суспільних відносин, які складаються в різних сферах життєдіяльності 

суспільства. Це самостійний (правовий) зріз упорядкування суспільних відносин. 

Більше того, правопорядок виступає як результат дії права (всіх правових засобів, 

усього того, що в ньому закладено) і цілеспрямованого впливу держави на 

суспільні відносини, що становлять предмет правового регулювання. У результаті 

цього впливу в параметрах, передбачених правовими нормами, досягається стан 

правопорядку, який є сукупністю дій правових засобів, зусиль, здійснюваних 

суб’єктами права щодо втілення в життя правових приписів й управлінського 
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впливу держави, спрямованого на його забезпечення. А тому правопорядок можна 

розглядати як процес і як результат. Правовий порядок – це якісний правовий стан 

функціонування суспільства як системи суспільних відносин у заданих правом 

параметрах. 

Також у межах дослідження природи правопорядку заслуговує на увагу і 

думка О. Сауляка, який критично ставиться до розуміння правопорядку як 

результату суто правомірної поведінки суб’єктів права, реалізованої законності. 

Автор обґрунтовує свою думку тим, що з позицій критикованого ним підходу 

правопорядок постає ідеальним утворенням, за межами якого залишаються всі 

протиправні явища, характеризуючи тим самим його нормативну (абстрактно 

належну) модель. Реальний же правопорядок, що складається в суспільстві, на 

думку О. Сауляка, визначається всією сукупністю поведінкових актів і 

правомірного, і протиправного характеру [552, с. 11]. 

Аналіз підходів до визначення категорії «правопорядок», отже, дозволяє 

висловити таке судження: у теорії простежується наявність двох начал, зміст яких 

можна образно відобразити за допомогою категорій «існуюче» і «належне». З 

одного боку, правопорядок – це явище, що існує об’єктивно в дійсності з усіма 

актами правомірної і протиправної поведінки, а з іншого – правопорядок можна 

охарактеризувати як належну модель (суспільний ідеал), коли досягнення такого 

стану суспільних відносин є необхідною суспільно корисною метою, і в цьому 

сенсі категорія «правопорядок» стоїть в одному понятійному ряду з такими 

категоріями як «громадянське суспільство», «правова держава» тощо. Очевидно, 

визначати правопорядок всією сукупністю поведінкових актів, зокрема і 

протиправних, не зовсім коректно. Правопорядок, на нашу думку, не може бути 

поганим або хорошим, низьким або високим; зважаючи на це, поведінкові акти 

протиправного характеру, потрібно розглядати як порушення правопорядку, що 

відображають уже не реальний правопорядок, а рівень його реального стану. 

Варто також зазначити, що правовий порядок, будучи якісним станом 

суспільних відносин, не є об’єктом матеріального світу, він не виникає сам по 

собі. Правопорядок включає в себе не тільки відносини людей у сфері 
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громадянського суспільства, а й засновану на правових нормах організацію самої 

політичної влади [187, с. 87]. Як зазначають А. Селіванов та А. Стрижак, існуючий 

у суспільстві правопорядок означає режим реального вираження права в поведінці 

громадян, в законотворчій діяльності органів держави та місцевого 

самоврядування, а також у правомірному функціонуванні політичних партій та 

громадських об’єднань [556, с. 4]. Отже, він можливий на основі правотворчої, 

правозастосовної діяльності різних державних органів, посадових осіб, наявності 

їх правового статусу, необхідних умов, що сприяють реалізації суб’єктивних прав, 

дотриманню заборон і належного виконання обов’язків. Для забезпечення 

стійкості, прогресу, стабільності й розвитку найбільш значущих сфер суспільного 

життя держава зобов’язана забезпечити раціональний та ефективний порядок. 

У будь-якому разі можна говорити про визначну роль правового порядку в 

забезпеченні стабільності, стійкості суспільних відносин, соціального розвитку 

суспільства і держави, оскільки заснований на праві і гарантований державою 

правопорядок закріплює найважливіші сторони соціального, економічного й 

політичного ладу держави. З одного боку, держава, будучи конституйованою 

правом і функціонуючи у суворо встановлених межах, становить найважливішу 

ланку правопорядку, з іншого – це владний суб’єкт, що забезпечує й охороняє 

правопорядок. Це порядок, при якому правове становище всіх суб’єктів 

суспільного, політичного й державного життя та їх взаємини захищені державною 

владою. У правовій державі всі елементи суспільного порядку взаємодіють між 

собою і перебувають під захистом держави. 

Так, на думку О. Юнусова, правовий порядок відображає істотне питання 

політики – питання державної влади як свідчення її реальності та здійснення, 

досягнення поставлених цілей. Це підтверджує насамперед конституційне 

законодавство як центральна ланка забезпечення правопорядку (курсив наш. – 

Т. П.) [700, с. 40]. Тому існує переконання, що правопорядок потрібно розглядати 

як стан, що забезпечується особливим механізмом (зокрема конституційним). 

Отже, можна виокремити такі основні ознаки та властивості правопорядку: 

це якісний правовий стан суспільних відносин; йому властива урегульованість; 
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складається в результаті реалізації права; забезпечується конституційно-правовим 

механізмом. Відповідно, визначення категорії «правопорядок» у межах нашого 

дослідження пропонується таке: правопорядок – це якісний фактичний стан 

урегульованості суспільних відносин, заснований на реалізації права і 

забезпечений особливим конституційно-правовим механізмом. 

 

1.2 Методологічні засади дослідження конституціоналізації правового 

порядку 

 

Юридична конструкція конституції, з одного боку, встановлює правовий 

порядок, а з іншого – породжує складні проблеми, що потребують глибокого 

теоретико-методологічного дослідження його природи. 

Домінанта прав та свобод людини і громадянина, закріплена в чинній 

Конституції України, встановлення в суспільстві законності та правопорядку 

пов’язані не лише з існуванням вимог юридичних норм, а й з тим, наскільки 

учасники суспільних відносин можуть скористатися своїми суб’єктивними правами, 

втілювати в життя свої правові претензії. А для ефективної і повної реалізації норм 

права необхідно не лише правильне їх розуміння, а й відповідність Основному 

Законові. Саме тому сучасні вимоги зобов’язують вчених-юристів збагачувати науку 

новими теоретичними ідеями, фундаментальним підходом до правової 

проблематики, високим рівнем методологічної бази створення прогресивних 

правових теорій, а головне – досягнення випереджальної мети наукових публікацій, 

які безпосередньо продиктовані потребами практики [561, c. 4]. 

Слід зазначити: розробляючи доктрину сучасного правового порядку та 

концепцію його конституціоналізації, необхідно враховувати, що ми перебуваємо 

в ХХІ ст. з його глобальними (екологічними, енергетичними, демографічними 

тощо) проблемами. Сьогодні відбувається активний пошук нової парадигми знань 

по всьому спектру природничих і гуманітарних наук. На порозі третього 

тисячоліття все більше спостерігається необхідність усунення міждисциплінарних 

меж не тільки у сфері суспільствознавства, а й між соціально-гуманітарними і 
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природничими дисциплінами [709, с. 203]. Крім того, будь-яка теорія, доктрина не 

в змозі описати свій об’єкт дослідження, виключаючи при цьому можливість 

додаткового альтернативного методологічного і теоретичного підходів. Аналіз 

проблем сучасної методології юридичної науки дозволяє зробити висновок про те, 

що її особливості зумовлені різноманіттям пізнавальних завдань у правовій сфері, 

що випливають насамперед із концепцій і теорій праворозуміння. 

Сучасна методологія юриспруденції переживає посткласичний етап свого 

розвитку, вона плюралістична за своєю сутністю і визначається взаємодією 

різноманітних підходів за принципом додатковості [651, с. 5; 677]. Наукова 

проблематика розвитку права охоплює широке коло концептуальних питань, 

включаючи зміст доктринальних підходів до аналізу правових явищ, виявлення 

нових тенденцій у сфері правового регулювання суспільних відносин, що є 

запорукою відмежування істинно наукових знань про державно-правові явища від 

інших форм пізнання реальної дійсності [182, с. 20]. 

Юридична наука належить до базових галузей і завдяки розвинутому 

потенціалу, що має понятійні, категоріальні та інші засоби і методи дослідження, 

збагачується новими доктринами, сучасною методологією у вивченні складних, 

проте надзвичайно актуальних політико-правових процесів. Серед них – така 

важлива складова стратегії розвитку держави, як конституційна реформа і загалом 

конституційна проблематика сучасного праворозуміння [564, с. 3]. З огляду на це 

в сучасних умовах специфічного значення для розвитку правової доктрини та 

юридичної науки набуває проблематика конституціоналізації правового порядку. 

«Проблема конституціоналізації вітчизняного законодавства є відносно 

новою в сучасній юридичній науці. Це стосується як самого поняття, так і 

теоретичного визначення засад і механізмів конституціоналізації цивільного, 

трудового, адміністративного, екологічного та інших галузей законодавства» [616, 

с. 5], – слушно зауважує Ю. Шемшученко. Те, що процес конституціоналізації 

правового порядку досі не отримав належної «прописки» в теорії права, – одна з 

перешкод для його дослідження з позиції галузевої юридичної науки (зокрема 

конституційного права), де вчений обмежений рамками предмета галузі та 
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галузевим інструментарієм, у результаті чого спостерігається свого роду інерція 

експлуатації попередніх, не зовсім адекватних сучасності теоретичних 

конструкцій, тоді як нові конституційні явища, навпаки, не отримують у науці 

належного осмислення та відображення. Як наслідок зростають загрози, 

обумовлені недостатньою науково-теоретичною проробкою конституційних 

перетворень, головна з яких – це деконституціоналізація, що супроводжує всі 

трансформаційні процеси [564, с. 14]. Тому, на нашу думку, нині досить 

актуальною є потреба формування універсальної методологічної бази для 

галузевих юридичних наук, і тим самим послідовної їх конституціоналізації. 

Становлення категорії «конституціоналізація правового порядку» має 

важливе значення для розвитку правової теорії загалом, бо ця категорія виражає 

загальне в процесі правового регулювання з точки зору верховенства конституції. 

Водночас, формування юридичного поняття «конституціоналізація правового 

порядку» не може бути довільним, суб’єктивним актом; це – результат 

відтворення в мисленні істинних фактів про стійкі закономірності буття права, 

його ефективність і, зрештою, – результат. Отже, наукове дослідження 

конституціоналізації правового порядку починається з осмислення певного 

процесу і побудови на цій основі формалізованої теоретичної конструкції. У 

цьому контексті принципово важливо розрізняти два напрями дослідження 

означеної проблеми: змістовно-теоретичний, спрямований на отримання 

позитивного знання про результат дії права, і методологічний, пов’язаний з 

дослідженням процесу отримання наукового знання. У цьому випадку мета 

побудови теорії конституціоналізації правового порядку полягає в отриманні 

змістовного знання про об’єкт дослідження, а методологія є інструментом 

побудови цієї теорії, тобто організації процесу отримання змістовного знання про 

конституціоналізацію правового порядку. 

Ідея правопорядку має універсальний характер: по-перше, тому, що вона 

сумісна з будь-яким типом праворозуміння, хоч і має в межах кожного з них 

специфічний зміст; по-друге, вона є безпосереднім вираженням права з погляду 

його призначення і можливостей оптимальної організації всіх сторін соціального 
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життя» [210, с. 10]. Тому дослідження правогенезу як складного процесу 

упорядкування суспільних зв’язків, як слушно зазначає Л. Мурашко, неможливе без 

міждисциплінарного підходу та залучення досягнень інших наук (курсив наш. – 

Т. П.). Дослідження питань правогенезу з необхідністю передбачає комплексний 

підхід до конструювання соціальних регуляторів у цілому, при цьому більш 

обґрунтованою виступає саме консолідована, з точки зору об’єднання досягнень 

різних наук, реконструкція [336, с. 98]. На цьому наголошують і сучасні вітчизняні 

правознавці. Зокрема, на думку О. Крижанівської, розгляд правопорядку з позицій 

його існування передбачає застосування міждисциплінарної методології, 

орієнтованої, перш за все, на соціальні аспекти існування права [266, с. 119]. 

Л. Шонія у своїх дослідженнях також наголошує на тому, що правопорядок 

сьогодні неможливо досліджувати без урахування досягнень синергетики, 

феноменології, аксіології, антропології та інших напрямів соціогуманітарного 

знання. Це зумовлює пошук синтетичних методологічних моделей, які б 

дозволили виявити багатоаспектність властивостей правопорядку [688, с. 208–

209]. Відповідно, правопорядок є цілісною стійкою системою взаємопов’язаних, 

взаємозумовлюваних та об’єднаних у цілісну систему ідей, принципів, ознак та 

елементів, що виражають різні рівні упорядкованості суспільства. 

Як зауважує А. Безруков, незважаючи на те, що основний набуток у 

вивченні категорії «правопорядок» належить теорії держави і права, в галузевих 

юридичних дисциплінах (міжнародне, адміністративне право) ця категорія 

періодично досліджується під різними кутами зору. Проте, слушно зауважує 

вчений, розгляд правопорядку як надгалузевого (міжгалузевого) явища, яке 

цементує провідні галузі національного права, і певне проникнення категорії 

«правопорядок» у конституційно-правову матерію дозволяє виявити його 

конституційний зміст (курсив наш. – Т. П.). Тому загальнотеоретична 

характеристика правопорядку не повністю розкриває його зміст, і є підстави для 

його конституційно-правової характеристики (додаткової. – Т. П.), хоча, в 

принципі, слід ставити питання про його міжгалузеве інтегральне значення в 

системі права та конституційного законодавства (курсив наш. – Т. П.) [44. 
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с. 22]. А тому категорію «конституціоналізація правового порядку» слід 

досліджувати з точки зору теорії права (змістовно-теоретично), на базі чого можна 

виявити сутність та ознаки правового порядку як юридичної категорії, а також 

розглянути результат дії права (правопорядок) з позиції конституційного права. У 

цьому зв’язку акцентуємо увагу на тому, що: а) будь-яка зміна даного результату 

(правомірна чи неправомірна поведінка) безпосередньо пов’язана зі змістом та 

спрямованістю дії позитивного права, під впливом конституціоналізації на 

правопорядок та його складові; б) такі загальносоціальні цінності, як демократія, 

справедливість, права і свободи громадян тощо, повинні функціонувати виключно 

в конституційно-правовому полі; в) правовий порядок ґрунтується на тому, що 

держава і право ідеологічно орієнтовані на певну систему конституційних 

цінностей і принципів, у тому числі й на верховенство Основного Закону. 

Завдяки конституційним положенням у суспільну свідомість 

впроваджуються певні уявлення про принципи організації державної влади, шляхи 

вдосконалення конституційного ладу. Формою встановлення норм, що становлять 

ядро конституційно-правового регулювання суспільних відносин, які входять до 

предмета цієї галузі права, слугує конституція, завдяки якій, як слушно зауважує 

О. Ющик, усі окремі юридичні норми зв’язуються в нормативну цілісність, що 

надає системної визначеності як існуючому законодавству і правотворчому 

процесові, так і процесові правозастосування, піднімаючи формування правової 

системи України на більш високий рівень [613, с. 45]. Тобто конституціоналізація 

національного законодавства як правова діяльність спрямована на створення 

правопорядку шляхом забезпечення внутрішньої впорядкованості всієї системи 

законодавства і є одним із чинників правового порядку. З іншого боку, 

правопорядок є одним із засобів (критеріїв) визначення стану та ефективності 

національного законодавства з огляду на реалізацію і розвиток норм Конституції 

України [384, с. 11].  

Методологія дослідження конституціоналізації правового порядку пов’язана 

із залученням до методологічного арсеналу систем і схем наукового мислення, що 

забезпечують поглиблене, всебічне пізнання правового порядку з погляду впливу 
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норм Конституції на весь процес правового регулювання, враховуючи розуміння 

того, що саме конституціоналізація правового порядку є одним із результативних 

засобів здійснення демократичних реформ в Україні. У процесі конституційної 

реформи становлення правової державності в Україні та її нової правової системи 

набуває необхідності конституційно-правова характеристика правопорядку, нові 

орієнтири і характеристики його конституціоналізації. В результаті цього 

формується новий комплексний науковий напрям на стику політичних і 

юридичних наук, історії та теорії держави і права та конституційного права [104, 

с. 19]. Саме в такому ключі слід здійснювати новітні дослідження правового 

порядку, зокрема його конституціоналізації. 

Головне, що визначає місце досліджень правового порядку у системі 

теоретико-правових та конституційно-правових напрямів, полягає в тому, щоб 

правильно визначити методологічну, гносеологічну і філософську основи 

дослідження процесу його конституціоналізації. З огляду на це Н. Пархоменко 

зазначає, що комплексний підхід до з’ясування методологічних засад дослідження 

проблем конституціоналізації національного правопорядку передбачає плюралізм і 

додатковість наукових методологічних підходів (курсив наш. – Т. П.), що, 

зрештою, дозволить сформувати цілісне уявлення про досліджуваний предмет, а 

саме: глибше виявити природу правопорядку, його зміст, властивості, ознаки, 

шляхи формування та удосконалення, а також значення в суспільстві. Крім того, 

на її думку, комплексний підхід до дослідження конституціоналізації 

національного законодавства передбачає одночасний аналіз розвитку 

конституційних положень у законодавстві, вплив рішень Конституційного Суду 

України на реалізацію положень Конституції України, а також міжнародного та 

європейського права на систему права України [385, с. 81]. У цьому контексті 

Я. Берназюк слушно наголошує на доцільності використання цілої низки 

загальнонаукових принципів і форм дослідження, серед яких – системний, 

історичний, компаративний, інтегративний, міждисциплінарний та інші усталені й 

нові наукові підходи. Вчений доходить слушного, на наш погляд, висновку про те, 

що системність наукового дослідження вимагає цілісного та збалансованого 
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вивчення кожного питання з точки зору теорії, законодавства та практики його 

застосування (курсив наш. – Т. П.). При цьому він резюмує, що основна увага 

повинна концентруватися на дослідженні саме норм Конституції України та актів 

законодавства, які дозволяють реалізовуватися її положенням, а також 

відповідних рішень Конституційного Суду України та актів правозастосовної 

діяльності інших суб’єктів публічно-владних повноважень [48, с. 140–141]. 

На нашу думку, активне використання системного підходу в теоретичному 

конструюванні поняття «конституціоналізація правового порядку» передбачає не 

тільки фіксування й опис процедур дослідження, а й вираження загальносистемних 

процедур і методів, виявлення системних зв’язків та взаємозумовленості права, 

конституції і правопорядку як основних елементів правової системи. Окрім методів 

і підходів у розробці юридичного поняття «конституціоналізація правового 

порядку» використовують такі методики і технології, як набір процедур, що 

забезпечують отримання однакового, достовірного емпіричного матеріалу та його 

первинну обробку (механізм конституціоналізації правового порядку), 

узагальнення правозастосовної практики, юридичний опис чинного законодавства 

та відповідність його конституції тощо.  

У цьому контексті вважаємо за потрібне звернути увагу на особливості, що 

визначають процес розробки юридичного поняття «конституціоналізація 

правового порядку». По-перше, утворення цієї категорії пов’язане із синтезом 

наявних теоретичних уявлень про правовий порядок (про що йшлося в підрозділі 

1.1 дисертації) і висновків, зроблених представниками галузевих юридичних наук 

(зокрема конституційно-правової). Проте, інтенсивний розвиток галузевих 

юридичних наук результати досліджень до кінця не узагальнено і до певної міри 

теоретично не осмислено. По-друге, стан правового порядку, підвищення вимог до 

якісної характеристики його конституціоналізації визначають подекуди його 

недосконалість в умовах нових реалій, що й зумовлює потребу переосмислення 

місця і ролі конституції в правовій системі, міру самостійності і суверенності, 

унікальності її властивостей, форм і методів її реалізації. По-третє, методологія 

конституціоналізації права включає такі унікальні засоби (технології) як 
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конституційне «зважування» цінностей; логіка конституційних принципів; 

конституційний вимір справедливого та належного [253, с. 366]. Саме це вимагає 

концептуалізації, за допомогою наявних уявлень про конституціоналізацію 

правового порядку і її синтезу в межах теоретико-правових та конституційно-

правових ідей як механізму або як процесу з визначенням категорійного 

позначення об’єкта дослідження та його предмета як абстрактної моделі 

правового конструювання. У такому разі від правової дійсності як змістовного 

зразка і сфери буття правопорядку залежатимуть наші знання й уявлення, 

отримані в результаті різних інтерпретацій. 

По-четверте, важливо розрізняти поняття і модель конституціоналізації 

правового порядку. Така відмінність дає можливість, зокрема, визначити, що 

конституціоналізація правового порядку як поняття – це певний перелік 

відповідних ознак, тобто система конституційно-правових засобів і способів 

результативного впливу Основного Закону на суспільні відносини. 

Конституціоналізація правового порядку як модель – це уявлення про правовий 

порядок як належний стан урегульованості суспільних відносин, які організовані 

за певними правилами (технологіями) і відповідають конституції держави. З 

огляду на це, головний постулат феномена конституціоналізації правового 

порядку – висновок про існування в його змісті основоположних ідей, принципів і 

цінностей конституції, що формують підґрунтя для правової системи та її 

елементів. 

Конституціоналізація є складною категорією, що передбачає використання 

комплексу засобів дослідження, які утворюють відповідний категорійний апарат. 

Цей процес досить різноманітний за своїми формами, змістом, методами реалізації 

та засобами конструювання. Зважаючи на це, цілісне наукове уявлення про 

конституціоналізацію правового порядку як явище правової дійсності можливе на 

основі наукової методології праводержавознавства і фундаментальних наукових 

понять, що мають філософсько-методологічний зміст, а тому здатні відобразити 

все різноманіття не тільки власне об’єкта вивчення як цілісного явища, а й усіх 

його елементів. Передовсім зауважимо, що під час формування юридичного 

поняття «конституціоналізація правового порядку» і введення його в понятійний 
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ряд юриспруденції важливо враховувати, що така робота має здійснюватися за 

аналогією з конструюванням найбільш складних юридичних понять і категорій. 

По-перше, такі поняття формуються одночасно в процесі професійного 

осмислення юридичної практики і побудови моделі теоретичної конструкції 

конкретного поняття. У цьому випадку під конституціоналізацією правового 

порядку необхідно розуміти діяльність у правовій сфері, що відповідає ідеалам 

права, правовим засадам і цінностям конституції. Тобто це поняття виступає як 

відтворення права, а отже, й суспільства, бо право, з цих позицій, забезпечує 

відтворення суспільства. По-друге, під час формування поняття 

«конституціоналізація правового порядку» активно застосовують науковий аналіз 

і синтез. По-третє, визначальною рисою цього процесу, яка зумовлена специфікою 

його об’єкта, є те, що більшість базових категорій, які його характеризують 

(наприклад, система, форми, принципи, функції, методи тощо), є похідними від 

загальнонаукових. Саме це дає підставу стверджувати, що конституціоналізація як 

процес є міжгалузевим поняттям. По-четверте, у процесі вивчення трансформації 

правового порядку в реальну життєдіяльність суспільства потрібно враховувати 

різні аспекти поведінки індивідів. 

Розробка і введення в науковий обіг нового поняття «конституціоналізація 

правового порядку» передбачає, з одного боку, формалізацію нової інформації про 

предмет дослідження, узагальнення нових фактів і відомостей, обґрунтованості та 

відмінності порівняно з іншими правовими феноменами. У цьому сенсі 

досліджуване поняття можна віднести до органічних юридичних понять, що 

утворюють понятійне ядро предметного поля юридичної науки. З іншого боку, це 

передбачає створення теоретичної моделі, яка за певних умов набуває своєї 

об’єктивності, отримує статус наукового поняття, оскільки несе інформацію про 

свої сутнісні характеристики. Це вкотре підтверджується тим, що концепція 

конституціоналізації правового порядку формується на основі акумуляції і 

подальшого розвитку теоретико-правових і конституційно-правових ідей, що 

лежать в основі всього правового регулювання. 
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Об’єктивована, інституціалізована позитивна, реально діюча система права 

(по суті – система законодавства), отже, формує нове коло соціально свідомої 

оцінки правопорядку, новий стан правосвідомості та викликає до життя оцінку 

стану права на цій стадії з боку виконувачів закону та певною мірою – 

правослухняного соціуму. Суспільна думка про правопорядок та його оцінка 

формуються через досвід професійного правового впливу, через соціальний досвід 

та наукові дослідження. Відбувається замикання циклу життя права та підйом на 

новий рівень його віртуальної форми [43, с. 49]. Отже, цільове призначення 

конституціоналізації пов’язане з реальним досягненням суспільних вимог – 

забезпечити верховенство закону (конституції), яка має стати «живим правом» 

для соціальної реальності (курсив наш. – Т. П.) [567, с. 54], адже, як слушно 

наголошує А. Крижанівський, розуміння природи правового порядку поза 

реальним правовим буттям індивидів, соціальних груп і суспільства в цілому 

навряд чи можливе (феноменологічний підхід у дослідженні природи правового 

порядку. – Т. П.) [242, с. 61]. 

Оскільки загальними закономірностями конституції є урегульованість і 

порядок суспільного життя, то правовий порядок не існує поза механізмом 

конституційно-правової дії, тих взаємодій, результатом яких і є його належний 

стан та існування. На думку А. Селіванова, конституція – це єдиний нормативно-

правовий акт, який спрямований у майбутнє, і саме він творить це майбутнє і 

випробовує відносини в суспільстві, які навіть на цей час можуть ще не існувати 

[566, с. 3]. Тому методологічно механізм конституціоналізації правового порядку 

містить три елементи: 1) пізнання об’єктивних умов і вимог цього процесу; 

2) приведення діяльності суб’єктів права у відповідність до цього процесу; 

3) діяльність повинна відповідати конституції. Виходячи із цього, правовий 

порядок покликаний забезпечувати урегульованість суспільного життя, водночас 

він сам потребує певного впливу конституції, тобто має бути 

конституціоналізованим. 

Отже, пізнання правового порядку передбачає дослідження механізмів його 

конституційно-правового регулювання, конституційного впливу й охорони 
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нормами конституції. Така сукупність ідей за відповідних умов утворює нове 

поняття – «конституціоналізація правового порядку». Як складне інтегральне 

поняття воно охоплює множинну сукупність порядків управління на різних рівнях 

соціальної організації, що підпадають під конституційно-правовий вплив. Крім 

того, формування поняття «конституціоналізація правового порядку» та його 

розгляд як суспільного явища здійснюються як ідеально-конструктивна і належна 

схема правового регулювання й демократичного розвитку держави, що припускає 

в майбутньому упорядкування суспільних відносин на основі втілення положень 

конституції в життя суспільства і держави. 

Як ми вже зауважували, правопорядок досить тісно пов’язаний з правом 

(law and order). Водночас це різні явища, що перебувають на різних рівнях 

правової реальності [266, с. 119], мають багатоаспектний прояв у соціальній 

дійсності, різноманітні можливості та межі, тобто знаходяться, так би мовити, у 

відносинах опозиції. Правопорядок, виступаючи цінністю, не менш важливою, 

ніж саме право (адже сутність буття права, зрештою, полягає в тому, щоб 

суспільство перебувало в стані правопорядку), має велику кількість граней, 

функціональних елементів, які імплементуються в різних сферах суспільного 

життя, тим самим забезпечуючи виконання й дотримання правових приписів [124, 

с. 29]. З огляду на це, методологія конституціоналізації правового порядку має 

свою специфіку, яка визначається особливостями цієї юридичної категорії. 

У філософському сенсі правовий порядок – це стан максимальної 

впорядкованості правового життя, повної реалізації всіх державно-правових 

закономірностей. Ідея правопорядку покликана висловити право як всеосяжну 

структуру, певний якісний стан суспільства і самої правової системи, каркас 

правової реальності. Порядок є характеристикою жорсткості, формальної 

визначеності структури, показником ясності й однозначності складових його 

елементів. Порядок – і як висока організованість думки, і як зовнішня її форма – 

виявляється і умовою правильності розуміння та вираження правових фактів, 

ситуацій, дій, умовою доказовості правової думки і критерієм істинності наших 

тверджень. 
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Для логіки методологічного аналізу ідеї правопорядку філософія права має 

значення фундаменту дослідження. Будучи пізнавальною основою всієї системи 

юридичних наук, філософія права є наукою багатошаровою. На думку 

Т. Тарахонич, основні пізнавальні категорії філософії права (такі як конкретне та 

абстрактне, явище і сутність, зміст і форма, структура та елементи, окреме та 

загальне тощо) дають змогу всебічно охарактеризувати правове регулювання і 

правовий вплив та дійти науково обґрунтованих висновків щодо розуміння їх 

змісту та сутності [611, с. 17]. Саме зважаючи на універсальність, філософія 

виступає інтегральним методологічним засобом наукового пізнання та 

пізнавальним стрижнем будь-якого правового дослідження. Це пояснюється, 

насамперед, тим, що філософія права виконує спеціальні гносеологічні функції, 

будучи теорією пізнання, логікою і діалектикою розвитку права [200, с. 72]. 

Варто зауважити, що в межах філософії права правопорядок, як правило, 

ототожнюється з правовою системою. Проте ці категорії слід розмежовувати, з 

огляду на те, що правопорядок виступає підсумковою складовою правової 

системи суспільства і формується під впливом усіх її елементів [377, с. 106]. 

Необхідно зазначити, що правопорядок виступає як гармонія правового життя, яка 

є особливим вираженням внутрішньої зв’язності явищ, кожне з яких не просто має 

конкретну міру, а й пропорційне до всього іншого. Усякий правовий акт, дія 

мають бути узгоджені з конкретними умовами і завданнями (бути доцільними) та 

володіти характеристиками, що дозволяють бачити ці конкретні явища в 

цілісності (системно). У цьому сенсі правовий порядок є естетичною організацією 

реальності. Гармонія ж – це онтологічна характеристика ідеї правопорядку. 

У цьому плані філософія права може відігравати щодо загальної теорії права 

деяку конструктивну роль. Вона в змозі допомогти загальноюридичній теорії 

усвідомити принципову фрагментарність розуміння права та правопорядку. Така 

установка обов’язково позитивно вплине на результати послідовного і коректного 

юридичного аналізу. Як зауважує М. Рєпкін, з точки зору філософсько-правового 

підходу до категорії «правового порядку» філософія права виступає як 

фундаментальна основа дослідження, оскільки вона є універсальним провідником 
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наукового пізнання та пізнавальним інструментом будь-якого дослідження. Тому 

правопорядок – це філософсько-правова категорія, що включає в себе не тільки 

юридичний, а й політичний, соціальний, а також соціокультурний та 

цивілізаційний аспекти [519, с. 37–38]. Філософія права допомагає пов’язати 

аналіз права і правопорядку з дією системи умов і чинників, властивих соціальній 

реальності в усьому її обсязі та цілісності. Тобто правопорядок має філософську 

основу, з якої «виростає» коріння юридичного розуміння досліджуваної категорії 

[205, с. 11]. Звернення до філософсько-правової інтерпретації предмета 

дослідження дозволяє істотно доповнити, збагатити юридичне розуміння права і 

правопорядку. 

З цього погляду в дослідженні конституціоналізації правопорядку доцільно 

використовувати такі принципи формально-логічного мислення як принцип 

повноти, принцип несуперечності (послідовності), принцип визначеності, принцип 

обґрунтованості (логічності), принцип абстрактності. 

Принцип повноти виступає як вимога до аксіоматичної теорії 

конституціоналізації правового порядку і характеризує достатність для певних 

цілей її дедуктивних засобів. Аксіоматична система є повною, якщо всі її 

формули, істинні при розглянутій інтерпретації, доказові. Повна система містить 

усі можливі теорії процесу конституціоналізації, що не суперечать інтерпретації 

самого поняття «правопорядок». 

Обґрунтованість – це процедура наведення тих аргументів або доводів, з 

огляду на які варто застосовувати якесь твердження або концепцію 

конституціоналізації права загалом. 

Абстрагування розуміємо як одну з основ успішної орієнтації людини у 

світі, що дає їй можливість пристосуватися до незнання більшості конкретних 

фактів навколишньої реальності. Цей принцип дозволяє проводити чітку межу 

між реальними та ідеальними компонентами у змісті правопорядку і його 

конституціоналізації. 

Застосовуючи в дослідженні елементи діалектичного методу (діалектичної 

теорії права), ми розуміємо його в загальнонауковому сенсі, але цікавимося 
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насамперед можливостями використання його щодо юридичної дійсності. 

Діалектичний метод передбачає розгляд конституціоналізації правопорядку в його 

універсальності. У межах цього методу за вихідну тезу беремо два положення: 

1) первинність змісту правопорядку щодо його форми і 2) мінливість змісту, 

зокрема і внаслідок розвитку думки про сам правопорядок та його 

конституціоналізацію. Розвиток понятійного апарату, зокрема таких понять як 

правопорядок та конституціоналізація, відбувається за допомогою не їх 

диференціації, а змістового насичення цих понять, охоплення ними нових 

моментів реальності. 

Діалектичний метод розглядає конституціоналізацію правового порядку в 

динаміці, мінливості, чіткій визначеності. Взаємовплив і єдність різноманітних 

форм конституціоналізації правопорядку мають діалектичний характер. Ми не 

змогли б зрозуміти відмінності між формами конституціоналізації правопорядку, 

якби вони не мали особливостей подібності їх базових характеристик. Зокрема 

будь-якій формі конституціоналізації правопорядку властива просторово-часова 

визначеність, стійкість; водночас правопорядок є наслідком реалізації норм, 

правил, положень (зокрема Основного Закону), що з’являються як результат дії 

встановлених норм, реалізація яких сприяє досягненню певних цілей. 

Соціологічний метод разом з формально-логічним і діалектичним, належить 

до базових для юриспруденції методів. Соціологія розглядає процес упорядкування 

соціальних структур як безперервний процес дії різноманітних регулятивних 

чинників, серед яких особливо наголошується на ролі загальних норм і цінностей. 

Найбільш розробленою соціологічною теорією є вибудувана Т. Парсонсом модель 

соціальної системи. Дослідник здійснює пошуки раціональних способів 

упорядкування суспільства на базі емпіричних методів класичної науки, захищених 

позитивізмом. Він виходить з теорії систем, що полягає в тому, що найзагальніша і 

фундаментальна властивість системи – це взаємозалежність її частин або змінних. 

Ця взаємозалежність ґрунтується на існуванні певних відносин між частинами або 

змінними. Інакше кажучи, взаємозалежність – це порядок у відносинах між 

компонентами, що входять у систему. Цьому порядкові має бути властива 
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тенденція до самозбереження, що найзагальнішим чином виражено в понятті 

рівноваги [378, с. 546–547]. У зазначеному контексті порядок постає як продукт 

розуміння та інтерпретації, розумової діяльності. Але цей факт спричинює 

недосконалість (і незавершеність) порядку. 

Соціологічний метод дозволяє визначити обсяг дослідження, але не дає 

відповіді на питання, пов’язані з визначенням системного знання про 

правопорядок. Саме в межах соціологічного методу обліку піддається все 

різноманіття чинників, які можуть бути причинами появи того чи іншого виду 

правопорядку. У всякому разі, використовуючи цей метод, беремо за основу те, 

що сутність конституціоналізації правопорядку пізнається за допомогою причин, 

що її породжують. До того ж, як зауважує І. Шуклін, вплив на стан правопорядку 

можливий лише в тому випадку, якщо його розглядати як одну з найважливіших 

систем соціального управління, тобто розглядати правопорядок як систему 

елементів, взаємозв’язок між якими реально забезпечує наявність системної 

якості. При цьому розуміється, що взаємний вплив елементів системи один на 

одного обумовлює їх взаємні зміни, а вплив на будь-який з її елементів включає 

зміну якості системи «правопорядок» у цілому [692, с. 183]. 

У межах соціологічного методу необхідно використовувати і метод 

ідеалізації (ідеальних типів), який розробив М. Вебер [89]. Це доречно під час 

розгляду такого елемента конституціоналізації правопорядку як його ідеальна 

сторона, що відображає уявлення людей про належний, необхідний або бажаний 

правопорядок, який заснований на положеннях конституції. В сучасних умовах 

суспільство має право запитувати про реальний стан правопорядку та наявність 

ефективних способів зниження правопорушень і злочинів. 

Те, що в межах соціологічного методу доречно розглядати проблеми, 

пов’язані з типологією правопорядку, доводить і той факт, що емпіричною 

основою науки виступає не реальність як така, а її рух; тобто моменти дійсності 

видозмінюються, що, власне, й зумовлює саму постановку проблеми форм і 

методів конституціоналізації правопорядку в аспекті проблеми різноманіття форм 

вітчизняного права. 
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Історико-культурологічний метод полягає у вивченні сукупності умов, у 

межах яких складається правопорядок, як деякої незмінної, абсолютної заданості 

життя конкретного суспільства. З погляду цього методу проблема правопорядку 

має давнє і глибоке коріння. Безумовно, не варто перебільшувати роль цього 

методу для сучасної практики, тим паче зводити його в абсолют. Однак було б 

більшою помилкою відмовлятися від використання нагромадженого цивілізацією 

соціально-правового досвіду, всього того, що може й повинно працювати на 

правовий прогрес. Адже від того, як ми дивимось на історію права, залежить, 

насамперед, наше ставлення до минулого і навколишньої дійсності, особливо до 

чинного права; від нашого розуміння історії залежить те, які вимоги ми можемо 

висунути до права, як розуміємо роль законодавця в цьому процесі. 

Правопорядок як частина соціальної реальності виникає на певному етапі 

історичного розвитку і є динамічним явищем, оскільки роль, значення та функції 

правопорядку змінюються на різних етапах розвитку суспільства [571, с. 65]. 

Використання історичного методу дозволить максимально врахувати досвід, 

аспекти новизни і наступності в сучасних підходах до проблеми 

конституціоналізації правопорядку, глибоко розібратися в ній і намітити шляхи її 

розв’язання. У практичному аспекті проблема правопорядку відображається на 

різних етапах розвитку людської цивілізації (античні часи, Середньовіччя, Новий і 

Новітній час). Проте широкий пласт доступних для дослідника даних може 

істотно ускладнити пошук та встановлення закономірностей того чи того явища. 

Подолати цю перепону може застосування методу юридичної кваліфікації, що 

виступає як інтерпретація історико-порівняльного методу. 

Сучасна юридична наука приділяє значну увагу зазначеному методу 

дослідження явищ правової дійсності, а також закономірностей їх розвитку. З 

погляду методології означеного дослідження він, вочевидь, є основоположним 

методом у дослідженні правового порядку як юридичної категорії та особливо 

його конституціоналізації. Так, на думку О. Ларіонова, вивчення правозастосовної 

практики не може дати повного уявлення, достатнього для розуміння поняття 

правопорядку, оскільки практика виступає всього лише фрагментом у процесі 



 101 

більш ніж тисячолітнього розвитку держави і права. Тому для найповнішого 

уявлення сутності конституціоналізації правопорядку слід звертатися до 

багатовікової вітчизняної юридичної практики, яка спроможна підказати вектор 

розвитку взаємовідносин суспільства і держави, показати ментальні особливості 

правосвідомості і характерні риси вітчизняної правової культури [283, с. 264]. 

Якщо проаналізувати увесь спектр досліджень, автори яких спираються на метод 

юридичної кваліфікації, то можна виокремити певні етапи дослідження 

конституціоналізації правопорядку. 

На першому етапі дослідження відбувається детальне вивчення фактичного 

матеріалу, що синтезований історичною наукою щодо буття правового порядку як 

феномена правової дійсності. На цьому етапі варто, перш за все, визначитися із 

сукупністю історичних джерел, визначити ступінь їх достовірності та повноти. В 

основі цього етапу лежить детальна історична реконструкція правового порядку, 

проведення якої здійснюється виключно в межах загальноісторичної науки. На 

другому етапі слід провести відбір загальнотеоретичних конструкцій, які можна 

порівняти з правопорядком за окремими елементами. Тобто необхідно детально 

вирізнити істотні ознаки правопорядку та суміжних правових категорій (таких як 

суспільний порядок, законність, правовий режим тощо). У такому разі основою 

цього етапу будуть виступати принципи необхідності та достатності. Основою 

дослідження виступає третій етап методу юридичної кваліфікації. Саме на цьому 

етапі відбувається порівняльний аналіз реконструйованих на першому етапі 

дослідження характерних рис правового порядку на їх відповідність ознакам 

загальнотеоретичних категорій, що відібрані для порівняння на другому етапі. У 

підсумку робляться висновки про відповідність правового порядку того чи того 

понятійного ряду теорії держави і права, тобто здійснюється його юридична 

кваліфікація. 

Відзначимо, що у цьому дослідженні за основу взято концепцію широкого 

праворозуміння, що не применшує переваг інших правових теорій. У межах 

широкого праворозуміння всі життєві аспекти інших типів праворозуміння 

знаходять своє місце в загальній системі. У межах цієї концепції потрібно 
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розрізняти правопорядок як результат діяльності держави і правопорядок як 

результативну характеристику діяльності людей після встановлення справді 

правових взаємин (за А. Крижанівським) [247]. Саме на рівні правового порядку в 

нас з’являється можливість запропонувати шляхи, що ведуть до компромісу й 

узгодження правопорядків. 

Поняття правопорядку та його конституціоналізації має низку відносно 

самостійних смислів, що робить єдине його визначення малопродуктивним, але 

надає йому фундаментального характеру. Фундаментальність поняття 

«конституціоналізація правового порядку» полягає насамперед у тому, що за його 

допомогою право однаково успішно характеризується і в соціологічному, і у власне 

юридичному, і в природно-правовому аспекті. У контексті соціологічної думки це 

поняття відображає дійсний, емпірично встановлений правовий стан суспільства 

загалом; у контексті послідовно юридичного мислення – відображає якість 

нормативності права з погляду його внутрішньої логічної узгодженості; у контексті 

природно-правової думки – висловлює заданість деяких інваріантних властивостей 

суспільного життя, що безпосередньо характеризують природу самого права. 

Системний метод виступає однією з фундаментальних стратегій означеного 

наукового дослідження, історично викликаною необхідністю вивчення 

складноорганізованих систем адекватним пізнавальними засобами. Використання 

цього методу, наприклад, у дослідженні цивільного правопорядку, на думку 

М. Григор’євої, обумовлює необхідність вести дослідження так, щоб зрозуміти 

об’єкт пізнання як структуровану цілісність, розглянути його з точки зору 

взаємодії цілого і частин, елементів та підсистем [128, с. 14]. З’єднання елементів 

системи є об’єктивним. Загалом системне правове ціле утворює єдність у 

результаті структурної впорядкованості його частин, що визначає їх 

функціональні залежності і взаємодію. Структура в такому випадку втілює в собі 

організацію системи, сталу впорядкованість зв’язків, що залишаються незмінними 

впродовж існування системи. Зв’язки, в яких втілена структура, обмежують 

свободу елементів, створюючи рамкові умови їх існування [331, с. 37] (наприклад, 

зв’язки між нормативними актами обмежені рамками конституції, що породжує 
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питання суворої відповідності чинного законодавства положенням Основного 

Закону). 

На думку Н. Арабаджи, єдиною характеристикою системи буде виступати 

цілісність, яка є основою правового порядку і може розглядатися під декількома 

кутами зору. По-перше, правовий порядок має існувати й розвиватися в контексті 

єдності всіх його рівнів буття: локального, національного, регіонального, 

міжнародного. По-друге, цілісність правового порядку визначається його 

інституційною та функціональною взаємозумовленістю, повноцінністю та 

нерозірваністю. Врешті-решт, цілісний правовий порядок має бути відокремленою 

системою, тобто перебувати у постійному русі та зміні своїх компонентів [19, 

с. 53]. Тому для нашого дослідження важливим також є поняття «стан системи» 

(статичний чи динамічний) [331, с. 46]. 

Також важливо зауважити, що структурна впорядкованість надає 

правопорядку відносної стійкості, тільки в межах якої допустимі зміни елементів 

правопорядку та їх зв’язків. Система, будучи конкретним видом реальності, 

перебуває в постійному русі, у ній відбуваються різноманітні зміни. Проте завжди 

є така зміна, що характеризує систему як обмежену єдність, що виражається в 

певній формі руху. Системний підхід припускає, що будь-які зміни, які 

відбуваються з елементами системи, мають позначатися на системі загалом 

(наприклад, у процесі дослідження ми акцентуватимемо увагу на елементах 

механізму конституціоналізації правопорядку та його складників, що дозволить 

виокремити специфічні властивості правопорядку). 

Необхідними елементами системного підходу при дослідженні 

конституціоналізації правового порядку є такі принципи: обмеження об’єктів у 

часі і просторі, пошук якісних модифікацій системоутворювальних процесів 

розвитку та еволюції, незворотності часу (як природної послідовності виникнення 

і зникнення системної визначеності) та деякі інші, пов’язані з названими 

головними положеннями. З огляду на це, надзвичайно важливою для розвитку 

системи є закономірність, яка свого часу, за пропозицією фон Берталанфі, 

отримала назву закону еквівалентності. Вона характеризує здатність системи 
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досягати у певний момент часу таких станів, що не так залежатимуть від 

зовнішніх початкових умов, як визначатимуться винятково параметрами самої 

системи [331, с. 47]. Сам правопорядок як природна послідовність врегулювання 

суспільних відносин і є тим станом їх урегульованості, що визначається 

параметрами системи права та системи законодавства. 

У контексті означеного підходу наголосимо також на можливості 

дослідження конституціоналізації правового порядку під кутом зору синергетики 

як нового етапу у розвитку системної методології наукового пізнання. 

Синергетика акцентує увагу на процесах самоорганізації та розвитку систем, 

вивченні сукупності їх внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків, ролі середовища у 

цих процесах. Вона забезпечила перехід системних досліджень на якісно новий 

рівень [462, с. 196]. Так, досліджуючи методологію правового порядку з погляду 

синергетики, С. Сенчук доходить висновку, що без процесів спонтанної 

самоорганізації неможливий будь-який розвиток, тому правопорядок 

розглядається як самоорганізована система, а не лише як результат впливу 

держави [569, с. 56]. 

В основі системно-синергетичної методології наукового пізнання 

конституціоналізації правового порядку лежать фундаментальні принципи 

діалектики – взаємозв’язку і розвитку. Доповнюючи один одного, вони 

засвідчують єдність правової системи та її елементів і акцентують увагу 

дослідників на різних аспектах правового порядку, що, своєю чергою, веде до 

інтеграції цих елементів. Це твердження яскраво продемонстроване у монографії 

О. Ющика. В його розумінні правопорядок являє собою суперечливу єдність 

ідеального та реального правопорядку, що поєднані в правових нормах, і 

конкретніше суперечливе співвідношення позитивної та негативної 

самодіяльності, самоуправління і владування в соціальному управлінні, продуктом 

якого є соціальний порядок взагалі та правопорядок зокрема. У такому розумінні, 

на думку науковця, виявляється реальна діалектика права [703, с. 478]. 

Отже, множинність підходів до дослідження такої універсальної категорії як 

конституціоналізація правового порядку необхідна і доцільна на сучасному етапі 
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розвитку праводержавознавства. При цьому завданням дослідження є постановка і 

розв’язання проблем, які стоять перед юридичною наукою в сучасних умовах. 

Справжнє дослідження спрямоване на пошук того, що ще не виявлено в природі 

правового порядку, на вивчення тих його сторін, рис, характеристик, які не можна 

було виявити за допомогою догматичного теоретико-юридичного підходу. Тому, в 

якому б ракурсі не досліджувалась ідея конституціоналізації правового порядку, 

які б методологічні підходи не використовувались, ця проблема залишається 

відкритою для наукового дискурсу. Зокрема потребує опрацювання взаємозв’язок 

і взаємозалежність правового порядку і конституції як Основного Закону держави, 

взаємозв’язок правового порядку і законності (конституційної законності) з 

погляду верховенства конституції. У підсумку це сприятиме збагаченню 

методології теоретико-правових досліджень, формулюванню і введенню в 

пізнавальний процес нових концептуальних ідей, розробці і впровадженню нових 

методологічних підходів, а відтак утвердженню в науковому обігу нових понять, 

зокрема поняття «конституціоналізація правового порядку».  

 

1.3 Стан наукової розробки проблеми конституціоналізації правового 

порядку 

 

Оскільки основним елементом правової системи є право, то основні 

закономірності конституціоналізації правового порядку залежать саме від 

конституціоналізації права в цілому. Сама ж конституціоналізація права 

перегукується з концепцією так званого горизонтального ефекту конституції, що 

відома зарубіжному конституційному досвіду ще із середини минулого століття. 

Зокрема одне з перших розумінь так званого горизонтального ефекту виробив 

німецький Федеральний конституційний суд у відомому рішенні у справі Luth 

1958 h., визначивши, що конституційні положення не контролюють, а лише 

сприяють розвитку права (приватного права); тому їх дія скоріше є 

опосередкованою, аніж прямою. Проте не викликає сумніву те, що приватно-

правові відносини та їх суб’єкти завжди опосередковано підпорядковуються 
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конституції [191, с. 3]. Важливо також підкреслити, що відповідно до означеної 

правової позиції основні права є об’єктивними нормами, які встановлюють 

ціннісний правопорядок (курсив наш. – Т. П.), що являє собою фундаментальний 

конституційний лад в усіх галузях права [684, с. 203; 718]. 

На термін «конституціоналізація» свого часу звернув увагу Ю. Тихомиров. 

У своїх дослідженнях він вказав причини використання «конституційної 

домінанти» у правознавстві: по-перше, конституція посідає провідне місце у 

правовій системі, у галузях законодавства. По-друге, конституція має найвищу 

юридичну силу, коли всі інші правові акти видаються на основі та на виконання 

її положень, а в разі розбіжностей діють норми конституції. По-третє, 

конституція виступає потужним правоутворювальним чинником: і в розумінні 

прямої дії її норм, і завдяки нормативно-орієнтаційному впливу на процес 

законотворчості. По-четверте, конституція слугує головним нормативно-

правовим критерієм тлумачення й застосування всіх юридичних актів, 

здійснення юридичних дій [628, с. 18]. Пізніше він сформулював дефініцію цього 

терміна. На його думку, конституціоналізація – це зростаючий процес реалізації 

конституційних приписів (принципів, норм та ін.) в законотворчості, у сфері 

публічного і приватного права, в судовій та іншій правозастосовній практиці 

щодо забезпечення й захисту прав та свобод людини і громадянина [632, с. 22–

23]. Одночасно з Ю. Тихомировим, конституційна складова проблематики 

юридичної техніки у зв’язку з необхідністю врахування рішень конституційного 

суду була виявлена В. Лазаревим [282]. Послідовником їх поглядів був 

І. Кравець, який у 2002 р., розглядаючи проблеми співвідношення 

конституціоналізму та правової системи як ядро для їх науково-теоретичного 

осмислення визначив питання про конституціоналізацію правового порядку 

(«ідейна квінтесенція в дотриманні правового порядку») [234, с. 153–155]. 

Пізніше цю проблему обґрунтували М. Бондарь [60], В. Крусс та А. Кузьмін 

[256; 261; 272]. 

Для української юридичної науки конституціоналізація – відносно новий 

напрям досліджень, який збагатив її понятійно-категорійний апарат термінами 
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«конституціоналізм», «конституційність», «конституювання», «конституційне 

регулювання», «реалізація конституції» тощо. Нині питання конституціоналізації 

окремих елементів правової системи досліджують у своїх наукових розвідках 

провідні українські вчені І. Бабін, М. Баймуратов, Ю. Барабаш, О. Батанов, 

Д. Бєлов, Ю. Волошин, Р. Гаврилюк, О. Добродумов, В. Кампо, С. Квач, 

Л. Летнянчин, О. Марцеляк, Н. Оніщенко, М. Орзіх, Н. Пархоменко, О. Петришин, 

С. Погребняк, С. Прилуцький, М. Савчин, А. Селіванов, В. Сіренко, О. Скрипнюк, 

І. Сліденко, О. Стрєльцова, В. Федоренко, А. Худик, Ю. Шемшученко, які 

вивчають проблеми конституціоналізації права в цілому, публічного і приватного 

права в практиці Конституційного Суду України, з позицій впливу правової 

політики на законодавство та загальнотеоретичних проблем конституціоналізації 

правової системи в цілому та правового порядку зокрема [34; 111; 112; 190; 192; 

193; 198; 287; 370; 382; 385; 475; 564; 598–600; 665; 666]. 

Над цією проблемою плідно працюють і зарубіжні дослідники, зокрема 

російські вчені: Г. Арутюнян, праці якого стосуються конституціоналізації 

суспільних відносин в цілому, О. Саломатін, який звертає увагу на 

конституціоналізацію держави і права як складник правової модернізації 

[26], М. Марченко та О. Дерябіна, що досліджують особливості процесів 

легітимації та конституціоналізації правової системи Європейського Союзу 

[317], М. Маліков, який розглядає цей феномен з погляду рівнів та змісту 

конституційних норм і принципів та їх впливу на систему законодавства  

[589, с. 64]; білоруські дослідники: Л. Мурашко, яка вивчає процес 

конституціоналізації з точки зору аксіології права [335; 338], Г. Василевич 

[80; 83] і К. Томашевський [638, с. 196; 639; 640], які досліджують практичні 

сторони цього феномена, його галузеву характеристику (зокрема у сфері 

трудового права), О. Пугачов, котрий вивчає механізм конституціоналізації 

правового порядку [506], Д. Дьомічев, який розглядає конституціоналізацію в 

аспекті удосконалення чинного законодавства [134] та багато інших. 

Проте, попри деяку активність учених, на сьогодні доводиться 

констатувати, що процес конституціоналізації правового порядку ще замало 
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вивчений і вітчизняними, і зарубіжними правознавцями. У вітчизняній юридичній 

науці ще не напрацьовано єдиного науково обґрунтованого розуміння сутності й 

основних ознак категорії «конституціоналізація», незважаючи на певні спроби 

обґрунтувати цю проблему. Показовою в цьому аспекті є реалізація в Інституті 

держави і права ім. В. М. Корецького наукового проекту «Конституціоналізація 

галузевого законодавства». За його результатами опубліковано ряд монографій: 

«Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та 

законодавства: український досвід» (2012) [220; 617], «Теорія і практика 

конституціоналізації галузевого законодавства України» (2013) [616], «Теоретико-

прикладні засади конституціоналізації правової системи та модернізації 

Конституції України» (2014) [406], «Розвиток законодавства України в контексті 

конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини» (2016) [387]. 

Отже, дослідження теоретико-правових проблем конституціоналізації 

правового порядку цілком на часі, оскільки, як слушно зауважується в юридичній 

літературі, конституціоналізація є найвищою формою правоутворення [338, с. 299], 

це критерій конкретизації засад, цінностей конституції в чинному законодавстві та 

в галузі реальних соціальних відносин, що формує правовий режим користування 

основними правами та свободами людини і громадянина [263, с. 5]. 

Зазначимо, що окремі думки вчених стосовно цього феномена стосуються 

прив’язки його до чинної системи законодавства і так відбувається ототожнення 

понять «конституціоналізація» та «конституційність». Так, М. Марченко і 

О. Дерябіна зазначають, що, закріплюючи положення про приналежність влади та 

суверенітету народу, формально-юридично представляючи його єдине джерело 

влади та носія суверенітету, національні держави тим самим узаконюють свою 

владу і самих себе як офіційних представників усього суспільства й народу, 

надають своєму існуванню характеру легітимності та конституційності. Саме воля 

народу є єдиним загальновизнаним чинником, а точніше – основою легітимності 

та конституційності як самої національної держави, так і її правової системи. З 

іншого боку, це питання визначення природи цієї правової системи, що не 

співпадає з природою правової системи національної держави. Отже, ми неминуче 
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стикаємося з колом питань, що стосуються визначення підстав легітимації і 

конституціоналізації правової системи Європейського Союзу [317, с. 141–142]. 

Таке ототожнення вбачаємо також у дослідженнях інших вчених [304]. 

К. Томашевський наголошує, що конституціоналізація трудового законодавства – 

це процес виявлення суперечностей між нормами конституції та актами 

законодавства про працю з подальшим приведенням останніх у відповідність до 

Основного Закону. В його баченні діалектичний зв’язок конституціоналізації з 

конституційністю проглядається в тому, що через конституціоналізацію трудового 

законодавства (як процесу та діяльності компетентних державних органів) 

забезпечує його конституційність [638, с. 196; 639; 640]. На думку Н. Павлової, 

питання конституціоналізації сучасного цивільного права слід розглядати з точки 

зору конституційності системи джерел цієї галузі та тієї ролі та місця, яке в цій 

системі посідає конституція [374, с. 145]. 

Вітчизняний дослідник С. Квач підходить до розуміння процесу 

конституціоналізації права з точки зору стабільності всієї системи права, яка 

узагальнює такі процеси: приведення у відповідність до норм та принципів 

конституції всієї системи національного права; прийняття органічних законів та 

підзаконних актів, які реалізують вимоги конституції; прийняття актів тлумачення 

конституції [198, с. 60]. Подібної думки дотримується й О. Гришин, досліджуючи 

конституціоналізацію податкового права. Зокрема цей процес у його розумінні 

полягає у приведенні норм та інститутів податкового права, а також практики їх 

застосування у відповідність до букви і духу конституції [129, с. 60]. 

Розглядаючи конституційні засади законотворчої діяльності, вітчизняні 

вчені В. Зайчук, О. Копиленко, О. Богачова та С. Шевчук визначають 

конституціоналізацію як закріплення певних положень у тексті конституції, 

надання їм конституційної сили [169, с. 64]. П. Добродумов розглядає 

конституціоналізацію через поняття реалізації Конституції України. Зокрема, на 

його думку, конституціоналізація правового порядку в Україні – необхідний 

процес реалізації конституційних норм, забезпечення основних прав і свобод 

особи, підтримання територіальної цілісності держави, розв’язання 
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конституційних конфліктів і колізій, усунення з правової системи 

неконституційних нормативно-правових актів [148, с. 13]. 

Зарубіжні дослідники тлумачать конституціоналізацію як систематичний та 

нормативний вимір правового порядку (системи). Нормативний вимір, на думку 

А. Петерса, має матеріальний та транзитивний (опосередкований) характер, тобто 

він визначає, що упорядковує право. Систематичний вимір – формальний та 

рефлективний: він визначає як упорядковується саме право. Ці два виміри 

знаходяться в стані взаємного впливу: нормативна сила права підкріплюється 

чіткістю його конструкції та догматики [390, с. 241]. 

М. Бондар розглядає процес конституціоналізації насамперед у контексті 

діяльності конституційного суду, виділяючи способи конституціоналізації згідно 

із закріпленими за конституційним судом способами конституційно-судового 

контролю, а саме: по-перше, конституційне тлумачення правових норм окремих 

галузей законодавства; по-друге, конституційне коригування сформованої 

правозастосовної практики, яка надала неконституційного сенсу нормам 

законодавства; по-третє, виявлення конституційної природи тих чи інших 

юридичних інститутів; по-четверте, тлумачення норм самої конституції, за 

допомогою яких забезпечується конституційна оцінка та обґрунтування 

галузевого законодавства й одночасно – розвиток змісту самих конституційних 

норм без зміни тексту відповідних конституційних статей [62]. Інші правознавці 

визначають конституціоналізацію як вбудовування законодавства в несуперечливу 

правову систему, засновану на верховенстві конституції [178]. 

Деякі автори розглядають категорію «конституціоналізація» у прив’язці до 

тієї чи іншої галузі права, його підгалузей та правових інститутів. Тобто в 

контексті сучасної пізнавальної ситуації в юридичній науці цю категорію 

застосовують здебільшого як узагальнююче поняття з надто широким змістом, 

задля полегшення сприйняття Конституції України як основоположної норми в 

регулюванні конкретних галузевих суспільних відносин. Саме в такому розумінні 

термін «конституціоналізація» використовують Ю. Аврутін [3], П. Баранов [36], 

С. Денисов [139], В. Крусс [263]. 
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Зауважимо, що термін «конституціоналізація», вживаний стосовно однієї з 

очевидних тенденцій розвитку галузей права, відображено в наукових розробках 

вчених (як вітчизняних, так і зарубіжних), в яких висвітлено питання 

конституціоналізації громадянського суспільства в Україні (Г. Берченко [49; 50]), 

конституціоналізації трудового законодавства (Г. Василевич [80]), 

конституціоналізації публічних фінансів (Р. Гаврилюк, І. Бабін, А. Худик [29; 111; 

665; 666]), конституціоналізації фінансово-економічних відносин (Ю. Крохіна, 

С. Кадиханова [250; 185]), конституціоналізації податкового права (О. Борисова, 

О. Гришин [69; 129]), конституціоналізації свободи мирних зібрань (Л. Летнянчин 

[288, с. 208]), конституціоналізації державної молодіжної (А. Кочетков [230]) та 

соціально-економічної (М. Бондар, Г. Дончевський, С. Зінченко [60; 151; 177]) 

політики, конституціоналізації юридичної освіти (М. Бондар [63]), 

конституціоналізації норм договірного права (С. Лібанова [289]), 

конституціоналізації цивільного права (О. А. Османов, Н. Павлова [372, с. 47; 374, 

с. 145]), конституціоналізація земельних відносин (В. Андрейцев [14]), 

конституціоналізації кримінального права та кримінального процесу (Ю. Ляхов, 

Л. Головко, М. Матейкович, Л. Філіп, Д. Ребат [122; 303; 319; 725; 727]), 

конституціоналізації адміністративного процесуального права (Л. Летнянчин 

[287]), конституціоналізації політичних партій (О. Маркова, М. Примуш, 

Т. Нагорняк [315; 476]), конституціоналізації президентської форми державного 

правління в Україні (С. Бостан [70, с. 24]), конституціоналізації міжнародного 

права (М. Баймуратов, К. Долгов, Є. Міряшева [30; 150; 329]). Деякі автори 

розглядають цей процес стосовно конституційного правосуддя (В. Сивіцький, 

О. Черненко, В. Крусс, А. Кузьмін, С. Прилуцький, І. Сліденко [261; 274; 275; 475; 

572; 582; 671]), законодавчої стратегії, тактики та надання публічних послуг 

(В. Крусс [253; 262]). Особливо активно науковці обговорюють проблеми 

конституціоналізації європейського права і виникнення на його основі 

«постнаціонального конституціоналізму» в Європейському Союзі (Я. Чернопищук 

[673–677]). 
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Серед визначень конституціоналізації знаходимо також її розуміння як 

процесу, за допомогою якого договори, що пов’язують суверенні держави, 

трансформуються у вертикально інтегрований режим, що надає всім фізичним і 

юридичним, приватним і публічним особам на території ЄС права та обов’язки, 

забезпечені юридичними засобами примусу [729, р. 102]. Під цим визначенням 

мається на увазі така трансформація політичної і правової системи Євросоюзу, яка 

наділить її властивостями, аналогічними властивостям конституційних систем 

держав Європи; а конституція ЄС посяде в цій системі місце національних 

конституцій [715; 724, р. 251; 731, р. 215; 732]. «Характерною рисою європейської 

конституціоналізації є зростання ролі конституційних та наднаціональних судів, 

що здійснюють судовий контроль законодавства» [676, с. 119] – зазначає 

Я. Чернопищук. Також, як наголошує О. Стрєльцова, під конституціоналізацією 

процесу європейської інтеграції в країнах-кандидатах на членство або асоціацію з 

ЄС слід розуміти процес гармонізації національного законодавства у визначених 

стратегічних сферах співробітництва шляхом закріплення в нормах конституції 

засад європейської інтеграції, формування органами конституційної юстиції 

усталеної практики застосування норм права ЄС у національній правовій системі, 

а також впровадження відповідних засад у галузеве законодавство [601, с. 72]. 

Іноземні дослідники А. Петерс та Б.-О. Брід розглядають 

конституціоналізацію міжнародного права в контексті інституціоналізації 

конституційного права. На їхню думку, феноменом, що доповнює процес 

конституціоналізації міжнародного права, є інтернаціоналізація національного 

конституційного права. Так, сьогодні можна спостерігати не тільки так зване 

«вертикальне» відкриття національних державних конституцій, а й 

«горизонтальну» гармонізацію національного конституційного права, в тому числі 

і через експортовані в міжнародне право і знову реімпортовані правові засади 

[712; 723]. Одночасно ми спостерігаємо і руйнування національного 

конституційного права структурами глобального управління, тобто перенесення 

управління на глобальний рівень з метою розв’язання глобальних проблем. 
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Внаслідок цього управління стає орієнтованим переважно на виконавчо-

розпорядчу діяльність і більш недемократичним. 

Для збереження досягнень конституціоналізації, відповідно, має бути вжито 

компенсаторних контрзаходів. Цей процес може супроводжуватись, насамперед, 

закріпленням конституційних принципів і механізмів на міжнародному рівні 

[722]. Тому Т. Крістіансен складовою частиною конституціоналізації називає 

тенденції до консолідації та кодифікації первинного права Європейського Союзу, 

які на сучасному етапі набувають форми регіонального (європейського) 

конституційного права [713]. М. Орзіх зазначає, що конституціоналізація – це 

процес, орієнтований не тільки на приведення суспільних відносин у відповідність 

до конституційних вимог та постулатів, а й на «примішування» конституційних 

ідей і норм до іншогалузевих правовідносин (курсив наш. – Т. П.) [371, с. 122]. 

Тобто він вбачає сутність цього процесу у насиченні конституційними 

настановами різногалузевих норм права, правових доктрин, змісту внутрішньої та 

зовнішньої політики держави. 

Цікавим є погляд С. Кадиханової, яка досліджує конституціоналізацію через 

принципи конституційного впливу на правову систему. В її розумінні сучасний 

розвиток правової системи – це, перш за все, конституційний вплив на економічні 

відносини. І в цьому важливу роль відіграє конституціоналізація як 

конституційний принцип [185, с. 37]. 

Показовими є і дослідження Р. Гаврилюк, яка, обґрунтовуючи 

конституціоналізацію права людини на податки, резонно зауважує, що 

конституціоналізація зумовлена самою природою конституції держави. І оскільки 

право на податки не закріплене поки що безпосередньо в конституції, воно може 

бути виведене з неї шляхом тлумачення конституції (курсив наш. – Т. П.) і тому 

вже перебуває під її частковим захистом [111, с. 16]. Отже, акти тлумачення 

конституції є складовою процесу конституціоналізації права, з їх допомогою 

відбувається з’ясування й роз’яснення норми конституційного права, що є 

каталізатором процесу її застосування [198, с. 59]. У свій час на це звернув увагу 

Ю. Тодика, який наголошував на тому, що тлумачення конституції – об’єктивно 

необхідний процес, адже є стадією реалізації конституційних норм, а сама 
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конституція як особливий нормативно-правовий акт розрахована на тривале і 

стабільне функціонування [636, с. 188]. 

М. Савчин процес конституціоналізації виводить із зв’язку законодавства з 

конституцією, зазначаючи, що законодавець зв’язаний конституцією. Така 

зв’язаність полягає у тому, що парламент у поточному законодавстві повинен 

«розвивати» й «доповнювати» зміст конституційних цінностей і принципів [542, 

с. 336]. У своїх дослідженнях В. Крусс конституціоналізацію права визначає через 

об’єктивність права, зокрема, на його думку, конституціоналізація – це процес 

належного якісного об’єктивування та оформлення національної правової матерії 

у всіх конституційно визнаних і допустимих для неї первинних (спекулятивно-

умовивідних) та вторинних (матеріально-письмових) формах. Саме на рівнях 

систем позитивного права та його вторинних форм конституціоналізація може 

бути «відстежена» та класифікована [258, с. 200; 260]. 

О. Борисова розглядає конституціоналізацію податкового права через 

призму процесу виявлення проблемних питань права в галузі оподаткування та їх 

вирішення за допомогою практики матеріалізації конституційних норм у 

податковому праві, здійснюваної конституційним судом. Правові позиції 

конституційного суду з ключових питань податкового права створюють 

платформу і контролюють проникнення конституційних засад у податкове 

законодавство, що об’єктивується у визнанні податкових норм та інститутів, що 

не відповідають конституції, а також приведення практики з податкових спорів у 

відповідність до конституції [69]. 

А. Ільїн пов’язує процес конституціоналізації з прийняттям Основного 

Закону. На його думку, щоб конкретна юридична норма стала об’єктом 

конституціоналізації, вже повинна існувати сама конституція. І, отже, перш за все 

повинна здійснюватись конституціоналізація держави. Інакше кажучи, в 

об’єктному та історико-правовому аспектах у терміна «конституціоналізація» є 

більш широке значення: перехід до конституційного устрою (конституційної форми 

правління) окремих держав, а також континентів та людства як політичного 
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об’єднання в цілому [181, с. 206]. Отже, науковець говорить про наявність чи 

відсутність конституціоналізаційних властивостей тієї чи іншої держави. 

Переважна більшість досліджень містять інформацію про тлумачення 

терміна «конституціоналізація» через пряму дію конституції, яка здійснює свій 

вплив через органи конституційного контролю. Так, на думку Л. Головко, 

конституціоналізація є об’єктивним феноменом, що визначає розвиток 

кримінального провадження та здійснюється виключно через діяльність 

спеціальної юрисдикції конституційного контролю – конституційного суду, що 

виключає пряму дію конституції в кримінальному провадженні [122, с. 94]. 

Л. Летнянчин розглядає конституціоналізацію адміністративного процесуального 

права через проникнення в нього принципів (верховенства і прямої дії норм 

Конституції України, доступності адміністративного судочинства) і важливу роль 

при цьому правових позицій Конституційного Суду України та Пленуму Вищого 

адміністративного суду України [287, с. 79]. Крім того, як слушно наголошує 

А. Худик, проблема взаємодії Конституції та галузевого законодавства сьогодні 

вже не може зводитися до питання про безпосереднє чи опосередковане 

застосування конституційних норм і принципів у нормотворчій чи 

правозастосовній діяльності. Розгляд цієї проблеми вже повинен охоплювати 

питання соціального механізму реалізації конституції, проникнення її цінностей в 

галузеве законодавство (курсив наш. – Т. П.) [667, с. 28]. 

Проте, на відміну від змістовних думок, що пов’язані з конституціоналізацією 

права в цілому, викликає сумніви концепція конституціоналізації окремих 

дослідників, які прив’язують цей процес виключно до цивільних правовідносин, 

хоча пояснюють його крізь призму правових позицій саме конституційного суду. 

Так, на думку К. Ніконова, становлення цивільно-правової категорії 

«конституціоналізація» не викликає сумнівів. Включення цього явища до 

правового простору відбувається, наприклад, шляхом прийняття відповідного 

рішення конституційним судом при зверненні до нього з приводу змісту заповіту 

[352, с. 158]. Натомість інші науковці, досліджуючи конституційні основи 

цивільного права, слушно наголошують, що конституційні положення визначають 
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вектор подальшого розвитку та модернізації системи цивільного права, доводячи 

при цьому наявність процесу конституціоналізації цивільного права [88, с. 55]. 

Варто зазначити, що сучасний період наукових досліджень проблем 

конституціоналізації вітчизняного права характеризується гострою необхідністю 

переходу від системного усвідомлення накопичених теоретичних уявлень 

систематизованої практики конституційного судочинства і діяльності судів 

загальної юрисдикції, правозастосування і правореалізації до удосконалення 

галузевого законодавства в частині розвитку конституційних засад у сфері 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина [386, с. 315]. Під таким кутом 

зору конституціоналізація розглянута в дисертації А. Кузьміна, який зазначає, що 

проблематика конституціоналізації правосуддя пов’язана насамперед з розвитком 

інститутів захисту прав і свобод людини та громадянина [272, с. 1–5]. 

Розглянувши концептуальні положення праць науковців, зазначимо, що 

феномен конституціоналізації може мати широке і вузьке тлумачення. У вузькому 

значенні, яке простежуємо в сучасному конституційному праві, 

конституціоналізація – це відповідність правової норми основним конституційним 

положенням. Відповідно до такого розуміння процес конституціоналізації права 

пов’язаний з проблемою визначення й вибору об’єктів конституційного 

регулювання. 

Конституціоналізація в широкому значенні передбачає характерний для 

індустріальних суспільств всебічний розвиток ієрархічно взаємопов’язаних 

способів та методів юридизації суспільних відносин загалом і соціальних 

конфліктів зокрема. У зв’язку із цим ефективне правове регулювання суспільних 

відносин постає як встановлений механізм конституційного характеру, а процес 

юридизації суспільних відносин у межах такого механізму – як поступова 

конституціоналізація правового порядку загалом [233, с. 121]. Г. Гаджиєв 

конституціоналізацію приватного права також розглядає з позицій широкого 

(постійно триваючий процес впливу норм і принципів конституційного права на 

норми приватного права) та вузького (процес приведення норм приватного права 

у відповідність до норм конституції) підходів [115, с. 24]. 
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Критикуючи наведену наукову позицію, В. Крусс та А. Кузьмін зауважують, 

що уявлення про конституціоналізацію у вузькому та широкому значенні 

різняться настільки, що навряд чи доречне застосування щодо них єдиної 

термінологічної основи. До того ж, поняття конституціоналізації у вузькому 

значенні, очевидно, тяжіє до напряму соціологічного підходу до права, який, 

будучи доведеним до логічного завершення, не може примиритися з юридичним 

верховенством національної конституції. Стосовно ж нормативної основи 

конституціоналізації в широкому смислі ставити нарівні з конституцією інші 

джерела права – значить, нівелювати онтологічне значення тексту конституції 

[304]. В цілому ж, на нашу думку, І. Кравець має рацію стосовно призначення 

конституціоналізації як однієї з основних умов розв’язання проблеми 

забезпечення єдності законодавства та розвитку конституціоналізму як базового 

принципу конституційно-правового регулювання. 

Із цього приводу варто зауважити, що для визначення природи, 

особливостей і способів впливу конституції на суспільні відносини у вітчизняній 

науці зазвичай використовували і досі використовують поняття «конституційне 

регулювання». Як зауважує В. Крусс, відома ще за радянських часів ідея 

необхідної та фактичної конституціоналізації потребуючих правового впливу 

суспільних відносин (правопорядку) була знову заявлена сучасною наукою права 

після прийняття конституції та пов’язувалася переважно з феноменом її прямої дії 

та особливими властивостями правових норм чи положень в широкому смислі, як 

таких, що діють спільно з нормами галузевого законодавства і справляють на них 

свій вплив [260, с. 104]. Застосування конституційного регулювання до суспільних 

відносин слугує об’єктивним показником важливості підготовки і прийняття 

конституції держави. 

У юридичній науці такий процес вибудовування правового порядку згідно з 

конституцією, послідовної і повномасштабної трансформації соціальної 

життєдіяльності на засадах конституційної законності, перетворення самого 

правового порядку на порядок конституційний (при якому весь хід державних 

справ та організація життя людей випливає з норм конституції, відповідає їй і в 
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рамках такої відповідності розвиває її) заведено називати конституціоналізацією 

правового порядку [628, с. 249], що, на думку І. Кравця, продиктовано 

принципами сучасного конституціоналізму, які визначають структурні і 

функціональні взаємозв’язки між конституцією та іншими правовими актами, 

галузями права, конституційно-правовими інститутами [234, с. 153–155]. На це 

звертає увагу й О. Стрєльцова, визначаючи конституціоналізацію правової 

системи як здійснюваний на засадах конституціоналізму перманентний процес 

конституційного оформлення (юридичної інституціоналізації) найбільш значущих 

суспільних відносин та ціннісних установок з метою подальшої об’єктивації 

конституційних норм, принципів і цінностей у всі структурні компоненти правової 

системи [598, с. 80]. 

Рівень конституційного регулювання – найвищий серед можливих рівнів 

правового регулювання. І саме завдяки конституціоналізації забезпечується 

потрібний (з урахуванням змін і перспектив розвитку інститутів влади, демократії 

та громадянського суспільства) рівень конституційного регулювання. Як наслідок, 

така конституціоналізація сприяє стабільності й наступності їх конституційно-

правового розвитку [31, с. 52]. Саме тому дослідження сутності й основних 

характеристик конституціоналізації всіх елементів правової системи (у тому числі 

й правопорядку) як основи механізму правового регулювання мають посідати 

найвищий щабель. І це тому, що норми конституції (як відомо) є вищим 

матеріальним критерієм права. Усе, що міститься і проявляється у праві, мусить 

відповідати конституційним нормам. Із цих позицій конституціоналізація 

розуміється деякими науковцями як вбудовування законодавства в несуперечливу 

правову систему, засновану на верховенстві конституції [63, с. 70–71; 273, с. 15]. 

«Конституціоналізація може бути охарактеризована як своєрідний кругообіг 

конституційно-правової матерії, оскільки важливе значення в цьому процесі має 

не тільки прямий вплив конституції на систему права і законодавства в межах 

правопорядку певної країни, а й зворотні зв’язки Основного Закону з правовою, 

політичною, економічною та соціокультурною сферами суспільного життя» [598, 

с. 77], – слушно наголошує О. Стрєльцова. 
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Загалом конституційні норми зумовлюють зміст галузевих норм, іноді 

коригуючи їх у процесі правозастосування. Тому очевидно: здійснення процесу 

впровадження норм конституції в структурні елементи правової системи є 

неодмінною умовою проведення модернізаційних перетворень. Конституційні 

норми повинні пронизувати всі елементи правової системи держави. Для цього 

важливо, щоб не тільки положення конституції були введені в поточне 

законодавство, а й щоб було створено умови для прямої дії конституційних норм 

і застосування їх у різних сферах правового життя; адже, як правильно зазначає 

Г. Арутюнян, реальне правове мірило демократизації суспільства – це рівень 

конституціоналізації суспільних відносин на основі верховенства права [25, 

с. 43]. 

У цілому аналіз вживання терміна «конституціоналізація» дозволяє (на 

думку сучасних науковців, яку ми підтримуємо), виділити три аспекти його 

тлумачення: 1) як триваючого процесу конкретизації засад, освоєння цінностей і 

норм конституції в чинному законодавстві; 2) як включення в конституцію 

основних принципів діяльності суб’єктів конституційно-правових відносин. У 

цьому значенні конституціоналізація розглядається як складова процесу 

конституційно-правової (юридичної) інституціоналізації; 3) як поглиблену 

конституціоналізацію міжнародного права (так званий глобальний 

конституціоналізм) [273, с. 16]. До цього також варто додати, що 

конституціоналізація суспільних відносин в Україні на сучасному етапі покликана 

розв’язати складні завдання модернізації та реформування складових частин її 

конституційно-правового життя [599, с. 57]. Проте модернізація права не може 

зосереджуватися тільки на розвитку нормативно-правових актів та їх 

упорядкуванні. Головне завдання успішної реалізації суспільної трансформації – 

це послідовність у конституціоналізації суспільних відносин з подоланням 

конфлікту між конституцією, правовою системою та правозастосовною 

практикою (курсив наш. – Т. П.) [616, с. 119]. 

Отже, конституціоналізація – це слідування правилам, установленим 

конституцією, забезпечення її верховенства та прямої дії, повага до 
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конституційних цінностей всіх членів суспільства та держави в цілому; це гарантія 

дотримання норм Основного Закону, прав та свобод людини і громадянина, 

запорука ефективності правової системи та її елементів; це процес проникнення 

конституційних положень і принципів (цінностей) в структуру правової системи з 

метою трансформації універсальних положень конституції.  

Конституціоналізація правового порядку – це досить складний, об’єктивний, 

багатовимірний та динамічний процес приведення у відповідність до Конституції 

всіх правових відносин у державі, що забезпечує єдність правового регулювання, а 

також стабільність правової системи України. За своїм характером, масштабністю 

вона покликана забезпечити прогрес усієї правової системи, її правового порядку. 

При цьому конституційні цінності мають поширюватися на всі структурні 

елементи правової системи. Як наслідок, ці елементи конституціоналізуються, між 

ними встановлюються зв’язки, а вся система стає конституційною.  

Це підтверджується, зокрема, тим, що конституціоналізація пов’язана з 

орієнтацією на європейські і міжнародні правові стандарти, враховуючи стандарти 

в галузі прав і свобод людини, на послідовне дотримання загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України, які 

відповідно до ст. 9 Конституції України є складовою частиною української 

правової системи і підлягають обов’язковому виконанню [221]. Тому особливого 

значення процес конституціоналізації набуває під впливом норм і принципів 

міжнародного права в умовах глобалізації. Окрім розуміння правопорядку як 

юридичного, ідеального явища, під ним ще розуміють результат втілення в життя 

правової моделі, тобто фактичний правопорядок. А під фактичним правопорядком 

і розуміють світовий (міжнародний) правопорядок [299, с. 165–167; 627, с. 255]. 

Особливе значення вплив міжнародного правопорядку на національний має в 

період реформ. У цьому аспекті варто погодитися з думкою В. Крусса, який говорить 

про модернізацію на рівні сутності юридичного феномена конституціоналізації і 

визначає останню як процес інституційної та нормативної модернізації держави і 

права (у широкому значенні цих понять) [254, с. 155]. Обґрунтованість такого 

підходу підтверджується вже на понятійно-категорійному рівні осмислення 
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порушеної проблеми. Справді, категорія «модернізація» (від гр. moderne – новітній) 

охоплює своїм змістом процес введення удосконалень, поліпшень, оновлення 

об’єкта, приведення його у відповідність до нових вимог і норм. 

Конституціоналізація ж, як уже було зазначено, має в межах державно-

організованого суспільства перманентний циклічний характер, пов’язаний з 

конституційним узаконенням тих чи інших нормативних положень, що 

опосередковують відповідні суспільні відносини та інститути, які, будучи 

закріпленими в конституції, набувають принципово нової юридичної якості 

нормативних положень найвищого порядку, відповідно до яких відтепер має 

організовуватися соціальна дійсність. Звідси стає зрозуміло, що конституціоналізація 

завжди несе якусь новизну для правового порядку, перетворює та оновлює його. 

Отож, конституціоналізація як юридична конструкція, – це правовий засіб 

для досягнення правовою системою своїх головних цілей. Загальною метою 

конституціоналізації правової системи є досягнення належного правового 

порядку. При цьому, як зазначає К. Шундіков, «правове закріплення отримують 

далеко не всі, а тільки суспільно значущі потреби та інтереси, які законодавець 

вважає можливим і необхідним задовольнити за допомогою юридичних 

механізмів» [694, с. 42]. Тому в ході конституціоналізації потрібно чітко 

зафіксувати її цілі, що відповідають цінностям і принципам права, основним 

правам і свободам громадян. При цьому основними цілями конституціоналізації 

має бути підвищення статусу конституції в державі, адже через порушення 

Основного Закону нівелюється явище конституціоналізації, що призводить до 

недооцінки значення конституції як основоположного джерела права. 

Тому наразі з метою збереження конституціоналізму в епоху глобалізації, 

актуальною уявляється розробка світової конституції, в якій був би сприйнятий 

позитивний конституційний досвід держав і заповнені існуючі недоліки 

національних конституцій [719]. Ефективне використання міжнародних принципів 

і норм, а відповідно, й формування нового світового порядку, що відповідає 

правопорядку та новому рівню законності, залежить від усвідомлення всіма 

державами своєї відповідальності за його підтримку. Крім того, відправною 
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точкою для створення єдиної конституції, а також необхідною умовою 

універсального конституціоналізму є забезпечення принципу верховенства права 

на міжнародному рівні. 

Цей процес має аналізуватися в єдності та протиставленні внутрішніх і 

зовнішніх проявів. З одного боку – це формально визначені послідовні етапи, а з 

іншого – динамічний вплив на чинну систему законодавства та суспільні 

відносини загалом [617, с. 15]. Зокрема, конституціоналізація правового порядку, 

на нашу думку, передбачає три етапи: а) розробку і прийняття основоположного 

акта – Конституції; б) втілення закріплених у ній положень у всі елементи 

правової системи; в) забезпечення пріоритету конституційних положень та суворе 

дотримання їх у повсякденній діяльності з боку і органів держави всіх рівнів, і 

пересічних громадян. Щодо останнього, то зауважимо, що конституціоналізація 

правового порядку як чинник ефективної дії (і чинник основний!) механізму 

держави та її правової системи покликана насамперед окреслити таку 

конституційно зумовлену нормативну модель взаємовідносин між органами 

державної влади, яка забезпечувала б співмірність повноважень органів державної 

влади з огляду на їх місце, роль і призначення в системі поділу влади, співмірність 

контрольних повноважень органів однієї гілки державної влади свободі розсуду 

інших гілок державної влади, і тим самим реальну взаємну підконтрольність і 

підзвітність всіх органів державної влади один одному, що унеможливлює 

ухвалення і вчинення такими суб’єктами відповідно безконтрольних (за 

відсутності зовнішнього контролю з боку інших гілок державної влади) рішень і 

дій, що зрештою створювало б надійну систему гарантій від публічно-владної 

сваволі з боку будь-якої гілки державної влади. 

Тому за наявності демократичної конституції ключовою ланкою в механізмі 

конституціоналізації, безумовно, є переведення загальнормативних 

конституційних приписів у вимоги конкретних законоположень, що деталізують і 

розвивають конституційні норми на підставі і відповідно до конституції, а також 

створення конституційно-правових приписів правомірної поведінки в 

нормотворчій, правозастосовній та правореалізаційній практиці. Саме тому на 
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сучасному етапі розвитку вітчизняної конституційно-правової науки (як, втім, і в 

інших державах СНД) увагу приділяють особливо конституціоналізації поточного 

(галузевого) законодавства. 

Зауважимо, що процес втілення в життя конституції, досягнення 

передбачених у ній цілей має бути комплексним, охоплювати всі її компоненти, до 

числа яких перш за все варто віднести: усталення наукового підходу до 

конституціоналізації правового порядку (концептуальна наукова розробка 

конституційно-правових основ правового порядку); конституціоналізацію чинного 

законодавства (коригування відповідно до виробленої конституційно-правової 

концепції нормативної бази правового порядку); інституційне забезпечення 

конституціоналізації правового порядку (діяльності органів державної влади та 

інших суб’єктів із забезпечення конституціоналізації правового порядку); 

конституціоналізацію правосвідомості (викорінення конституційного нігілізму у 

суб’єктів права). 

На думку Ю. Крохіної, конституціоналізація (галузевого законодавства) 

виражає якість верховенства конституції і забезпечення відповідності їй усіх 

законів та підзаконних актів, що проявляється у трьох аспектах: по-перше, 

найбільш значущі галузеві відносини прямо закріплено в конституції і вони 

регулюються за допомогою реалізації механізму прямої дії норм Основного 

Закону; по-друге, галузеве законодавство регулює певне коло суспільних відносин 

відповідно до положень конституції і під судовим конституційним контролем; по-

третє, конституціоналізація є способом подолання конкуренції правових норм і 

розв’язання юридичних конфліктів [250, с. 112]. Послідовне, адекватне, науково 

обґрунтоване втілення конституційних положень у чинне законодавство та інші 

елементи правової системи є головною умовою зміцнення законності як засобу 

реалізації функцій держави на основі пріоритету прав і свобод людини та 

громадянина. Відтак підсумком конституціоналізації чинного законодавства є 

належний правопорядок як ідеальна модель конституціоналізму.  

Це безперервний цілеспрямований процес втілення конституційно значущих 

принципів у нормах права шляхом правового впливу на законодавців, 
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правозастосувачів та учасників правовідносин. З цих підсав конституціоналізація 

охоплює також конституційну практику – системну єдність суспільних відносин 

найвищого порядку, що послідовно розвиваються й вимагають формально-

юридичної визначеності та адекватного рівня нормативізації їх об’єктивної 

природи. У цьому сенсі конституціоналізація виявляється як процес 

перманентного і послідовного об’єктивування в конституційній практиці ціннісно-

нормативних правоустановок, конституційно-правових ідей та ідеалів 

конкретного суспільства на конкретному етапі розвитку його політико-правової 

культури. Все це має ґрунтуватися на забезпеченні єдності об’єктивного і 

суб’єктивного права, удосконаленні діяльності правотворчих та правозастосовних 

органів. Конституціоналізація права в цьому випадку виступає як один із 

найважливіших засобів державної політики, який має на меті забезпечення 

стабільності суспільного розвитку, гарантування прав і свобод людини і 

громадянина, удосконалення взаємозв’язку «влада – громадяни» [383, с. 52]. Це 

можливо за умови створення ефективної правової системи, що вимагає не тільки 

подальшого розвитку правових інститутів, а й докорінної трансформації базового 

елемента правової системи – правової свідомості суспільства. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі дисертації на основі аналізу наукової літератури 

висвітлено питання, які охоплюють предмет дослідження. Розглянуто природу 

правового порядку як юридичної категорії та явища правової дійсності. 

Наголошено, що право та правопорядок – тісно взаємопов’язані категорії, які 

передбачають функціонування легітимної влади, верховенство прав і свобод 

людини, охорону конституційних цінностей та їх правовий захист. Право є 

ціннісно-нормативною системою порядку, а тому саме явище порядку, як 

правило, лежить в основі будь-якого права. На цій підставі зроблено висновок, 

що правовий порядок є тією правовою цінністю, яка визначає цінність самого 

права. 
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Зазначено, що правовий порядок потрібно досліджувати у тісному зв’язку 

із соціально-економічними умовами. Стабільний та якісний правопорядок, в 

основі якого лежить принцип прав і свобод людини, є основоположною умовою 

реального демократичного режиму. З огляду на це, доведено, що правопорядок 

втілює в собі як соціальні, так і загальнодержавні аспекти, тому його слід 

розглядати одночасно в контексті соціокультурної та нормативної парадигми. 

Забезпечення правопорядку є одним з напрямів діяльності держави з точки зору 

безпеки людини, охорони її прав і свобод. 

Зауважено, що правопорядок є не просто системою відносин, заснованою 

на праві; це система відносин, що відповідає праву і породжує соціально 

корисний результат. Про правопорядок варто говорити в тому випадку, коли 

моделі правовідносин, закріплені в юридичних нормах, реалізуються, 

втілюються в життя, коли самі суспільні відносини набувають тих форм, які 

закладені законодавцем у нормах (моделях суспільних відносин). Отже, 

правопорядок не можна розглядати тільки як фактичний результат реалізації 

принципу законності. Останній є однією з необхідних умов, але не причиною 

правопорядку. Причина – саме право, його норми, які вносять у суспільне життя 

впорядкованість. Тому поняття правопорядку не можна вважати похідним від 

категорії «законність», оскільки залежність між ними не є причиново-

наслідковою.  

Права людини повинні виступати сполучною ланкою між Конституцією 

(Основним Законом) держави і заснованим на ній правовим порядком, які є 

нормативною формою взаємодії людей, упорядкування їх зв’язків, координації їх 

вчинків. Він є практичною або результативною стороною права, є правом, 

реалізованим у суспільних відносинах, які під впливом цього набули правового 

характеру. Правопорядок – це стан реалізації і показник реалізації права.  

Наголошено на визначній ролі правового порядку в забезпеченні 

стабільності, стійкості суспільних відносин, соціального розвитку суспільства і 

держави. З одного боку, держава, будучи конституйованою правом і 

функціонуючи у суворо встановлених межах, становить найважливішу ланку 
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правопорядку, з іншого – це владний суб’єкт, що забезпечує й охороняє 

правопорядок. Це порядок, при якому правове становище всіх суб’єктів 

суспільного, політичного й державного життя та їх взаємини захищені 

державною владою. Це підтверджує насамперед конституційне законодавство як 

центральна ланка забезпечення правопорядку. Тому правопорядок потрібно 

розглядати як стан, що забезпечується особливим механізмом (зокрема 

конституційним). 

Виокремлено такі основні ознаки та властивості правопорядку: це якісний 

правовий стан суспільних відносин; йому властива урегульованість; складається 

в результаті реалізації права; забезпечується конституційно-правовим 

механізмом. Відповідно, визначення категорії «правопорядок» пропоноване таке: 

правопорядок – це якісний фактичний стан урегульованості суспільних відносин, 

заснований на реалізації права і забезпечений особливим конституційно-

правовим механізмом. 

Правопорядок – це складна соціально-правова категорія, в якій переплетені 

правові й неправові елементи, державно-владний і загальносоціальний зміст, 

інтереси соціальних груп, окремих індивідів і суспільства загалом. Ідея 

правопорядку має універсальний характер: вона сумісна з будь-яким типом 

праворозуміння, хоч і має в межах кожного з них специфічний зміст; вона є 

безпосереднім вираженням права з погляду його призначення і можливостей 

оптимальної організації всіх сторін соціального життя. Тому розгляд 

правопорядку передбачає застосування міждисциплінарної методології, 

орієнтованої, перш за все, на соціальні аспекти існування права. З цих підстав 

зроблено висновок, що правопорядок є надгалузевим (міжгалузевим) явищем, 

яке цементує провідні галузі національного права. Проникнення категорії 

«правопорядок» у конституційно-правову матерію дозволяє виявити його 

конституційний зміст. Ця категорія має міжгалузеве інтегральне значення в 

системі права та конституційного законодавства.  

Методологія дослідження конституціоналізації правового порядку 

пов’язана із залученням до методологічного арсеналу систем і схем наукового 
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мислення, що забезпечують поглиблене, всебічне пізнання правового порядку з 

погляду впливу норм Конституції на процес правового регулювання, враховуючи 

розуміння того, що конституціоналізація правового порядку є одним із 

результативних засобів здійснення демократичних реформ в Україні. У процесі 

конституційної реформи набуває необхідності конституційно-правова 

характеристика правопорядку, процесу його конституціоналізації. В результаті 

цього формується новий комплексний науковий напрям на межі політичних і 

юридичних наук, історії та теорії держави і права та конституційного права – 

«конституціоналізація правового порядку». 

Доведено, що феномен конституціоналізації може мати широке і вузьке 

тлумачення. У вузькому значенні, конституціоналізація – це відповідність 

правової норми основним конституційним положенням. Відповідно до такого 

розуміння процес конституціоналізації права пов’язаний з проблемою 

визначення й вибору об’єктів конституційного регулювання. 

Конституціоналізація в широкому значенні передбачає всебічний розвиток 

ієрархічно взаємопов’язаних способів та методів юридизації суспільних 

відносин.  

Призначення конституціоналізації у розв’язанні проблеми забезпечення 

єдності законодавства та розвитку конституціоналізму як базового принципу 

конституційно-правового регулювання. Вона є своєрідним кругообігом 

конституційно-правової матерії, оскільки важливе значення в цьому процесі має 

не тільки прямий вплив конституції на систему права і законодавства в межах 

правопорядку певної країни, а й зворотні зв’язки Основного Закону з правовою, 

політичною, економічною та соціокультурною сферами суспільного життя. 

Аналіз вживання терміна «конституціоналізація» дозволив виділити три 

аспекти його тлумачення: 1) як триваючого процесу конкретизації засад, 

освоєння цінностей і норм конституції в чинному законодавстві; 2) як включення 

в конституцію основних принципів діяльності суб’єктів конституційно-правових 

відносин. У цьому значенні конституціоналізація розглядається як складова 

процесу конституційно-правової (юридичної) інституціоналізації; 3) як 
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поглиблену конституціоналізацію міжнародного права (глобальний 

конституціоналізм). На цій підставі сформульовано авторську дефініцію поняття 

«конституціоналізація правового порядку» як слідування правилам, 

установленим конституцією, забезпечення її верховенства та прямої дії, повага 

до конституційних цінностей всіх членів суспільства та держави в цілому; це 

гарантія дотримання норм Основного Закону, прав та свобод людини і 

громадянина, запорука ефективності правової системи та її елементів; це процес 

проникнення конституційних положень і принципів (цінностей) в структуру 

правової системи з метою трансформації універсальних положень конституції. 

Зроблено висновок, що основоположним засобом забезпечення правового 

порядку є сам процес конституціоналізації.  

Обґрунтовано, що процес втілення в життя конституції, досягнення 

передбачених у ній цілей має бути комплексним, охоплювати всі її компоненти, 

до числа яких перш за все варто віднести: усталення наукового підходу до 

конституціоналізації правового порядку (концептуальна наукова розробка 

конституційно-правових основ правового порядку); конституціоналізацію 

чинного законодавства (коригування відповідно до виробленої конституційно-

правової концепції нормативної бази правового порядку); інституційне 

забезпечення конституціоналізації правового порядку (діяльності органів 

державної влади та інших суб’єктів із забезпечення конституціоналізації 

правового порядку); конституціоналізацію правосвідомості (викорінення 

конституційного нігілізму у суб’єктів права). 

Цільове призначення конституціоналізації пов’язане з реальним 

досягненням суспільних вимог – забезпечити верховенство конституції, яка має 

стати «живим правом» для соціальної реальності. Відтак, пізнання правового 

порядку передбачає дослідження механізмів його конституційно-правового 

регулювання, конституційного впливу й охорони нормами конституції. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ  

 

2.1 Поняття механізму конституціоналізації правового порядку 

 

Основа законодавчого забезпечення правопорядку закріплена в 

конституції, яку можна вважати базою чинного законодавства, оскільки в ній 

закладено різноманітні механізми, що передбачають можливість і необхідність 

розвитку конституційних положень. Проте для реального втілення в життя 

конституції та забезпечення на цій основі правового порядку необхідна 

теоретична розробка механізму його державно-правового забезпечення. 

Актуальність і необхідність вивчення означеного механізму з позицій 

системного підходу передбачені наявністю окремих підходів до проблеми 

механізму держави та механізму правового регулювання в цілому. 

На жаль, термін «механізм конституціоналізації» не отримав 

розповсюдження в юридичній науці, що пояснюється, перш за все, нерозробленістю 

підходів до самого терміна «конституціоналізація», його теоретичної та практичної 

необхідності, а також тим, що в Конституції України немає норм, які безпосередньо 

регламентували б забезпечення правового порядку (засоби, форми та методи). На 

монографічному рівні взагалі відсутні будь-які наробки з цієї проблеми. 

Опрацювання періодичних видань також не дає втішних результатів. Доводиться 

констатувати, що про механізм конституціоналізації правового порядку зазначено 

лише в одній публікації білоруського науковця О. Пугачова «Механизмы 

конституционализации правового порядка» [506]. Проте, автор практично оминув 

сутність цього феномена, обмежуючись вказівкою на принцип верховенства 

конституції в ієрархії нормативно-правових актів. Визначення цього поняття також 

відсутнє. Це, безумовно, не сприяє розробці вказаної проблеми, а лише ускладнює її. 

Тому основним нашим завданням є вивчити та узагальнити різні підходи в 

дослідженні механізму правового регулювання та механізму держави з метою 

створити теоретичні основи комплексного механізму конституціоналізації 
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правового порядку, передбачивши напрями: охоплення всього спектру правового 

регулювання суспільних відносин (забезпечення умов формування принципів та 

положень конституції до їх нормативного закріплення (правоутворення), 

безпосереднє закріплення конституційних норм у нормативних актах 

(правотворчість), втілення положень конституції в поведінку суб’єктів права 

(правореалізація)); врахування всього комплексу обставин, що дозволяють 

забезпечити реалізацію конституційних приписів, охорону й захист прав і свобод 

особи; врахування юридичної відповідальності як форми примусового впливу у 

зв’язку з фактом порушення прав людини і громадянина; врахування діяльності 

всіх державних, а особливо контрольно-наглядових органів, що визначають 

підсумки функціонування такого механізму, його ефективність. У кінцевому 

підсумку завданням механізму конституціоналізації є забезпечення належного 

правового порядку в державі і на цій основі – формування стійкої правової 

системи та єдиного правового простору, що полягає у подальшому розвитку 

правових основ української державності, протидії політичним, військовим, 

економічним та соціальним кризам. Він є не тільки головним критерієм 

ефективності всього механізму правового регулювання, а і його основною 

метою. 

Як зауважують вчені, конституціоналізація – державно-правове явище, що 

виникає з волі органів державної влади. Конституціоналізація правопорядку – 

один із напрямів діяльності держави, спрямованих на реалізацію її завдань. 

Приписи Основного Закону через галузеве законодавство, правосвідомість, 

принципи права, правореалізацію трансформуються в поведінку суб’єктів 

суспільних відносин, визначаючи в такий спосіб стан правопорядку і напрями 

суспільного розвитку [617, с. 16]. Цілком обґрунтовано В. Ковальський стверджує 

з цього приводу, що стан і виконання конституційного законодавства залежить від 

носіїв державної влади, адже у ньому закладена система норм, відносин і 

цінностей, яка регулює і захищає громадян, охороняє правопорядок саме засобами 

державної влади [212, с. 218]. Це продиктовано насамперед нормативним зв’язком 

норм самої конституції, а саме ст. 8 Конституції України (згідно з якою визнається 
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і діє принцип верховенства права; проголошується принцип верховенства 

Конституції України, якій мають відповідати всі нормативні акти, а також 

гарантується можливість звернення до суду за захистом своїх конституційних 

прав і свобод), і ст. 19 (згідно з якою правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 

передбачено законом; у той же час органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

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

Тому розгляд механізму конституціоналізації правопорядку продиктовано, 

насамперед, необхідністю пошуку відповіді на питання: в результаті чого виникає 

стан впорядкованості у сфері взаємодії суспільства і держави? Здавалось би, що 

відповідь на це питання очевидна: правопорядок – результат дії права. Однак це 

твердження не прояснює питання про те, як і за допомогою чого це відбувається. 

Отже, виникає потреба звернутися до аналізу низки понять і категорій, що 

характеризують різні сторони дії права, насамперед самої категорії «дія права», її 

механізму, що забезпечує переведення правових приписів з ідеального стану в 

реальний: у повсякденне, нормальне (впорядковане) життя суспільства. 

Під час аналізу процесу й механізму конституціоналізації правопорядку 

потрібно враховувати й інші обставини. Правопорядок є невід’ємною частиною 

порядку в суспільстві. Зважаючи на це, він має ті самі риси, що й інші порядки 

цього рівня (правопорядки в інших сферах суспільних відносин). Водночас 

правопорядок має певну специфіку, зумовлену характером упорядковуваних 

відносин і зв’язків. Відповідно, стан правопорядку досягається в результаті 

реалізації норм права, що мають не тільки соціальний, а й правовий зміст. На цій 

підставі механізм забезпечення правопорядку виступає складним системним 

утворенням, що включає в себе компоненти як соціального, так і юридичного, у 

тому числі й державного характеру. Вихідною для цього дослідження є також теза 

про те, що правопорядок – результат дії права. При цьому варто враховувати те, 

що дія права відображає певний його зріз, характеризуючи буття права на різних 

рівнях: щодо окремої особистості, колективу і суспільства загалом [147, с. 6].  
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Результат дії права – правопорядок – досягається за допомогою 

нормативно-організаційного впливу. Постає запитання про те, чи можна 

розглядати правопорядок тільки як результат правового регулювання, або ж цей 

стан є результатом всього комплексу правових впливів: інформаційного, 

ціннісно-орієнтаційного, спеціально-юридичного. Так, Т. Тарахонич вважає, що 

механізм правового регулювання є багатогранним, комплексним, теоретико-

правовим явищем, змістовне наповнення якого розкривається в сукупності 

теоретичних конструкцій, базових юридичних понять і категорій, що сприяють 

його тлумаченню [612, с. 290]. Підстави для цього є. 

Правове регулювання є частиною механізму дії права, в результаті чого 

формується правова основа для регулювання суспільних відносин та досягаються 

фактичні цілі права за допомогою різноманітних правових засобів. Однак сама 

ця діяльність і результати, що досягаються в процесі її здійснення, поняттям 

правового регулювання не охоплюються і пов’язані з іншими ланками механізму 

дії права. Правові засоби як певні інструменти правового регулювання та 

правового впливу взаємопов’язані між собою, мають системні властивості, 

функціональну спрямованість та багаторівневу структуру, і в своїй сукупності 

спрямовані на досягнення ефективності правового регулювання [610]. Правове 

регулювання є необхідною передумовою для виникнення стану впорядкованості 

в суспільних відносинах. Сама ж упорядкованість досягається за допомогою 

правомірної діяльності суб’єктів права: саме через правомірну поведінку 

суб’єктів права проявляється функціонування суспільної системи в параметрах, 

що задаються правом. Але для цього також потрібна певна правова інформація, 

щоб учасники суспільних відносин вибудовували свою поведінку відповідно до 

вимог норм права. Інформаційна (інформаційно-психологічна) дія права 

виражається у впливі правової інформації на мотиви суб’єктів, які є сполучною 

ланкою між потребами та інтересами, з одного боку, і цілями – з іншого. Без 

відповідної правової мотивації неможливо домогтися правомірної поведінки 

суб’єктів права, а відповідно – й досягнути цілей права. 

Вчинення вольових правомірних дій неможливе без участі активних 

елементів правосвідомості – без готовності до правомірної поведінки. Для 
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реалізації права одним з елементів механізму правового регулювання має бути 

виникнення в суб’єкта права відповідної правової мотивації. Своєю чергою, 

для виникнення мотивації потрібно, щоб інформацію, яка міститься в нормі 

права, правильно сприйняв її адресат. Отже, є всі підстави стверджувати, що 

правопорядок – це результат не тільки правового регулювання, а й дії права 

загалом. Власне – юридична, інформаційна та ціннісно-орієнтаційна дія права 

виступають «в єдиному ансамблі», доповнюючи одна одну, і забезпечують 

єдиний результат – належний правопорядок у суспільстві. Для забезпечення 

правової упорядкованості взаємодії суспільства з державою використовується 

відповідний набір правових засобів, специфіка яких полягає у взаємозалежних 

організаційних зв’язках, що утворюють певну систему управління.  Таке 

забезпечення зазвичай пов’язують із діяльністю, спрямованою на створення 

належних умов, передумов для виникнення будь-якого явища, процесу.  

Важливими функціями у сфері забезпечення правового порядку наділені 

судові ограни. Проте для створення цілісного уявлення про правопорядок 

потрібно враховувати механізм його забезпечення саме нормами конституції. 

Діяльність держави щодо встановлення правових параметрів суб’єктно-

об’єктних зв’язків у сфері взаємодії суспільства і держави відповідно до норм 

конституції та їх підтримки при функціонуванні суспільної системи в 

конституційних параметрах становить сутність механізму конституціоналізації 

правового порядку. І оскільки, як ми вже зауважували, однією з властивостей 

правопорядку є те, що він забезпечується державою, механізм 

конституціоналізації правового порядку приводиться в дію за допомогою 

механізму державної влади (механізму державного управління). 

Загалом механізм – це внутрішній зміст системи, чого-небудь. У 

переносному значенні – це система, пристрій, що визначають порядок якогось 

виду діяльності, а також послідовність станів, процесів [359, с. 354]. Інакше 

кажучи, «механізм» символізує рух. Категорія «механізм» давно і плідно 

використовується при характеристиці різних динамічних правових процесів. 

Послуговуючись цією категорією, ми розуміємо право як інструмент впливу на 
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суспільні відносини за допомогою юридичних засобів. Саме через цю категорію 

можна скласти правильне і цілісне уявлення про право. 

Сьогодні механізм державно-правового забезпечення аналізується як 

соціальна система функціонування, тобто з позицій динаміки. Динамічність 

права властива усій правовій дійсності. Реальний динамізм права, за словами 

О. Ющика, полягає в саморусі, в розгортанні правових норм як процесу 

необхідності, до дійсності права. У цьому процесі знімаються суперечності, що 

мають місце у правовій нормі [703, с. 478–479]. Тобто право в такому значенні 

завжди є дійсним, а не фіктивним. Як зазначає О. Пугачов, наскільки конституція 

виступає базою поточного законодавства, настільки вона є «живим», реально 

діючим, а не фіктивним документом, що містить у собі набір гарних лозунгів та 

декларацій [506]. Право у динаміці – це процес руху від норми до соціально 

значущого результату. Тому динамічна сторона механізму конституціоналізації 

показує діяльність системоутворювальних елементів, спрямовану на реалізацію 

основних цілей і задач цього механізму. Слід підкреслити, що дія механізму 

конституціоналізації залежить безпосередньо від ставлення самої особи до своїх 

прав і свобод, що закріплені в конституції, від ступеня її соціально-правової 

активності. Процес цей досить складний та зумовлений соціальним 

призначенням права. Так, М. Козюбра до механізму організації державної влади 

відносить функціональний, інституційний та особистісний виміри [165, с. 115]. 

Останній підхід може бути сповна застосовуваний до дослідження механізму 

конституціоналізації правового порядку, адже цінність симбіозу розглянутих 

аспектів дозволяє говорити про поєднання державної та соціально-правової 

сторін означеного механізму. 

Розвиток суспільних відносин зумовлює постійний моніторинг і внесення 

змін та доповнень до системи права й законодавства і в такий спосіб впливає на 

правопорядок, змінюючи його форми, зміст і механізм забезпечення. Виходячи з 

цього, правопорядок має бути забезпечений необхідними регулятивними 

механізмами, ціннісними засадами, ідеями та принципами, які закріплені, перш 

за все, в конституції. Основою цього процесу є механізм конституціоналізації. 
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При цьому, зауважимо, що дослідження правової природи механізму 

конституціоналізації правового порядку буде неповним без вивчення механізму 

практичної реалізації конституції. І оскільки вказаний механізм насамперед 

забезпечується державою, то варто, на нашу думку, розглядати його як одну з 

основоположних функцій держави. Адже саме здійснення функцій держави є 

реальним показником стану економічного, політичного і державного 

будівництва, якості чинного законодавства і на цій основі – належного правового 

порядку, який ґрунтується на конституції. 

Вважаємо, що функція конституціоналізації правового порядку – одна із 

найважливіших функцій держави, яка виникає разом із прийняттям конституції 

та здійснюється протягом усього конституційного процесу, за умови, що мета 

такої конституціоналізації ґрунтується не просто «на абстрактному концепті 

конституції», а на цілком визначеній так званій «конституціоналістській» її 

концепції. Остання передбачає наявність Основного Закону держави, який 

встановлює принципи верховенства права, поділу влад (систему стримувань і 

противаг), гарантує захист прав людини, принципи демократії тощо. Такі 

конституції можуть розглядатися як легітимні та бути змістовним і нормативним 

підґрунтям процесу конституціоналізації» [390, с. 250]. Значення цієї функції 

значно зростає в умовах становлення правової держави, адже ефективна 

конституціоналізація – це неодмінна умова досягнення верховенства конституції 

в державі, забезпечення й гарантування прав та свобод людини і громадянина, 

що є основою верховенства права як основоположного принципу побудови 

правової держави. Функція конституціоналізації повинна посідати центральне 

місце в системі функцій держави, адже, як слушно зауважує О. Стрєльцова, 

конституціоналізація, по суті, охоплює два взаємодоповнюючих процеси 

регулювання суспільних відносин (пряма та зворотна конституціоналізація) за 

допомогою норм найвищого порядку (курсив наш. – Т. П.) [598, с. 79]. 

Конституційний рівень правового регулювання є базовим та найбільш 

значущим, адже зміст конституційних положень концептуально передбачає 

законність та правопорядок як основні умови організації життя суспільства. 
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Проте закріплені в конституції права і свободи виправдовують своє соціальне 

призначення за умови, що вони втілюються в життя, здійснюються в діяльності 

індивідів, колективів людей, сприяючи тим самим досягненню за допомогою 

конституційно-правових механізмів життєво важливих цілей. Переведення 

конституційно-правового сенсу та змісту, закладеного в правах і свободах, у 

фактичну правомірну дію (фактичний результат) охоплено поняттям реалізації 

конституційного права (свободи). У широкому сенсі реалізація права є його 

(права) сутнісною характеристикою. У вужчому значенні – це така 

характеристика права (свободи), яка свідчить про повне володіння, користування 

і розпорядження цим правом його носієм.  

Зрозуміло, що закріплення права, нехай навіть у конституції, – це лише одна 

зі сходинок руху цього права до досягнення його носієм фактичних цілей, що 

випливають із цього права. В силу різних обставин (і залежних від правовласника, 

і не пов’язаних з його волею та особистими можливостями), від закріплення 

певного права в Основному Законі до фактичного втілення його в реальній 

поведінці – дистанція чимала. На теоретичному рівні важливо осмислити цей 

шлях, осягнути всі його складності і перешкоди й запропонувати практиці 

найоптимальніші способи їх подолання, обґрунтування позитивних стимулів 

конституційної поведінки. Цій меті наукового пошуку відповідає конструкція 

«механізм конституціоналізації правового порядку», яка безпосередньо пов’язана 

з реалізацією конституційних приписів. Тому в контексті теми дисертаційного 

дослідження близькими за значенням до категорії «механізм конституціоналізації 

правового порядку» є поняття «механізм дії права», «механізм реалізації норм 

права», «механізм реалізації конституції», «механізм правового регулювання», 

«механізм забезпечення правопорядку» тощо. 

Реалізація конституційних прав і свобод – триваючий у часі і просторі 

процес, у ході якого законодавчо передбачені конституційні цінності стають 

надбанням носіїв цих прав – окремої людини, групи людей. Визначення таких 

стадій – неодмінна умова з’ясування специфіки механізму реалізації конституції. 

У науковій літературі реалізація конституційних прав, розглянута з 
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технологічного погляду, представлена як багатоаспектний і багатовимірний 

процес, який охоплює такі цикли (стадії, етапи), які послідовно змінюють один 

одного: 

1) стадія об’єктивації конституційного права людини і громадянина в 

конституції. Зміст цієї стадії охоплює також законодавчу конкретизацію цього 

права в спеціальному законі. Законодавча конкретизація в цьому випадку може 

бути пов’язана і з визначенням меж дії цього права, механізму (процедур, 

порядку) його реалізації, і з правозабезпечувальними заходами. Це стадія 

потенційної реалізації конституційних прав і свобод. У цьому сенсі 

передбачається, що сам факт дії конституції одночасно приводить у дію і весь 

механізм реалізації закріплених у ній конституційних прав і свобод; 

2) стадія суб’єктивації (індивідуалізації) конституційного права в 

індивідуальній нормі або в конкретних (галузевих) правовідносинах. Це стадія 

опосередкованої дії конституційного права. Вона може бути пов’язана і з 

вольовими зусиллями та правовою активністю носія цього права (наприклад, у 

разі реалізації права на користування досягненнями культури), і з діяльністю 

спеціалізованих органів та установ, покликаних забезпечувати конституційні 

права і свободи в спеціально обумовлених законом випадках. Як правило, ця 

стадія пов’язана завжди з індивідуально-правовою діяльністю владних структур і 

припускає нормотворчу конкретизацію. Вона стосується не всіх, а лише тих 

прав, реалізація яких пов’язана з необхідністю попередньої індивідуалізації 

об’єктивного конституційного права і надання йому якості суб’єктивного права. 

Такий спосіб реалізації стосується насамперед соціально-економічних прав; 

3) стадія фактичної реалізації конституційного права людини і 

громадянина, або користування конкретними благами. Вона охоплює так звану 

безпосередню форму реалізації, коли потрібні правомірні фактичні дії носія 

цього права. Ця стадія охоплює вироблення внутрішньої мотивації до 

використання цього права і, власне, фактичні правомірні дії суб’єкта; 

4) проміжна стадія, яка виступає сполучною ланкою між першою і другою 

стадіями та пов’язана з конкретизацією прав та обов’язків суб’єктів 
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правовідносин. Це може бути конкретизація у формі: а) нормативної деталізації; 

б) офіційного тлумачення; в) створення прецеденту; г) встановлення процедур 

реалізації конституційного права; ґ) здійснення охоронних або правозахисних 

дій, що усувають вже реально наявні перешкоди до реалізації права, 

передбаченого конституцією. 

Отже, механізм конституціоналізації є сукупністю засобів і форм реалізації 

суб’єктивного права, а також послідовність стадій багатовимірного процесу, за 

допомогою яких забезпечується досягнення фактичних цілей, які випливають зі 

змісту самого конституційного права. Відповідно, зміст цієї категорії (механізм 

конституціоналізації) передбачає впорядковану структуру (суб’єкти, об’єкти, 

характер зв’язків між ними), різноманітні соціальні і юридичні чинники, форми, 

способи, умови й гарантії реалізації конституційних норм. Ця категорія 

відрізняється від інших явищ функціональними і динамічними властивостями. 

Механізм конституціоналізації пов’язаний зі створенням економічних, 

соціально-політичних, ідеологічних, соціально-психологічних, організаційних 

умов у суспільстві, передбачає певний рівень правосвідомості, правової культури 

учасників правовідносин, а також підсумок реалізації – досягнення соціальних 

благ, фактичне користування ними відповідно до положень конституції. 

Результатом такого механізму виступає правовий порядок. 

Дія механізму реалізації права закінчується, коли забезпечується та 

фактична, реальна поведінка суб’єктів, той результат, на який було спрямовано 

волю законодавця. До того ж, його дія опосередкована правосвідомістю суб’єктів 

права, яка здійснюється в режимі законності та в межах, що чітко визначені 

конституцією. Результатом дії виділеного нами механізму має стати 

конституційний правопорядок. Цей результат і є кінцевою метою механізму 

правового регулювання в широкому значенні, який складається з двох частин: 

соціопсихічного механізму (механізму легітимації нормативних актів, надання їм 

правового значення) і власне правового механізму, тобто механізму у вузькому 

сенсі цього слова. Отже, йдеться про соціальне середовище дії права, його 

структуру, зв’язок з іншими елементами правової системи (правосвідомістю, 
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правопорядком). Власне, механізм дії права охоплює такі об’єктивні елементи 

соціального буття як стан економіки, здатність суспільства забезпечувати 

належний рівень задоволення потреб своїх членів у матеріальних благах, 

політичний режим, стан законності і правопорядку. 

З цих підстав підтримуємо М. Малікова, який виділяє два способи 

конституціоналізації. Перший – нормативно-законодавча конституціоналізація, 

яка полягає у вибудовуванні правової норми в ранг конституційної. Другий – 

нормативно-інтерпретаційний, що виражається в реалізації норм і принципів 

конституції в галузевому законодавстві на основі рішень конституційного суду 

[311, с. 65]. З огляду на вказане, назвемо такі стадії механізму 

конституціоналізації правового порядку: 

1) втілення конституційного права в конституційному акті (як правило, в 

конституції) – «право в нормі»; 

2) втілення права в конституційних правовідносинах; 

3) дія галузевих правовідносин відповідно до норм і принципів 

конституції; 

4) втілення права у фактичних правомірних діях носія цього права, або в його 

правореалізаційних діях. Вказані стадії, як і набір відповідних їм юридичних 

засобів, не є автономними: всі вони логічно пов’язані і підпорядковані спільній 

меті – досягненню того фактичного результату, який випливає із змісту норм 

конституції, – забезпеченню належного стану правового порядку в державі. 

Механізм конституціоналізації правового порядку – це комплексний 

правовий феномен, який ми пропонуємо розглядати на основі двох підходів (у 

цьому випадку слід виходити з концепції позитивного права). При першому 

підході досліджуване поняття визначається як складова частина державного 

механізму, що є системою державних органів, включаючи суб’єктів здійснення 

функцій держави та їх діяльність, а також недержавних інститутів, створених для 

забезпечення правового порядку. Другий підхід визначає механізм забезпечення 

правопорядку як систему певних принципів, форм, методів і засобів, з 

допомогою яких здійснюється результативний вплив на суспільні відносини та 
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соціальні процеси. В ролі таких засобів (окрім організацій, що здійснюють 

функцію забезпечення правопорядку), виступає нормативно-правова база, яка 

лежить в основі формування й функціонування відповідних організацій, та їх 

взаємодія для досягнення мети забезпечення правопорядку. 

Отже, в основу механізму конституціоналізації правопорядку варто 

покласти ідею комплексного багаторівневого механізму, що виступає як система, 

яка включає такі структурні елементи: нормативну складову, функціональну 

складову та інструментальну складову. Взаємозв’язок цих елементів визначає 

інваріантність усієї системи забезпечення правового порядку, тобто її відносну 

стійкість, незмінність, самостійність. Говорячи про такий механізм, варто мати 

на увазі, що в усіх випадках йдеться не про механічне поєднання деяких 

елементів, не про їх просту суму (сукупність), а саме про внутрішню єдність 

системи елементів, взаємопов’язаність яких і визначає порядок тієї чи тієї 

діяльності. Відтак означений механізм відрізняється розмаїттям його елементів, 

кожний з яких має певне завдання, місце і роль у процесі конституціоналізації 

правової системи в цілому. 

Змістом механізму конституціоналізації правового порядку виступає 

сукупність принципів, методів, засобів, форм, а також зв’язків між 

інституційними елементами правової системи, які забезпечують реалізацію прав 

та свобод людини і громадянина, закріплених в конституції. Процес 

конституціоналізації правового порядку повинен знаходити своє відображення в 

механізмі реалізації конституції.  

У динаміці механізм конституціоналізації – це функціонування 

правотворчих, правозастосовних та правоохоронних органів, інститутів 

громадянського суспільства, з використанням юридичних засобів, прийомів, 

процедур, спрямованих на досягнення правопорядку, заснованого на положеннях 

конституції. Цей механізм об’єднує суб’єктів здійснення цієї функції державою, 

їх діяльність, здійснювану на основі певних принципів, а також форми і методи 

їх роботи. При цьому правовий статус суб’єктів, що забезпечують правопорядок, 

необхідно розглядати не в рамках структури правопорядку, а в рамках складного 
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інституційно-правового механізму забезпечення правопорядку. Призначення 

цього механізму полягає в ефективному захисті прав суб’єктів, розв’язанні 

конфліктів, що виникають між ними на основі приписів норм права (зокрема 

норм конституції). Цей механізм відрізняється високим ступенем складності, 

багатоманітністю елементів, між якими завжди існує взаємозв’язок, 

взаємоузгодження та взаємодія. 

Елементами механізму конституціоналізації правового порядку є 

нормативна (норми права і принципи конституціоналізації), інструментальна 

(методи й засоби конституціоналізації), функціональна (взаємозв’язки та 

взаємодія органів держави, що забезпечують дієвість механізму держави, а також 

відносини, що виникають у процесі практичного втілення положень Основного 

Закону у правову дійсність, виражені в конкретних формах) складові. 

 

2.2 Cкладові механізму конституціоналізації правового порядку 

 

У процесі конституціоналізації правового порядку відбувається взаємодія 

органів держави з інститутами громадянського суспільстваОсновним 

провідником такого балансу виступає саме конституція. Тому правове 

забезпечення прав і свобод у рамках діяльності будь-якого органу держави 

здійснюється відповідно до Основного Закону.  

Конституційний захист людини – це параметр, без якого неможливо 

уявити належний стан правового порядку в державі, стійкий розвиток правової 

системи в цілому. Проте завдання забезпечення правового порядку, 

конституційного захисту прав людини може бути успішно розв’язане лише в 

тому випадку, якщо таке багатогранне явище буде розглядатись як система. При 

цьому слід враховувати, що систему характеризують відмітні риси, що 

дозволяють стверджувати про неї як про сукупний механізм, а не як сукупність 

певних елементів. Тому в цьому випадку система, перш за все, повинна 

становити собою комплекс взаємопов’язаних елементів, що володіють певною 

структурою. 
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У цій системі (комплексному механізмі) конституціоналізації правового 

порядку першочергове значення слід надавати саме нормативній складовій, адже 

нормативність, яку пов’язують з феноменом соціального регулювання, є 

способом підтримки рівноваги в об’єкті. Вона визначає порядок правового 

регулювання, організацію і стабільність у суспільстві. 

Нормативну складову механізму конституціоналізації правового порядку 

можна розглядати в широкому та вузькому сенсі. У широкому сенсі вона 

фактично збігається з національною системою позитивного права, що закріплює 

всю систему суспільних відносин, які перебувають під юридичним захистом 

держави. У вузькому сенсі ця структура складається з інститутів і норм, які: по-

перше, безпосередньо орієнтовані на юридичний захист політико-правової бази 

формування правопорядку: конституційного ладу, територіальної цілісності 

держави, державного суверенітету; по-друге, встановлюють спеціальні правові 

режими, які є специфічними підсистемами режиму правопорядку (зокрема 

режим державного кордону, режим надзвичайного або воєнного стану, 

дозвільний режим, режим функціонування окремих об’єктів і територій); по-

третє, забезпечують безпосередньо захист законності і правопорядку від 

протиправних посягань, зокрема встановлюють підстави кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової відповідальності, підстави й порядок 

застосування заходів державного примусу; по-четверте, безпосередньо пов’язані 

з легітимацією і легалізацією державної влади, нормативно-правовим 

закріпленням компетенції державного апарату у сфері забезпечення 

правопорядку, регламентацією процесуально-процедурних питань його 

функціонування, а також юридичним захистом представників державної влади. 

Нормативну складову механізму забезпечення правопорядку створюють усі 

галузі вітчизняного права. Проте, не применшуючи їх ролі в цьому процесі, варто, з 

огляду на проблематику нашого дослідження, відзначити особливу роль саме 

конституційного права. Норми конституційного права не просто присутні в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства, забезпечуючи нормування їх функціонування, 

а й проникають у такі зрізи суспільних відносин, на яких не мають вплив норми 



 143 

інших галузей права. Конституційне право – єдина галузь вітчизняного права, 

норми якої регулюють одночасно і внутрішньоорганізаційну діяльність суб’єктів 

права, і більшу частину зовнішньовладної діяльності всієї системи органів 

державної влади, встановлюють їх систему та правовий статус тощо. 

Річ у тім, що правовою основою функціонування системи органів 

державної влади є конституція і конституційне законодавство, яке встановлює 

основи правового статусу вищих органів влади та управління держави, 

регламентує передбачені конституцією процесуально-процедурні питання 

конституціоналізації правового порядку. Отже, як наголошують вчені, 

конституція стає ядром законності, якщо її норми втілюються в правових актах, 

насамперед, органів влади і посадових осіб. Причому конституція встановлює 

форми нормативних актів і принципи, на яких вони повинні ґрунтуватися і яким 

не можуть суперечити [1, с. 212]. Одночасно конституційні норми визначають 

напрями правового регулювання суспільних відносин і встановлюють основні 

засади правотворчості. 

Отже, одним із основних засобів конституціоналізації правового порядку 

слід вважати саму конституцію, адже саме в Основному Законі міститься перелік 

основоположних прав і свобод, які вимагають заходів з боку держави для їх 

забезпечення. Тому можна стверджувати, що потреба в правовому порядку є 

похідною стосовно захисту природних прав. Конституція встановлює систему 

гарантій дотримання прав та свобод людини і громадянина та їх захист.  

Основними властивостями цього механізму є те, що він заснований на 

відповідних конституційних принципах, адже: закріплений в конституції та 

інших нормативно-правових актах; поєднується державними, організаційними, 

ідеологічними, управлінськими мірами; спрямований на забезпечення 

конституційної законності, захист прав та свобод людини і громадянина; 

забезпечується органами державної влади і посадовими особами, що володіють 

відповідною компетенцією; містить вимоги належного забезпечення й 

передбачає юридичну відповідальність; постійно удосконалюється з 

урахуванням досягнутих результатів у суспільній, політичній, економічній 
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сферах; враховує зарубіжний досвід, вимоги загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права. Отож, забезпечення правопорядку здійснюється, 

насамперед, на основі конституційних принципів, які також є нормативною 

складовою механізму конституціоналізації правового порядку. Призначення 

правових принципів полягає в забезпеченні ідеологічної єдності правотворчості, 

правореалізації і правопорядку в цілому. Вони пронизують всю правову систему 

суспільства, орієнтуючи її розвиток на загальнозначущі ідеали: демократію, 

справедливість, рівність, гуманізм, свободу особи тощо. Від ступеня їх 

дотримання в прямій залежності перебуває рівень злагодженості, стабільності та 

ефективності правової системи. Водночас принципи виступають підґрунтям дії 

права, його кінцевого результату – правового порядку. І оскільки принципи 

права в концентрованому вигляді містяться, насамперед, у конституції, вони 

виражають сутність конституціоналізації правового порядку. 

Як зазначає А. Кузьмін, принципи конституції мають особливий потенціал 

конституційного регулювання, по суті, задаючи універсальні стандарти 

конституційного розвитку, без неухильного дотримання яких неможливо 

розраховувати на становлення справді конституційного правопорядку [272, 

с. 58]. Отже, дослідження принципів конституціоналізації правового порядку дає 

змогу стверджувати, що правопорядок є тим юридичним результатом, до якого 

прагне державна влада, використовуючи найрізноманітніші інструменти, 

основним з яких є конституція. 

Своєрідність цього феномена передбачає глибокий зв’язок із 

правосвідомістю, правовими поглядами, конституційними ідеалами тощо, які 

становлять її ціннісно-нормативну основу. Цей взаємозв’язок виступає як 

об’єктивна властивість конституціоналізації, без якої вона не існує як якісно 

самостійне правове явище. Якщо конкретні принципи конституціоналізації в 

процесі її розвитку можуть змінюватися і наповнюватися новим змістом, то 

означений вище зв’язок є її невіддільною рисою. 

Отже, конституціоналізація – є дія, але при цьому дія ідеологічно 

орієнтована. Адже Основний Закон здатний успішно функціонувати лише в тому 
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випадку, коли закріплені в ньому принципи, норми права усвідомлені особою, 

спрямовують її поведінку зсередини. Неусвідомлене дотримання конституції не 

дозволяє скористатися широкими й різноманітними правовими можливостями. З 

огляду на це, особливість конституціоналізації правового порядку, яка відрізняє 

її від інших процесів у правовій дійсності, полягає у тому, що вся сфера 

правового регулювання спрямована на відповідність положенням Основного 

Закону, тобто «так і не інакше». В іншому випадку конституціоналізація втрачає 

свій сенс і своє соціальне призначення. 

Важливо зауважити, що від принципів конституціоналізації правового 

порядку потрібно чітко відмежовувати не тільки ознаки, а й завдання (мету) цього 

процесу. Тут є певні труднощі. Річ у тім, що будь-який принцип містить орієнтир 

соціальної діяльності. Наприклад, законність є не тільки вимога строго 

дотримуватися законів, а й певний ідеал соціально-політичного життя суспільства, 

на досягнення якого спрямована вся діяльність держави. Те саме можна сказати 

про гуманізм, рівноправність та інші принципи. У цьому зв’язку відзначимо, що, 

незважаючи на певну співвідносність принципів і завдань (цілей), кожна із цих 

категорій має свою специфіку, тому їх варто розмежовувати. 

Так, принципи мають властивості нормативності і виступають щодо тієї чи 

тієї діяльності насамперед як вихідні, основні правила, вимогам яких вона має 

відповідати. Із цього випливає, що основне призначення принципів полягає в 

регулюванні соціальної діяльності через встановлення її найважливіших 

ціннісно-нормативних засад, тоді як завдання (цілі) покликані виконувати іншу 

функцію. Зокрема основне призначення принципів права полягає в тому, щоб 

визначати напрями такої діяльності, пов’язати правотворчість, правореалізацію і 

правоохорону [470, с. 693]. Тобто зміцнення правопорядку, підвищення 

ефективності правосуддя, боротьба зі злочинністю є специфічними завданнями, а 

не принципами конституціоналізації правового порядку. Тому можна відзначити, 

що найважливішим стратегічним завданням конституціоналізації правового 

порядку є розвиток усіх компонентів правової системи відповідно до 

конституційних засад і на цій основі – постійна увага до питань зміцнення 
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законності, вдосконалення й оновлення законодавства, забезпечення соціальної 

ефективності правового регулювання в цілому. 

Важливо, що принципи конституціоналізації правового порядку тісно 

переплітаються з принципами права, оскільки характеризують комплекс 

об’єктивних, соціально значущих рис правової системи загалом. Проте зводити 

їх до одного поняття не можна. Розкриємо, в якому співвідношенні перебувають 

принципи права і принципи конституціоналізації правового порядку. По-перше, 

про конституцію варто говорити як про атрибут права, коли основоположні її 

принципи одночасно є й фундаментальними принципами права; по-друге, 

важливо вказати на сутнісну єдність права і конституції. Інакше кажучи, якісна 

своєрідність та особлива роль конституції серед усіх нормативно-правових актів 

випливають з її зв’язку з правом і правовою системою загалом. Головною 

ознакою конституціоналізації правового порядку як процесу є втілення норм 

конституції в усі елементи правової системи. 

У цьому аспекті акцентуємо увагу на тому, що особливістю принципів 

права є те, що на їх основі можна сформувати загальні принципи 

конституціоналізації правового порядку. Останні ж характеризуються тим, що в 

ідеалі вони відповідають принципам конституції і права загалом, організовують 

їх розвиток, поширюються на всі галузі права, взаємозбагачують їх, сприяють 

єдності і стабільності правової системи, що в підсумку сприяє формуванню 

правового порядку. Тому його конституціоналізація ґрунтується на системі 

принципів, які не можуть якісно відрізнятися від принципів права. У першу 

чергу тому, як наголошують вчені, що саме принципи права є критерієм 

законності і правомірності дії громадян і посадових осіб, адміністративного 

апарату і органів юстиції і за певних умов мають велике значення для зростання 

правосвідомості населення, його культури і освіти [470, с. 695]. Отже, такі 

принципи як рівність усіх перед законом і судом, гуманізм, справедливість тощо, 

покладено в основу процесу конституціоналізації правового порядку. Це випливає з 

того, що саме ці принципи отримали офіційне визнання в Конституції України та в 

інших джерелах позитивного права і розглядаються сучасною правосвідомістю як 
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безумовні правові вимоги. Зв’язок принципів права і принципів 

конституціоналізації правового порядку зумовлений і єдністю їх джерела, яким є 

правосвідомість, адже, як слушно наголошують вітчизняні науковці, принципи 

права – це продукт людської діяльності [165, с. 67]. 

У цьому зв’язку конституціоналізація, по-перше, легалізує найважливіші 

ідеї конституційної правосвідомості як загальнообов’язкові вимоги позитивного 

права, а по-друге, забезпечує їх практичну реалізацію в чинній системі 

суспільних відносин: а) визначає пріоритетні цілі правового розвитку 

суспільства; б) виробляє оптимальні шляхи і засоби їх досягнення; в) забезпечує 

планомірну і злагоджену діяльність правотворчих і правозастосовних органів; 

г) орієнтує юридичну практику на однакове розуміння і дотримання 

основоположних правових засад – норм конституції; ґ) спрямовує правовиховну 

діяльність державних органів і громадських організацій на формування у 

громадян і посадових осіб основ юридичного світогляду. З цього випливає, що 

найважливіше завдання конституціоналізації правового порядку полягає в тому, 

щоб в основу законотворчої та правозастосовної діяльності покласти правові ідеї, 

які виражають прогресивну конституційно-правову ідеологію, відповідну 

правосвідомості суспільства. 

З огляду на зазначене, конституціоналізацію варто розглядати як одну з 

найважливіших загальносоціальних умов та спеціально-юридичних засобів 

забезпечення й охорони прав та свобод людини і громадянина, зміцнення 

законності і правопорядку в державі. Саме тому пропонуємо виокремлювати 

серед загальноправових принципів права та конституційних принципів принцип 

конституціоналізації, який, на нашу думку, є основоположною ідеєю втілення в 

життя конституції, її дотримання та відповідність чинного законодавства її 

положенням. 

У сучасній юридичній літературі були деякі спроби назвати 

конституціоналізацію одним із конституційних принципів, проте ці спроби не 

мали науково-теоретичного обґрунтування [185]. І оскільки, як ми вже 

зауважували, повноцінного вчення про конституціоналізацію правового порядку 

в суспільстві ще не сформувалося, формулювання принципів цього процесу 
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також не відбулося. Натомість сучасні реалії життя переконують у необхідності 

втілення в життя керівних ідей конституції – у праві і в політичній діяльності, 

щоб усі галузі права дедалі більше спиралися на принципи Основного Закону. 

Принципи у праві відображають втілені в ньому юридичні ідеї, які є відправними 

елементами в законодавстві та правозастосуванні. Тому послаблення 

конституційних ідей у сфері профілактики правопорушень, у питаннях реалізації 

адміністративної, кримінальної та інших видів юридичної відповідальності 

негативно позначається на функціонуванні всіх юридичних механізмів. 

У цьому сенсі значення принципу конституціоналізації правового порядку 

вбачаємо, по-перше, в тому, що процес законотворчої діяльності має проходити 

через утвердження ідей конституціоналізму, оскільки принципи не тільки 

вказують шлях формування законодавства, а й утримують його в певних рамках, 

забезпечуючи необхідну стабільність і єдність. Це свого роду одна із сутнісних 

засад процесу конституціоналізації, яка, за слушним зауваженням 

О. Стрєльцової, полягає в онтологічній приналежності конституціоналізації до 

певної парадигми конституціоналізму, зумовленості її базовими принципами і 

межами [598, с. 78]. По-друге, принцип конституціоналізації правового порядку 

виступають своєрідним регулятором правозастосовної діяльності. Практика, 

орієнтуючись на них, здійснює правозастосовну діяльність не тільки у суворій 

відповідності з буквою Основного Закону, а й у згоді з духом конституційно-

правових вимог. Керівні засади слугують тут гарантом правильності 

застосування правових приписів. По-третє, ефективність конституціоналізації 

чималою мірою залежить і від правильного розуміння громадянами основних 

положень конституції. Тож не випадково у сфері масової правосвідомості при 

дотриманні правових приписів більше значення має засвоєння правових 

принципів, ніж знання конкретних норм. Загальній характеристиці означених 

принципів слугує і та важлива обставина, що принципи позитивного права мають 

корелювати з принципами конституції, конкретизувати і деталізувати їх, 

насичувати останні правовою матерією. Позитивне право повинно відповідати 

принципам конституції, тобто бути конституціоналізованим. 



 149 

Наразі в розгляді принципів як засадничих інструментів механізму 

конституціоналізації правового порядку ми зробимо акцент, зокрема, на 

розробленій вченими-правознавцями концепції єдності і взаємопроникнення 

природного і позитивного права. Відповідно до цієї концепції сутність принципу 

конституціоналізації правового порядку, що випливають в ідеалі з вимог 

конституції, полягає в наступному. 

Морально-етична складова цього принципу утворює етичну основу 

конституціоналізації правового порядку, його духовний фундамент і 

безпосередньо впливає на нормативний зміст правового порядку. Згідно з 

концепцією єдності природного і позитивного права моральні принципи 

утворюють природні закони, що символізують фундаментальні права людини і 

громадянина, закріплені в проголошеній ООН 10 грудня 1948 р. Загальній 

декларації прав людини. До цих принципів належать: свобода, рівність, право на 

життя, право приватної та інших форм власності, безпека, гідність, 

справедливість, сім’я, народ як джерело влади, визнання людини найвищою 

цінністю, а метою та обов’язком держави – охорону прав людини [164]. 

Усвідомлення моральних принципів має важливе значення для 

конституціоналізації правового порядку, зокрема вдосконалення у цьому аспекті 

законодавства та реалізації цілей Основного Закону, продиктованих сучасними 

євроінтеграційними викликами. Таке розуміння, по-перше, безпосередньо 

впливає на формування правової системи в напрямі збагачення моральних засад і 

найбільшого зближення її з мораллю; по-друге, дозволяє визначити відповідність 

норм права конституції як Основному Законові; по-третє, покликане допомагати 

судовим органам усіх рівнів вирішувати питання про забезпечення прав людини, 

їх захист, відновлювати справедливість. Отож, принципи конституціоналізації 

відображають широкий спектр уявлень про право, його природу і соціальну 

цінність. У них проявляються особливості соціального становища різних верств 

суспільства, їх потреби та інтереси. 

Організаційний бік цього принципу орієнтований на забезпечення ролі права 

як особливого державного регулятора суспільних відносин. Конституціоналізація 
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правового порядку немислима без опори на принцип законності, і це 

підтверджується найважливішим положенням про те, що Конституція України 

має верховенство на всій території України (ст. 8). Законність становить основу 

правопорядку. Через законність сам правопорядок належним чином формується і 

на цій основі забезпечуються права і свободи, безпека громадян [595, с. 6]. 

Важливим аспектом універсальності законності, як зауважено в літературі, є 

розповсюдження її на сферу правотворчості [473, с. 18]. Принцип законності, 

отже, відіграє особливо важливу роль в упорядкуванні, взаємодії та 

співвідношенні нормативних правових актів, їх конституційності, що слугує 

запобіганню і розв’язанню можливих колізій між ними, подоланню наявних 

розбіжностей між нормами чинного законодавства та конституцією, забезпеченню 

стабільного і гармонійного функціонування єдиної для всієї держави правової 

системи. Принцип законності, закріплений конституцією, утверджує також 

загальність вимоги дотримання законів і підзаконних актів, верховенство і єдність 

закону, рівність громадян перед законом і судом та невідворотність юридичної 

відповідальності будь-якої особи за скоєне правопорушення. Цей принцип 

пронизує всі сфери дії конституції, починаючи з її формування в процесі 

правотворчості і закінчуючи всіма формами її реалізації, тобто фактично 

переростає у належний правопорядок, прописаний в Основному Законі. 

Отже, сутнісний та організаційний аспект конституціоналізації правового 

порядку відображають саме принципи права. При цьому важливо, що 

конституціоналізація правового порядку безпосередньо залежить від змісту 

тих цінностей і принципів, що закладені саме в конституції та зумовлені 

особливостями національної правової системи, в основі якої лежить статика 

(заданий конституцією ідеал правової системи) і динаміка (правовий розвиток 

соціально-економічних процесів на базі й відповідно до цінностей сучасного 

конституціоналізму) (курсив наш. – Т. П.) [60, с. 8]. Від того, наскільки основні 

конституційні принципи і положення відображено в законодавстві, залежить 

ступінь ефективності правового регулювання суспільних відносин. Йдеться 

насамперед про те, що сутність і зміст конституції визначають сутність і зміст 
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правового порядку. Тобто принципи конституціоналізації правового порядку – 

це вихідні ідеї, вимоги (настанови), що становлять моральну й організаційну 

основу приведення норм права у відповідність до конституції, втілення їх в 

юридичну практику. 

Уявлення про сутність конституціоналізації правового порядку та її 

соціальне призначення можна також поглибити і конкретизувати під час 

дослідження форм цього процесу, які, власне, виступають як функціональна 

складова механізму конституціоналізації правового порядку. 

Як свідчить аналіз юридичної літератури, форми конституціоналізації 

правового порядку ще не були предметом самостійного дослідження в теорії 

права, у зв’язку з чим цілісного погляду на цю проблему поки що не склалося. 

Втім, зважаючи на виниклу потребу обґрунтування сутності правового порядку 

як феномена правової дійсності та його особливої ролі в житті суспільства, 

очевидно, що розробка форм конституціоналізації правопорядку має велике не 

тільки теоретичне, а й практичне значення. 

У літературних джерелах справедливо вказується, що суспільний порядок є 

цінністю кожної цивілізованої держави. Але справжній порядок (правовий. – 

Т. П.) існує лише у тих країнах, де функціонує його інституційний механізм як 

система [103, с. 76]. Тобто для ефективного функціонування правових інститутів 

у галузі забезпечення правопорядку потрібна дієва система правових засобів і 

механізмів, що забезпечують їх втілення в соціальну практику, – інституційно-

функціональна структура, яка складається з трьох відносно самостійних, але 

взаємопов’язаних підсистем: нормативної системи, яка встановлює юридично 

значущі правила поведінки суб’єктів права і забезпечує впорядкування 

соціальних відносин між ними; системи органів державної влади, що 

розглядається як тріада «функції держави – державний апарат – державна 

посада», що забезпечує реалізацію конституції в межах відповідної компетенції і 

закріпленої сфери діяльності; системи гарантій реалізації правових приписів і 

забезпечення реального правопорядку. 

Розподіл функцій між органами законодавчої, виконавчої та судової влади 

відображається в конституції. Тому всі суб’єкти права (державні органи і 
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посадові особи, всі фізичні та юридичні особи), незалежно від специфічних 

відмінностей в їх правовому статусі і ролі в процесі реалізації права, є 

формальними суб’єктами забезпечення конституціоналізації правового порядку. 

Залучення окремих громадян та інститутів громадянського суспільства до цього 

процесу, відображаючи відносини між державою і людиною, суспільством 

загалом, також може розглядатися як початок векторально різноспрямованих 

процесів конституціоналізації права в цілому. 

Діяльнісний аспект забезпечення правопорядку вирізняється спеціальним 

суб’єктом їх реалізації – держави в особі компетентних органів і посадових осіб. 

«Фактично вся діяльність держави та її інститутів, – слушно зазначає І. Сидорук, – 

спрямована на те, щоб забезпечити правовий порядок реалізації суспільних 

відносин» [573, с. 22]. Загалом маємо визнати, що діяльність державної влади 

спрямована на встановлення правопорядку, тобто досягнення одного з можливих 

станів організації суспільної системи, зумовленого (заданого) впливом на неї 

нормативних регуляторів. Фактична діяльність держави із забезпечення 

правопорядку містить такі компоненти як предметна (об’єктна) спрямованість цієї 

діяльності, її цілі і, відповідно, форми, способи, методи державно-правової 

діяльності, тобто процесуальні засади цієї діяльності. Тому правопорядок виступає і 

як процес, і як результат дії права (всіх правових засобів) і цілеспрямованого 

впливу держави на суспільні відносини, що становлять предмет правового 

регулювання. Діяльність суб’єктів безпосередньо залежить від їх компетенції, якою 

вони наділені відповідно до своїх повноважень. Крім того, доцільність виділення 

органів державної влади в галузі забезпечення правопорядку є елементом гарантій 

його конституціоналізації, що зумовлено ефективною системою таких органів. 

Мається на увазі, що тільки ефективна система компетентних органів державної 

влади зможе забезпечити дієвий правопорядок у суспільних відносинах. Отже, 

конституціоналізація правового порядку безпосередньо пов’язана з функціями 

держави та юридичними формами діяльності держави. 

Основною формою конституціоналізації є, передусім, повноцінне втілення 

конституційних положень у зміст усіх елементів правової системи. Результатом 
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цього процесу є конституційність норм права і всіх елементів правової системи, а 

також, як зауважує Н. Пархоменко, правопорядок, адже саме в конституції та 

законодавстві визначаються головні засади правопорядку і питання його 

формування й підтримання (коло відносин, суб’єктів, методи і процедури 

регулювання, зв’язки тощо) [616, с. 16]. Сам факт реальності, втіленості в 

життєдіяльність соціуму цих інституційно-правових інститутів і є основною 

метою конституціоналізації правопорядку. В контексті цієї складової варто 

зауважити, що в умовах правової державності перевага віддається таким формам 

державних функцій, які можуть забезпечити реальний пріоритет прав та свобод 

людини і громадянина, утвердження верховенства конституції, формування 

громадянського суспільства, збереження непорушності принципів правової 

держави й панування режиму правової законності у всіх сферах життя 

суспільства. 

Форми конституціналізації повинні відображати специфіку контрольної 

діяльності, яка виражається в суб’єктах, що здійснюють контроль, наявності 

особливої контрольної компетенції та застосуванні спеціальних контрольних 

методів управлінського впливу. Контрольно-наглядова діяльність як форма 

конституціоналізації правового порядку – це діяльність компетентних суб’єктів з 

нагляду і перевірки відповідності виконання й дотримання підконконтрольними 

суб’єктами правових приписів. Хоч контрольно-наглядова діяльність і вторинна 

як вид діяльності, однак вона має певну специфіку, що дозволяє розглядати її як 

самостійну форму здійснення функцій держави; від її організації багато в чому 

залежить підтримання законності, дисципліни і правопорядку в країні [472, 

с. 72]. А. Кузьмін із цього приводу зазначає, що конституціоналізація передбачає 

принципово вивірену діяльність публічно-владних органів і посадових осіб, 

інституційно-статусна і функціональна характеристика яких не суперечить їх 

конституційній природі і призначенню, а також конституційному призначенню 

держави в цілому, її можливостям виконувати свій основний обов’язок визнання, 

дотримання і захисту прав та свобод людини і громадянина [272, с. 16] та 

забезпечення на цій основі правового порядку. 
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У зв’язку з необхідністю визначення функціональних (інституційних) засад 

механізму конституціоналізації вважаємо за необхідне ввести в науковий і 

законодавчий обіг категорію «організаційно-правова форма конституціоналізації 

правового порядку», під якою слід розуміти співвідношення специфічної у 

певній сфері компетенції суб’єктів контролю і використовуваних ними методів в 

конституційно встановлених межах. Для реалізації розглянутої вище форми 

конституціоналізації правового порядку застосовується парламентський, 

президентський, судовий, відомчий, громадський та інші види контролю за 

діяльністю суб’єктів права. 

Які ж напрями державної діяльності потрібні для забезпечення 

конституціоналізації правового порядку? Як видається, в ролі інтегративних 

функцій держави, які забезпечують розв’язання цього завдання і збереження 

державності, виступають: правотворча функція, пов’язана із прийняттям джерел 

права; правореалізаційна функція, пов’язана із реалізацією нормативних приписів; 

правоохоронна функція, пов’язана з охороною і захистом самого права в інтересах 

забезпечення прав та свобод людини і громадянина, утвердження правозаконності 

і правопорядку в усіх сферах суспільного життя. З цього питання важливою є 

думка В. Крусса, який наголошує, що за типологічною ознакою механізм 

конституціоналізації може бути трьох типів: 1) конституціоналізація, яка 

відбувається внаслідок правотворчої діяльності уповноважених органів державної 

влади; 2) конституціоналізація, яка відбувається в результаті діяльності 

конституційного суду; 3) конституціоналізація, яку здійснюють суди загальної 

юрисдикції в ході судового нормоконтролю. В останньому випадку 

встановлюється відповідність/невідповідність нормативно-правових актів 

конституції [260, с. 111]. З огляду на це, основними формами конституціоналізації 

правового порядку виступають правова та організаційна. 

Для конституційно-правового забезпечення законності і правопорядку 

найважливішими є правові форми реалізації компетенції органів державної влади, 

зокрема визначення специфіки повноважень із безпосереднього забезпечення 

правопорядку. Основоположними правовими формами конституціоналізації 
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виступають правотворча, правозастосовна та правоохоронна, що знаходять свій 

вияв у компетенції органів державної влади щодо втілення конституційних 

положень в суспільну практику. 

Процес конституціоналізації, яка відбувається в результаті правотворчої 

діяльності органів держави, здійснюється послідовно і включає декілька стадій. На 

першій стадії відбувається: тлумачення положень конституції в частині прав та 

свобод людини і громадянина, а також вивчення загальновизнаних міжнародних 

стандартів у галузі прав людини і громадянина; з’ясування правових позицій 

конституційного суду з відповідного питання. На другій стадії відбувається 

наповнення змісту відповідних норм конституції міжнародно-правовими 

стандартами. На третій стадії конституційні положення об’єктивуються у матерію 

національного законодавства шляхом прийняття нових, внесення змін чи 

доповнень до чинних нормативних актів. Так відбувається юридико-технічне 

закріплення конституційних положень [617, с. 28]. 

Саме законодавча влада виступає силою, що утримує правопорядок у 

конституційно-правових межах. Однією із цілей її діяльності і є забезпечення 

якісного правопорядку. Оскільки якісний стан правопорядку багато в чому 

обумовлений якісною та ефективною роботою всіх органів державної влади, то 

вплив законодавчої влади на стан правопорядку є визначальним. Такий вплив, як 

слушно наголошує А. Безруков, проявляється, по-перше, в ефективній 

законотворчій роботі, яка створює правопорядок певної якості і результатом якої є 

прийняття законів, та в регламентаційній діяльності органів публічної влади, 

включаючи спеціалізовані правоохоронні структури по забезпеченню 

правопорядку. По-друге, саме представницькі органи наділені значними 

парламентсько-контрольними повноваженнями, у тому числі з питань 

забезпечення і підтримки правопорядку. По-третє, депутати, працюючи над 

зверненнями громадян, здійснюють певні функції у сфері забезпечення 

правопорядку, звертаючись із запитами до державних органів та до недержавних 

структур, спрямовані на захист конституційних прав громадян і забезпечення 

правопорядку [44, с. 23–24]. Тобто саме ефективна діяльність законодавчої гілки 
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державної влади сприяє побудові цілісної системи забезпечення правопорядку, 

його високому якісному рівню. Адже саме якісна і своєчасна розробка законів, 

високий рівень правосвідомості та компетентність законодавців і суб’єктів 

забезпечення правопорядку є важливою умовою ефективного його забезпечення 

[154, с. 6–7]. Отже, правотворча форма конституціоналізації правового порядку 

визначає певні загальнообов’язкові правила поведінки, які є неодмінною умовою 

правопорядку, наділяються юридичною силою і доводяться до відома учасників 

суспільних відносин. 

Враховуючи те, що конституція як нормативний акт є прямим результатом 

правотворчої діяльності, вона певною мірою відображає її сутнісні та якісні 

характеристики, тому сам процес конституційних перетворень неминуче 

пов’язаний з процесом конституціоналізації правотворчої діяльності, який 

складається з таких етапів: на першому відбувається повне та об’єктивне 

виявлення потреб у конституційно-правовій регламентації базових суспільних 

відносин; на другому – безпосереднє закріплення таких конституційних 

приписів, які сприяли б досягненню суспільного консенсусу (саме на цьому етапі 

проявляється вміння законодавця визначати найефективнішу форму задоволення 

таких потреб шляхом прийняття норми); на третьому етапі відбувається 

нормативно-правовий вплив на учасників суспільних відносин шляхом 

встановлення примусу, дозволів чи заборон, після чого настає четвертий, 

кінцевий, етап – якісне перетворення, втілення в життя правотворчого задуму. 

Результатом цих етапів конституційної правотворчості є конкретні 

конституційно-правові приписи і конституція в цілому, які вже справляють 

безпосередній вплив на суспільні відносини, реалізуючи в такий спосіб 

закладений в цих приписах потенціал та забезпечуючи правовий порядок. 

Отже, правотворча форма – це форма конституціоналізації, пов’язана з 

функціями держави та її органів щодо забезпечення належного правового 

порядку за допомогою видання або санкціонування нових правових норм, 

відповідних положенням конституції, а також зміни або скасування чинних, які 

їй суперечать. Регулюючи за допомогою права суспільні відносини, держава 
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встановлює нормативну основу правового порядку (як ми зазначали, нею є 

конституція), визначає правила його забезпечення, охорони, захисту і 

відновлення. Така правотворча діяльність має спиратися на науково осмислений 

вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері правопорядку, на результати наукового 

вивчення сучасного стану правопорядку і тенденцій його розвитку, на ідеї, 

концепції і практичні рекомендації сучасної науки з питань удосконалення 

правотворчого процесу як основи правопорядку. 

Принцип системності правотворчої діяльності вимагає і врахування 

системного характеру права, і системної організації самої діяльності зі зміни, 

оновлення і вдосконалення конституції. З огляду на системність права норми, 

спрямовані на забезпечення правопорядку, мають бути належно узгоджені із 

системою норм і положень Основного Закону, щоб посісти в цій системі своє 

особливе місце та здійснювати відповідну регулятивну функцію. Для досягнення 

цього потрібно, щоб і вся правотворча діяльність мала системно упорядкований і 

планово-організований характер. Потрібні узгодженість і єдність цілей, планів і 

дій всіх суб’єктів правотворчої діяльності, наявність відповідних юридичних 

механізмів і державно-правових інститутів, що забезпечують системну 

впорядкованість правотворчого процесу, відповідність його ходу і результатів 

конституційно-правовим нормам і процедурам. Порушення цих вимог веде до 

деформації та руйнування системи конституціоналізації правового порядку, 

породжує значні колізії в нормативно-правовому просторі, завдає значної шкоди 

правовому регулюванню загалом. Такі системні деструкції можна подолати в 

процесі безпосередньої реалізації та застосування норм права (зокрема норм 

Основного Закону).  

Отже, наступною формою конституціоналізації правового порядку є 

правозастосовна. Ця форма характеризує виконавчо-розпорядчу діяльність держави 

та її апарату із забезпечення законності та правопорядку і спрямована, насамперед, 

на створення сприятливих умов для ефективної реалізації правових приписів (перш 

за все, конституції), забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини і 

громадянина. Ця діяльність охоплює величезний масив правозастосовних актів, без 
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видання яких правовий порядок просто неможливий. В межах цієї функції на 

органи спеціальної компетенції лягають завдання щодо забезпечення, охорони, 

захисту й відновлення правового порядку. 

Організаційна функція правозастосування проявляється у тому, що разом із 

правотворчістю воно слугує одним із засобів організаційного впливу на суспільні 

відносини у сфері забезпечення правопорядку. На цій підставі в юридичній 

літературі її слушно розглядають як державне управління, тобто 

цілеспрямований вплив на природний стан суспільства [175, с. 49]. 

Правозастосування як форма конституціоналізації правового порядку припускає 

наявність певних, передбачених правовими нормами, детермінант і закріплює 

правові вимоги до суб’єктів застосування права, процедури правозастосовної 

діяльності, правозастосовних відносин, до форми і виконання ухвалених рішень.  

Правозастосування є однією з форм реалізації права, важлива роль в якій 

належить саме виконавчій владі. Головною метою, визначеною Конституцією 

України для органів виконавчої влади, є виконавчо-розпорядча діяльність, 

спрямована на забезпечення виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України [175, с. 132]. Тобто рівень законності в державі залежить 

передусім від її стану у виконавчо-розпорядчій діяльності. Коли він тут низький, 

то навіть якщо інші гілки державного механізму неухильно виконують юридичні 

приписи, є підстави говорити про кризу режиму законності. У контексті 

досліджуваної проблеми правозастосовна діяльність може розглядатися як 

державна діяльність, що здійснюється на основі і для виконання конституції, що 

забезпечує повсякденну реалізацію її приписів. Правозастосування у такому разі 

оцінює стан і динаміку суспільних відносин на основі і в межах конституції. Тобто 

правозастосовна діяльність по своїй суті характеризується боротьбою за 

законність (конституційну законність) і правопорядок (конституційний 

правопорядок). 

Здійснюючи свої функції, у тому числі й нормотворчі, органи виконавчої 

влади повинні діяти виключно в суворій відповідності до положень Конституції та 

законів України (ст. 19), не оминаючи своєю увагою правові позиції, 
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сформульовані під час аналізу останніх Конституційним Судом України [175, 

с. 132]. До того ж, застосування конституційних норм повинно здійснюватися в 

суворій відповідності до вимог законності. Кожний суб’єкт зобов’язаний 

застосовувати положення конституції в межах своєї компетенції, не порушуючи 

принципу ієрархічності. Отже, передбачений Конституцією України (ст. 8) 

принцип верховенства права стосовно виконавчої влади вимагає підпорядкування 

діяльності державних інститутів потребам реалізації та захисту прав людини, 

забезпечення їх пріоритетності перед усіма іншими цінностями демократичного 

суспільства [369, с. 284]. З огляду на це підкреслимо, що юридична правомірність 

діяльності виконавчої влади – стрижень усього режиму законності. 

Зазначимо, що реальний показник сили державної влади, її ефективності 

полягає також у високому рівні правової охорони. Держава зобов’язана охороняти 

норми права, забезпечувати режим законності і правопорядку. У цьому виражений 

такий спосіб реалізації правової форми здійснення державної влади як 

правоохорона [161, с. 123]. Правоохоронна форма конституціоналізації правового 

порядку є діяльністю держави, що здійснюється для охорони норм Основного 

Закону спеціально уповноваженими органами, шляхом застосування юридичних 

заходів впливу на суб’єктів права. Проте, як слушно наголошує В. Ковальський, 

норми охоронного права існують не самі по собі, вони взаємодіють з нормами 

регулятивного і загальносоціального права. Так, через недотримання 

конституційного закону можуть порушуватися норми, наприклад, кримінального 

права, і навпаки, недотримання норм кримінального закону тягне порушення норм 

конституції [212, с. 233]. Це, на нашу думку, пов’язано, перш за все, з тим, що 

саме в конституції відображено охорону права в цілому та охорону й захист прав 

та свобод людини і громадянина, що, з іншого боку, виступає водночас основною 

метою правоохоронної діяльності. Відтак, ефективна правоохорона – це 

застережна умова досягнення верховенства конституції, верховенства права в 

цілому. 

Саме конституційна регламентація інституційних основ правового порядку 

(зокрема його правоохорони) дозволяє стверджувати про наявність дієвого 
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механізму конституціоналізації правового порядку. Натомість, як слушно 

зауважує В. Боняк, відсутність у тексті Основного Закону норм про органи 

охорони правопорядку притаманна країнам розвиненої демократії, тоді як країни 

демократичного транзиту (до яких належить і Україна) вбачають у 

конституційному закріпленні основ правового статусу органів охорони 

правопорядку додаткову гарантію конституційного ладу, належного захисту прав і 

свобод громадян [66, с. 45]. 

Важлива роль у забезпеченні конституціоналізації правового порядку 

відведена судовій владі. Як зазначає А. Кузьмін, в розумінні сучасної доктрини 

конституціоналізму роль судової влади полягає в забезпеченні єдності нормативної 

та фактичної реалізації Основного Закону у всіх сферах діяльності держави і 

суспільства, правовій охороні конституції за допомогою здійснення судового 

нормоконтролю, забезпечення верховенства права, пріоритету та прямої дії 

конституційних норм [275, с. 63]. У контексті конституціоналізації судова влада 

покликана забезпечувати баланс інтересів (тобто примушує інші гілки влади до 

обмеження своєї діяльності правом) і так забезпечує правопорядок. 

Отже, правопорядок складається з двох взаємопов’язаних обов’язків: діяти 

відповідно до Основного Закону і проявляти ініціативу для забезпечення його 

виконання. До того ж, як наголошується у вітчизняній юридичній літературі, 

послідовна конституціоналізація правового порядку у формально-юридичному 

розумінні за допомогою нормотворчої та правореалізаційної діяльності 

Президента, Парламенту, Уряду, органів правосуддя має привести до створення 

ефективної державно-правової системи [617, с. 23]. Отже, якщо правові форми 

конституціоналізації правового порядку тягнуть за собою певні юридичні 

наслідки (з їх допомогою регулюється діяльність виконавчої влади), то 

організаційні передбачають настання таких наслідків. 

Організаційні форми конституціоналізації правового порядку пов’язані зі 

здійсненням певних колективних та індивідуальних оперативно-організаційних й 

матеріально-технічних дій та операцій щодо втілення в життя положень 

Основного Закону. Організаційні форми конституціоналізації пов’язані з 
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організаційною діяльністю, що заснована на приписах держави (рішеннях, 

указах, розпорядженнях органів державної влади та управління тощо). 

Відзначимо, що органи держави та органи місцевого самоврядування 

здійснюють низку організаційних заходів щодо забезпечення правопорядку на 

всій території України. Фактично йдеться про організаційно-правові форми, 

змістом яких є взаємодія, спільна діяльність органів держави для досягнення 

загальної мети та вирішення завдань, прописаних в Основному Законі і 

спрямованих на забезпечення правового порядку. Якщо способи взаємодії 

вказують на послідовність спільних дій зазначених органів у процесі розв’язання 

завдань у сфері забезпечення правопорядку (як працювати), то форма – на 

структуру відносин, зв’язків між ними. Тобто форма визначає ті організаційні 

межі, в яких здійснюються спільні повноваження органів держави з реалізації 

норм конституції, а відтак і щодо забезпечення правового порядку. 

Розрізняють організаційно-регламентуючу, організаційно-економічну, 

організаційно-ідеологічну та виховну форми забезпечення правопорядку [239, 

с. 67]. В аспекті його конституціоналізації важливими організаційними формами 

виступає, наприклад, діяльність Конституційної комісії, Венеціанської комісії та 

інших організацій, покликаних своїми рішеннями забезпечити дієвість 

конституції. 

Організаційно-правові форми конституціоналізації правового порядку 

мають важливе значення з погляду надання їм належної структурної 

організованості, раціональності функціонування та системності взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і населення у втіленні 

приписів Основного Закону в життя суспільства і як наслідок – забезпечення 

належного правового порядку. Тут має важливе значення та обставина, що 

форми взаємодії повинні бути погоджені як за своїм характером, так і за змістом, 

становлять в сукупності систему цієї взаємодії. Сьогодні, як бачимо, 

забезпечення (гарантування) громадської безпеки, дотримання законності і 

зміцнення правопорядку немислимі без участі громадян. Громадські об’єднання 

є важливою ланкою правозахисного механізму. Опора на підтримку громадян і 
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громадських об’єднань – одна з неодмінних умов ефективної 

конституціоналізації правового порядку, адже Конституція України є правовою 

основою діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку. 

Важливо також наголосити, що формою забезпечення конституціоналізації 

правового порядку за участі громадян є інститут звернень громадян. Значущість 

звернень як засобів забезпечення законності і правопорядку обумовлена, перш за 

все, тлумаченням положень конституції, яка визначає звернення як конституційно 

встановлену можливість участі громадян в управлінні справами держави. Тобто 

можливість громадян «коригувати» управлінські процеси через звернення – це одна 

з форм участі громадян у здійсненні публічного (державного) управління в цілому 

та їх участі у забезпеченні законності і правопорядку зокрема. Такими формами 

можуть бути: пропозиції, заяви, скарги, клопотання, колективні звернення, петиції. 

Останні, зокрема, становлять невід’ємний компонент інформування державного 

апарату про необхідність проведення суспільних реформ або навіть часткової зміни 

чинного законодавства, що є одним із проявів конституціоналізації правового 

порядку. Інститут звернень громадян – це є елемент механізму правового контролю 

за законністю дій та рішень публічної влади (наприклад, інститут конституційної 

скарги).  

Отже, форми конституціоналізації правового порядку – це внутрішній 

зміст, практична діяльність суб’єктів забезпечення правового порядку, 

насамперед діяльність державних органів, на які покладається основне і 

безпосереднє завдання щодо втілення положень конституції в життя суспільства. 

Всі форми й методи державної діяльності мають відповідати положенням 

Основного Закону – конституції. 

Варто зазначити, що форми конституціоналізації правового порядку досить 

тісно пов’язані з її методами, які становлять інструментальну складову механізму 

цього процесу. 

Під методами конституціоналізації правового порядку слід розуміти 

найдоцільніші способи впливу норм Основного Закону на суспільні відносини. У 

цьому значенні поняття методу відповідає на питання, як, за допомогою яких 
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засобів досягають поставлених цілей. У цьому зв’язку проблема методів 

конституціоналізації правового порядку має не тільки теоретичне, а й 

безпосереднє практичне значення. Удосконалення методів, приведення їх у 

відповідність до потреб суспільного розвитку є важливою й необхідною умовою 

для ефективного функціонування правової системи. 

Складність теоретичного дослідження методів конституціоналізації 

правового порядку пояснюється, зокрема, тим, що вони мають складну 

внутрішню природу. З одного боку, методи визначаються рівнем соціально-

економічного розвитку суспільства, історичним розвитком, специфікою 

суспільних відносин, сферою правового регулювання тощо. З іншого боку, ця 

проблема пов’язана із суб’єктивними чинниками: конституціоналізація 

передбачає послідовне узгодження доктринальних і нормативних засобів та 

зусиль, спрямованих на формування конституційної правосвідомості суб’єктів 

права, вироблення у них конституційного праворозуміння, в поєднанні з 

практичними результатами їх діяльності [272, с. 18]. Відповідно, особливого 

значення набуває наукова обґрунтованість застосування тих чи інших методів у 

практичній діяльності, їх співвідношення. 

У науковій літературі розрізняють загальні та спеціальні методи, 

організаційні, виховні та економічні, адміністративні, морально-ідеологічні, 

соціально-політичні тощо. Усі вони становлять собою сукупність прийомів та 

способів, за допомогою яких здійснюється діяльність держави та її органів із 

забезпечення верховенства конституції та на цій основі – забезпечення правового 

порядку. 

Конституціоналізація правового порядку може здійснюватися різними 

методами. Її механізм – це комплекс взаємопов’язаних заходів матеріально-

технічного, організаційно-управлінського та спеціально-юридичного характеру, 

які здійснюються державою, її органами та посадовими особами і які мають 

своїм призначенням забезпечити реальну дію конституції, а також 

безперешкодно й ефективно створити умови, за яких громадяни, їх об’єднання та 

організації узгодять свої дії з вимогами Основного Закону. 
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Оскільки така діяльність держави є управлінською за своєю природою, то, 

спираючись на наукові напрацювання в галузі державного управління, варто 

виокремити загальні та спеціальні методи конституціоналізації правового 

порядку. До перших можна віднести: метод нормативно-правового регулювання 

(імперативний та диспозитивний); методи переконання та примусу, який 

використовується при порушенні загальнообов’язкових державних приписів, у 

тому числі й норм Основного Закону; метод рекомендацій (певна орієнтація на 

конкретний варіант поведінки чи дії) і метод заохочення, який схиляє до певного 

варіанта, стимулює суспільно корисну діяльність; метод договірного 

регулювання, що набуває в умовах демократичної побудови держави 

універсального значення, оскільки розповсюджується на сферу не тільки 

приватних, а й публічних інтересів; метод нагляду і контролю; метод 

інформаційного впливу тощо. До других: конституційний контроль, 

конституційний аудит, конституційну інженерію тощо.  

Як було зауважено, одним з найважливіших завдань нормального 

функціонування та ефективного розвитку суспільства і держави є підтримання 

правопорядку так, щоб він усвідомлювався як необхідність дотримання прав та 

свобод людини і громадянина, як основоположна мета конституції. Саме тому 

роль правопорядку, його конституціоналізація розглядається, перш за все, з 

погляду співвідношення інтересів особи та держави на користь першої. При 

цьому держава застосовує як імперативні, так і диспозитивні методи. Суб’єкти, 

на яких здійснюється вплив за допомогою імперативних методів, беруть участь у 

реалізації процесу конституціоналізації, керуючись принципом «дозволено все 

те, що передбачено законом», та здійснюють свої повноваження у чіткій 

відповідності до закону (Основного Закону). Основний принцип диспозитивних 

методів управління – «дозволено робити все те, що не заборонено законом». Цей 

метод, як правило, застосовується недержавними організаціями. 

Однак слід враховувати, що в реалізації своїх інтересів зацікавлені всі 

суб’єкти суспільних відносин (як державна влада, так і недержавні структури) – 

в основі такої реалізації лежить законність, яка дає можливість доступу до 
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основних благ. По-перше, громадяни, для яких законність виступає основною 

гарантією реалізації конституційних прав і свобод; по-друге, суспільні 

організації, для яких законність виступає як державна гарантія дотримання їхніх 

інтересів у процесі здійснення своєї діяльності; по-третє, сама держава, для якої 

законність виступає і як соціальний орієнтир пропорційного розподілу 

матеріальних ресурсів суспільства [350, с. 49]. Отже, формування й підтримання 

правопорядку перебуває на перетині публічних та приватних інтересів, з 

використанням як імперативних, так і диспозитивних методів з метою 

встановлення та підтримання справедливого правопорядку. Вся функціональна 

діяльність державної влади, по суті, зводиться до розв’язання триєдиного 

завдання – створити і підтримати правовий порядок, при якому забезпечується 

добробут і безпека населення, дотримання всіма учасниками суспільних 

відносин вимог Основного Закону. Вжиті для цього заходи, пов’язані із 

забезпеченням суверенітету і державної цілісності, розвитком економіки, 

охороною прав і законних інтересів громадян тощо, певною мірою мають 

вторинний, похідний характер, відбиваючи деталізацію цих завдань і технологію 

їх розв’язання різними засобами державної влади.  

Розкриваючи сутність засобів забезпечення конституціоналізації правового 

порядку, розуміємо їх як «забезпечення, охорону, захист і відновлення правового 

порядку». Таке поняття більш точно, як видається, відображає внутрішній зміст 

цього процесу, завдання і цілі, на розв’язання й досягання яких цей процес 

спрямовано, а також об’єкт аналізованого функціонального державного впливу. 

Однак для зручності у вживанні ми використовуємо зручнішу його назву – 

«функція забезпечення конституціоналізації правового порядку», оскільки 

забезпечення, якщо його розуміти гранично широко, передбачає і охорону, і 

захист, і відновлення правового порядку відповідно до положень конституції і на 

цій основі – втілення її норм у повсякденну діяльність життя суспільства. Це дає 

нам підстави твердити, що основоположним засобом забезпечення правового 

порядку є сам процес конституціоналізації. 

Так, І. Сидорук стверджує, що у сфері забезпечення правопорядку діє 

специфічний набір правових засобів, що належать до різних галузей права, які 
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представляють різні правові інститути і методи регулювання суспільних 

відносин [573, с. 116–117]. Їх специфіка полягає в тому, що вони, по-перше, 

належать до юридичних засобів загалом; по-друге, будучи нормативно 

закріплені, вони характеризують забезпечення правопорядку як факт реалізації 

суспільного життя; по-третє, виступають як зразки, які і потенційно, і в процесі 

їх використання слугують досягненню поставлених цілей; по-четверте, для своєї 

реалізації вимагають рушійної юридичної сили, необхідної для подолання 

перешкод і досягнення поставленої позитивної мети – забезпечення належного 

правового порядку, який насамперед відповідає конституційним засадам.  

На цій підставі І. Сліденко резюмує, що інститутом, де функція 

забезпечення конституції стала основною, є інститут конституційного контролю 

[583, с. 74]. Такої думки дотримується й М. Савчин, наголошуючи, що важливим 

засобом забезпечення правопорядку є конституційний контроль та конституційний 

аудит [543]. Це випливає з того, що пряма дія норм Конституції доповнюється 

правовими позиціями Конституційного Суду і Верховного Суду України, які 

формулюють гарантії прав і свобод людини, забезпечення стабільності 

конституційного ладу [562]. Відтак, у процесі здійснення конституційного 

правосуддя, повноважного на тлумачення конституції і законів, органи державної 

влади стабілізують всю систему конституційного регулювання, забезпечують 

поступовість її розвитку та непорушність фундаментальних конституційних норм, 

інститутів і гарантій [28, с. 123]. Відсутність достатніх механізмів, які б гарантували 

верховенство конституції (а це – генеральна мета конституційного контролю), 

породжує неповагу до права, закону. Через те контроль і нагляд можна вважати 

невід’ємними елементами правових гарантій дієвості Основного Закону.  

Призначення і роль конституційного судового контролю виявляється в 

його функціях захисту конституційних норм, відновлення порушеної 

конституційної законності, удосконалення чинного законодавства. З огляду на це 

положення, характерною рисою європейської конституціоналізації є зростання 

ролі конституційних і наднаціональних судів, що здійснюють юрисдикційний 

судовий контроль законодавства. Логіка такого підходу закономірна для країн, 
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що проводять радикальні соціальні, політичні та економічні реформи. 

Нормативне регулювання в таких країнах (зокрема і в Україні) перебуває в 

постійному й суперечливому розвитку: то відстає від реформ, що проводяться, то 

випереджає їх, а це викликає потребу в конституціоналізації галузевого 

законодавства, тобто вбудовування в суперечливу правову систему, засновану на 

верховенстві конституції. «Застосовуючи конституційні норми (в широкому 

сенсі), суди забезпечують пряму дію конституції, виявляючи законодавчі 

прогалини, що спонукають законодавця до прийняття актів, відповідних 

конституції» [272, с. 8], – наголошує А. Кузьмін. Саме тому основними умовами 

конституціоналізації, на думку Ю. Волошина, є нормативність конституції та її 

пряме застосування судовими й іншими органами державної влади [106, с. 23]. 

Виходячи із цього, контроль є однією з функцій управлінської діяльності і 

безпосередньо впливає на конституціоналізацію правового порядку, адже він 

розв’язує найважливіше завдання – «умиротворення» державного й політичного 

життя (баланс інтересів), спрямування його в русло, передбачене Основним 

Законом. При цьому, як слушно наголошують Р. Давид та К. Жоффре-Спінозі, 

конституційний контроль стає основною інновацією, яка гарантує 

непорушність конституційного правопорядку (курсив наш. – Т. П.) [132, с. 79]. 

Основною діяльністю наглядових органів є забезпечення верховенства 

закону (Основного Закону), зміцнення законності, захист прав та свобод людини 

і громадянина, а також охоронюваних законом інтересів суспільства та держави. 

Тобто основна мета нагляду – забезпечити безпеку громадян, суспільства та 

держави. Досягнення зазначеної мети можливе шляхом здійснення 

конституційного аудиту – як методу кваліфікації реальної дії конституції. 

Конституційний аудит дає змогу відповісти на запитання: чому положення 

конституції не спрацьовують та які кроки в цьому напрямі слід зробити (в 

контексті проведення правової реформи).  

Як наголошується в літературі, саме через вдосконалення контрольної та 

наглядової діяльності і зміцнення законності в Україні можна проторувати 

надійний шлях до практичного втілення встановлених Конституцією України 
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цілей державного і суспільного розвитку [296]. З огляду на це, основними 

завданнями державної контрольної діяльності в сучасній Україні є: забезпечення 

законності і якості здійснення державної влади; захист прав та свобод людини і 

громадянина, законних інтересів юридичних осіб; виявлення і припинення 

правопорушень; притягнення винних до юридичної відповідальності; заохочення 

соціально корисної поведінки; боротьба з корупцією; забезпечення 

правопорядку, в тому числі громадського порядку і громадської безпеки. 

Отже, засоби забезпечення правопорядку – це, по-перше, інституційно-

правові інститути як структура спеціально уповноважених компетентних органів 

державної влади в галузі забезпечення правопорядку; по-друге, система 

нормативних приписів із впорядкування суспільних відносин, які втілено у 

принципах Основного Закону та галузевому законодавстві. На цій підставі 

засоби конституціоналізації правового порядку – це дієві елементи механізму 

правового регулювання, які забезпечують досягнення соціально корисних цілей, 

передбачених у конституції. Тому сьогодні зміцнення державно-правових основ, 

що ґрунтуються, перш за все, на конституції, забезпечення правопорядку – це 

першочергове завдання, без розв’язання якого неможливе удосконалення 

правового регулювання суспільних відносин. 

 

2.3 Чинники конституціоналізації правового порядку 

 

Конституціоналізація правового порядку безпосередньо залежить від 

подолання соціально-структурного, інституційного дисбалансів, властивих 

періодові здійснення реформ. Це означає, що формування правопорядку зазнає 

впливу інших сфер порядку (політичного, економічного, ментального) і, своєю 

чергою, впливає на процеси їх становлення і розвитку. Як зауважує С. Авак’ян, 

якщо стійка формація – стабільна і конституція; якщо формація перебуває на стадії 

створення, переживає перехідний період – варто чекати змін конституції, а може 

відбуватися і більш небажане явище: конституція залишиться непорушною на 

папері, а суспільні відносини підуть далі, а то й отримають основу в актах 
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неконституційного рівня [1, с. 41]. Отже, найважливішим показником, який 

визначає ступінь стабільності правового порядку, є адекватність відображення в 

Конституції та законах України цінностей, потреб та інтересів суспільства. Тому 

наразі в Україні однією з найважливіших політико-юридичних проблем є 

підвищення соціальної ефективності Конституції (що залежить від здатності 

Основного Закону відобразити назрілі потреби суспільного розвитку і сприяти їх 

здійсненню) та виявлення шляхів і засобів найбільш оптимальної відповідності 

положень Конституції повсякденному життю суспільства. Такий 

складноструктурований процес конституціоналізації правового порядку є виявом 

і наслідком взаємодії різноманітних чинників. На сьогодні (особливо це 

очевидно з погляду методології дисертаційного дослідження) немає прийнятного 

переліку чинників конституціоналізації правового порядку. Їх перелік не є 

вичерпним через їх велику кількість. 

У юридичній літературі ця проблема зазвичай порушується під час 

розгляду суміжної проблематики (скажімо, законності, профілактики 

правопорушень, а також умов розвитку правової системи) [634]. Проте, говорячи 

про специфіку конституціоналізації правового порядку, неможливо не 

враховувати просторово-часових реалій, соціальних, економічних, політичних, 

управлінських, культурних та психологічних передумов формування 

конституційної законності, що склалися в державі і суспільстві. Як зауважує 

Г. Христова, сукупність саме позитивних чинників утворює гарантії 

правопорядку, ядром яких виступає механізм захисту прав і свобод особи [663, 

с. 43]. Встановлений правопорядок безпосередньо показує, в якому стані 

знаходяться збалансовані інтереси особи та суспільства та якою мірою держава 

здатна сприяти їх задоволенню [556, с. 4]. 

В енциклопедичному словнику термін «чинник», або ж «фактор» (від лат. 

factor – той, що робить; той, що виробляє) визначено як причину, рушійну силу 

будь-якого процесу, явища, яка визначає його характер або окремі його риси 

[588, с. 1412]. У соціологічних дослідженнях на позначення концепцій, що 

пояснюють суспільний розвиток впливом низки «рівноправних» чинників 
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(економіки, релігії, техніки, культури, моралі тощо), використовують термін 

«теорія чинників» [656, с. 682]. 

Ця проблема має комплексний характер, адже для здійснення дієвих 

заходів щодо забезпечення конституціоналізації правового порядку важливо 

знати механізм впливу всіх чинників на різні соціальні рівні, різні види і напрями 

діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин. Різні чинники (економічні, 

політичні, правові тощо) взаємодіють між собою, і кінцевий результат (характер 

поведінки суб’єктів) у кожному випадку визначається сукупним впливом 

багатьох чинників, що належить до різних соціальних рівнів і пов’язані між 

собою складними причиновими, функціональними та іншими залежностями. 

Системний характер правопорядку, його здатність стабілізуватися необхідно 

враховувати при розгляді механізму його конституціоналізації, який має 

комплексний характер та пов’язаний із впливом на його забезпечення 

різноманітних чинників: економічних, політичних, ідеологічних, культурних, 

юридичних тощо. У цьому питанні важливо не просто перерахувати чинники, а 

систематизувати їх – з метою побудови загальної моделі ефективності механізму 

забезпечення конституціоналізації правового порядку. На цій підставі дію кожного 

з чинників можна представити у вигляді комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення необхідного рівня й характеру процесу конституціоналізації. 

Чинники конституціоналізації правового порядку – не абстрактні загальні 

підстави, а цілком конкретні, такі, що піддаються соціально-правовому виміру і 

контролю. Тому рівень (ступінь) ефективності механізму конституціоналізації 

правового порядку залежить від функціонування та взаємодії двох блоків чинників: 

соціальних і юридичних. У процесі конституціоналізації кожний із цих чинників 

утворює свій власний механізм забезпечення правопорядку. Критерієм такого поділу 

є механізм реалізації конституції, адже дезорганізація соціального, та економічного і, 

як наслідок, правового устрою життя є живильним середовищем для порушення 

норм конституції, а відтак і відсутності належного правового порядку. 

Окремі із соціальних чинників не залежать від волі людини і суспільства в 

цілому, проте, це обставини, від яких безпосередньо залежить ефективність 
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механізму конституціоналізації правового порядку. Річ у тім, що ці чинники, по-

перше, можуть сприяти вчиненню (чи обумовлювати вчинення) правопорушень і 

перешкоджати використанню суб’єктивних прав та виконанню юридичних 

обов’язків, передбачених в конституції, по-друге, можуть бути перешкодою 

суб’єктам забезпечення правопорядку у здійсненні їхніх повноважень. Такі 

чинники можуть бути пов’язані з впливом стихійних сил природи (повені, 

землетруси, пожежі, урагани тощо). Ці явища, як правило, важко спрогнозувати, 

вони завдають значних матеріальних збитків і становлять реальну небезпеку для 

життя людей. У цій класифікації можна окремо виділити техногенні чинники. 

Механізм впливу цих чинників на ефективність механізму конституціоналізації 

правопорядку де в чому схожий з механізмом впливу явищ природного характеру. 

Наслідки техногенних катастроф можуть, по-перше, сприяти сплеску вчинення 

правопорушень, по-друге, дезорганізаційно вплинути на діяльність суб’єктів, які 

забезпечують правопорядок. Ліквідація наслідків цих явищ вимагає значних 

ресурсів, а в окремих випадках – і введення спеціальних правових режимів. 

Окремі чинники вивчають більшою мірою вчені-кримінологи. Наприклад  

біологічні причини злочинності досліджені мало, а практичні заходи боротьби з 

ними майже не розроблені і, відповідно, у практичну діяльність не впроваджені. 

На сьогодні кількість праць вітчизняних вчених, присвячених дослідженню 

біологічних причин вчинення злочинів, досить обмежена [42, с. 315]. Зважаючи 

на різнообумовленість злочинності, злочинна поведінка людини детермінується 

як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. Хоча сучасний розвиток науки і 

техніки не дає можливості виявити домінантний характер біологічних чинників 

злочинності, все ж треба визнати необґрунтованість негативного ставлення до 

біологічного підходу загалом і щодо можливості та доцільності впровадження 

(звичайно, за умови дотримання основоположних прав і свобод людини) деяких 

із запропонованих представниками біологічного підходу заходів впливу на 

біологічні причини злочинності [42, с. 317–318]. 

Соціальні чинники безпосередньо впливають на реалізацію норм права, 

зокрема норм Основного Закону. Так, на думку С. Полєніної та В. Казимирчука, 
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соціальний чинник законодавчої діяльності – це явище суспільного життя, що 

впливає в тій чи іншій формі на виявлення потреби в правовому регулюванні, на 

розробку, прийняття, зміну чи скасування законодавчого акта і зрештою – на 

його зміст [276, с. 25]. Зазвичай всі соціальні процеси та явища справляють на 

конституціоналізацію правового порядку переважно позитивний вплив 

(позитивні сторони й елементи економіки, політики, культури тощо). Проте існує 

чимало соціальних чинників, що негативно впливають на цей процес (недоліки в 

економіці, у діяльності різних державних органів тощо), які визначають загальні 

причини недотримання норм конституції і, зрештою, відсутність належного 

правопорядку в державі. У цьому контексті варто наголосити на особливій 

природі конституції, яка полягає в тому, що вона є юридично узаконеним 

балансом інтересів усіх соціальних груп. Основний Закон сприяє усуненню 

відповідних колізій за допомогою специфічного конституційного впливу на всі 

сфери суспільних відносин, виступаючи механізмом узгодження приватно 

правових і публічно правових інтересів. Тому слушною є думка А. Селіванова 

про те, що коли шлях конституційної модернізації буде сприйнятий суспільством 

як діалог з владою, це буде надійною запорукою стратегічної згоди в суспільній 

свідомості [564, с. 31]. Зі свого боку зауважимо, що саме конституціоналізація 

права повинна гарантувати, щоб публічна влада в будь-якому зі своїх проявів 

здійснювалася на основі критеріїв раціональності, пропорційності і такими 

засобами, які передбачають обмеження до мінімуму втручання у процес 

реалізації основних прав людини [730, р. 62]. Конституція містить базову логіку 

взаємин особи із суспільством та державою, будучи інструментом для подолання 

соціальних і політичних криз. Отож забезпечується необхідний для здійснення 

перетворень рівень стабільності суспільних відносин, а відтак – і належний 

правопорядок. 

Соціальний механізм забезпечення конституціоналізації правового 

порядку сприяє втіленню положень конституції у всі сфери життєдіяльності 

суспільства. До безпосередніх соціальних чинників можна віднести економічне 

благополуччя (стабільність, зростання), політичну стабільність, єдність 
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правових, неправових та культурних цінностей. Проте варто зазначити, що до 

соціальних чинників не варто відносити економіку, політику, культуру в цілому, 

оскільки вони являють собою систему соціальних явищ. Очевидним є і той факт, 

що позитивний вплив на стан забезпечення конституціоналізації правового 

порядку справляють не всі економічні, політичні та інші чинники. Наприклад, 

деякі елементи культури, як-от обряди, навряд чи можливо віднести до вказаних 

чинників, які впливають на процес конституціоналізації правового порядку. 

Тому соціальний механізм складається лише з окремих елементів економіки, 

політики, культури та інших соціальних інститутів, які випливають із принципів 

та положень конституції. 

Серед перерахованих соціальних чинників вбачаємо потребу зупинитися на 

окремих із них, які найбільше впливають на процес конституціоналізації 

правового порядку. Тут важливо зауважити, що механізм конституціоналізації 

правового порядку є частиною складної соціальної системи. Кожний елемент 

складної соціальної системи деякою мірою є визначальним чинником правомірної 

чи протиправної поведінки, і в цьому значенні може бути витлумачений як певна 

умова ефективності механізму конституціоналізації правового порядку. 

Специфіка соціальних чинників полягає у тому, що вони діють системно, 

для них характерна спрямованість дії. З огляду на це, всі соціальні чинники, які 

справляють вплив на механізм конституціоналізації правового порядку, можна 

поділити на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні чинники впливають на ступінь ефективності конституціоналізації 

права загалом і безпосередньо пов’язані з процесом конституціоналізації 

правового порядку. Аналіз літератури дозволяє виділити кілька блоків чинників, 

що впливають на ефективність механізму конституціоналізації правопорядку, а 

саме: 1) політичні; 2) економічні; 3) соціально-культурні. 

Правова політика виступає одним із цілеспрямованих чинників, які 

організують правове життя в цілому. Як зауважують О. Руднєва та О. Ярмиш, ця 

політика спрямована на упорядкування правової сфери, яка своїм юридичним 

інструментарієм здатна оптимізувати економічні, політичні, соціальні, екологічні та 



 174 

інші відносини. Формування правової політики є об’єктивною реакцією держави на 

потреби внутрішнього узгодження та упорядкування потоків юридичної інформації, 

що містяться у різних правових актах і мають стійку тенденцію до підсилення. 

Ще один чинник – необхідність забезпечення становлення демократичного 

правопорядку в країні (курсив наш. – Т. П.), протиставлення високому рівню 

криміналізації суспільства, подальшому зростанню організованої злочинності та 

корупції послідовної програми юридичних дій, втілених у системній правовій 

політиці держави [537, с. 6–7]. Проте варто зазначити, що пріоритети правової 

політики, її цілі формуються не тільки через реалізацію владної функції держави, а 

й шляхом розвитку панівних у суспільстві уявлень про доцільне та справедливе 

відображення цих функцій в соціальній практиці, яка слугує формою реалізації 

правової політики та забезпечення її адекватного відображення в законодавстві 

(зокрема конституційному). 

Так, на думку О. Петришина, для правової політики України дуже 

актуальним є розв’язання проблеми досягнення такого стану розвитку вітчизняної 

правової системи, за якого право буде особливим механізмом, покликаним 

реалізувати й підтримувати сталий і безперервний характер функціонування 

суспільства і держави в заданих параметрах. Правова політика як стратегія й 

тактика правового розвитку суспільства має враховувати якісні зміни в усіх сферах 

суспільного життя, обумовлені інтенсивним розвитком і використанням юридичних 

засобів і механізмів регулювання суспільних відносин [393, с. 30]. Тому сукупність 

чинників, що безпосередньо впливають на конституціоналізацію правового порядку 

та на політику як сферу взаємодії різних соціальних груп, що реалізують власні 

інтереси за допомогою інститутів політичної влади, можна уявити як взаємодію 

комунікативних (політична правосвідомість), інституційних (політична 

організація), нормативно-регулятивних (власне право) та інформаційно-

комунікативних (політичні погляди, політичні оцінки) складових [340, с. 16]. 

Вплив політичних процесів на ефективність конституціоналізації 

правопорядку проявляється двояко: по-перше, велике значення має відповідність 

політичної системи держави соціальній структурі суспільства, ідеології та культури, 



 175 

системі наявних суспільних відносин. Така відповідність загалом відображає 

інтереси розвитку соціуму. Отже, правова політика виступає основною стратегією 

правового розвитку держави, яка включає в себе закономірності правового 

розвитку, визначає завдання та цілі як у цілому правової системи, так і окремих її 

елементів (зокрема правового порядку). Основи правової стратегії, як відомо, 

задаються конституцією. Так, у вступній частині Конституції України вказуються 

положення, які лежать в основі всіх конституційних норм та інших нормативно-

правових актів: утвердження прав і свобод людини та громадянина; зміцнення 

громадянської злагоди на землі України; розвиток і зміцнення демократичної, 

соціальної, правової держави [221]. 

Своєю чергою, неефективність механізму конституціоналізації правопорядку 

може породжуватися наявністю антагонізму соціальних сил, зіткненням 

протилежних політичних інтересів тощо (особливо це стосується реформування 

Основного Закону). По-друге, суб’єкти забезпечення правопорядку ідеологічно та 

організаційно орієнтовані на підтримку наявної політичної системи. Цей зв’язок 

може набувати форми відвертої політичної кон’юнктури. Отже, такі процеси як 

демократизація, децентралізація, які характеризуються в принципі позитивно, як і 

будь-яке інше соціальне явище, має зворотний бік. Це пов’язано, перш за все, з 

небезпекою анархічного безпорядку в державі, де в силу низького рівня політичної 

культури, низького рівня демократичної самоорганізації населення, відсутності 

цивілізованого досвіду досягнення соціально-політичних компромісів, наявності 

тоталітарного минулого не дотримувалися та порушувалися конституційні права 

людини та громадянина, про що свідчать числені соціально-політичні конфлікти, 

які відбуваються останні три роки в Україні. 

Як зазначає О. Крюков, без єдності та міцної соціальної бази, серйозної 

програми на перспективу будь-які політичні спори неодмінно призведуть до 

особистих зіткнень [267, с. 136]. При цьому основою політичних гарантій 

конституціоналізації правового порядку повинна виступати така організація 

демократичної держави, яка обмежувала б свободу соціальної поведінки громадян 

лише в тих галузях, де стикаються суперечливі інтереси, котрі самими учасниками 
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суспільних відносин врегульовані чи узгоджені бути не можуть і де в силу цього 

необхідне зовнішнє регулювання процесу узгодження інтересів та дій. Тому 

слушною у цьому аспекті є думка Л. Удовики, яка зазначає, що саме компроміс між 

громадянським суспільством і державою виступає тією діалектичною 

суперечністю, тим внутрішнім чинником, який є одним із основних джерел 

суспільно-правового розвитку України [645, с. 88]. Держава, яка діє в режимі 

демократії, не повинна втручатися у взаємодію людей, якщо неспівпадіння їхніх 

інтересів не досягає ступеня соціально-політичної суперечності, не піддає небезпеці 

життєві інтереси. Яскравий приклад порушення цього принципу було 

продемонстровано під час Революції гідності в Україні. 

Економічні чинники – це сукупність економічних явищ, що відображають 

позитивні та негативні напрями розвитку суспільних відносин. Найбільш 

розповсюдженим показником такого розвитку є рівень життя населення, який 

проявляється у благополуччі, створенні безпечних умов життя людини. Як 

відомо, корисливі спонуки є причиною порушення значної кількості правових 

заборон. Серед осіб, які вчинили злочин (зокрема й порушення прав людини 

згідно з конституцією), вкрай висока питома вага тих, хто не має постійного 

джерела доходу. Відсутність стабільного матеріального заробітку є обставиною, 

через яку багато людей не використовують своїх суб’єктивних прав, 

передбачених конституцією (наприклад, право на працю). З цього приводу один 

із дослідників природи правового порядку О. Сауляк доводить, що бідність у 

країнах, які не досягли високого рівня соціально-економічного розвитку, має 

амбівалентний вплив на правопорядок. З огляду на соціальну нерівність та 

масштаби бідності, остання становить серйозну загрозу для нормативної 

(абстрактно-належної) моделі правопорядку. Вкрай тяжке становище людей в 

сукупності з іншими негативними чинниками провокує зростання асоціальної, 

протиправної поведінки і тим самим руйнує ідеальний образ правопорядку, який 

повинен вибудовуватися на основі міцного режиму законності [552, с. 5]. Тому 

позитивно впливають на забезпечення конституціоналізації правового порядку, 

наприклад, високий ступінь організованості в економічній сфері, стійкість 
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економічного розвитку, зокрема грошової системи, низький рівень інфляції, 

максимальна зайнятість населення та працевлаштування, відсутність корупції 

тощо. Щодо корупції, то таке явище справляє безпосередній вплив на 

правопорядок та ефективність його конституціоналізації. Сьогодні боротьба з 

корупцією набула глобального характеру. Україна, як і всі країни світу, посіла 

активну позицію в цій боротьбі. Ефективна реалізація антикорупційної політики 

в державі можлива тільки тоді, коли держава активно застосовує проти корупції 

всі доступні їй засоби економічного, організаційного, управлінського та 

правового характеру. В межах соціальних заходів з протидії корупції одним із 

таких засобів є виховання у громадян некорумпованої поведінки. Як слушно 

зазначає з цього приводу О. Костенко, антикорупційна культура громадян – 

єдина гарантія проти корупціалізації влади в суспільстві [227, с. 13]. 

Проте економічні та політичні чинники самі по собі не спроможні впливати 

на поведінку суб’єктів, оскільки поведінка ніколи не може бути автоматичною. 

Зміни в економічній сфері, зростання кризових явищ, переоцінка цінностей, 

соціокультурні зміни в духовній сфері життя суспільства не можуть повністю 

пояснити поведінку окремих індивідів у конкретних ситуаціях. Як зауважують 

вчені, право акумулює в собі суб’єктивні уявлення людей про те, як має бути 

влаштоване їхнє життя, а тому значною мірою перетинається зі сферою етичного 

[463, с. 18]. «Оцінка правових явищ, яка здійснюється правосвідомістю, є не 

тільки правовою, а й моральною» [141, с. 44], – зазначає Н. Оніщенко. Отже, увесь 

вплив, що виходить з економічної, політичної, соціальної сфер, неодмінно 

проходить через так звані фільтри ментальності та культури, отримуючи в них 

своєрідне індивідуальне забарвлення, і тільки в цьому перетвореному вигляді стає 

рушійною силою поведінки людей в суспільстві. В світлі цього досить чітко 

проглядається взаємозв’язок і взаємозалежність економічних та політичних 

чинників із соціально-культурними, що обумовлює стабільний і стійкий 

правопорядок у суспільстві. 

Блок соціально-культурних чинників досить об’ємний і неоднорідний, 

оскільки він поєднує вплив різних сфер суспільного життя: виховання, освіти, 



 178 

науки, культури, релігії тощо. Соціальні чинники є результативними показниками 

соціально орієнтованої держави. Очевидно: вплив правосвідомості і правової 

культури на ефективність механізму конституціоналізації правопорядку є досить 

складним; в реальному житті це проявляється в таких аксіоматичних параметрах: 

1) якісний закон може з’явитися тільки в суспільстві з високим рівнем 

правової культури; 

2) рівень правової свідомості суб’єктів правової реалізації безпосередньо 

впливає на якість реалізації самого права. 

Знання законів, ставлення до них, готовність дотримуватися і виконувати 

їх, наявність у громадян навичок правової поведінки, складові індивідуальної 

правосвідомості – все це безпосередньо впливає на ефективність 

конституціоналізації в кожному конкретному випадку. І, відповідно, навпаки – 

неякісні закони, неякісна правореалізація знижують рівень правосвідомості та 

правової культури, наслідком чого є певна дезорганізованість суспільства, 

відсутність правового порядку. 

Сьогодні в суспільстві сформувався тип людини, основними рисами якої є 

соціальна та політична пасивність, правовий нігілізм, безініціативність. 

Належний рівень правової культури має організаційно-регулювальний вплив на 

забезпечення правомірної поведінки різноманітних учасників суспільних 

відносин, перетворюючись на «бар’єр» на шляху виникнення й поширення 

соціального зла, і тим сприяє утвердженню правового порядку в соціумі. До того 

ж, низький рівень правової культури є деструктивним чинником, який часто стає 

безпосередньою причиною ухвалення помилкових юридичних рішень, які 

розмивають основи правопорядку [549]. На жаль, як зауважують вчені, такі 

соціальні відхилення є складовою людської життєдіяльності в цілому, її 

об’єктивних (середовище – потреби) та суб’єктивних (усвідомлення об’єктивних 

потреб у вигляді інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, цільових настанов та їх 

реалізації у вчинках, поведінці, діяльності) чинників [131, с. 411]. Негативні 

форми соціальних відхилень завдають шкоди суспільству та особі, а відтак 

деформують правопорядок. 



 179 

Соціально-культурні чинники (так званий психологічний механізм 

конституціоналізації правового порядку) засновані на системі почуттів та емоцій, 

настроїв, орієнтацій індивідуальної чи колективної свідомості, які відображають 

ставлення громадян до конституції, права в цілому і до проблеми їх дотримання 

та реалізації. Всі вони в сукупності становлять правосвідомість та правову 

культуру суб’єкта права. «Важливе значення в забезпеченні правопорядку, – 

пише, наприклад, В. Нікітяєва, – відіграють такі чинники, як інформаційний, 

емоційно-оцінний та інсталяційний, що становлять основу правосвідомості. Таке 

формування необхідне для ефективнішого сприйняття правових настанов 

кожною особою. Щоб зробити цей процес дієвішим та цілеспрямованішим, 

потрібно володіти достовірною інформацією про численні внутрішні і зовнішні 

умови, що опосередковують цей процес, знати засоби і методи досягнення 

бажаних результатів» [350, с. 51]. Важливе місце в цьому процесі посідає також 

інформатизація суспільства і впровадження електронної демократії [37, с. 5].  

Найважливішим чинником у психологічному механізмі забезпечення 

правопорядку є правосвідомість. Наукова і професійна правосвідомість впливає 

на якість законодавства та ефективність реалізації норм права (особливо норм 

Основного Закону). Розуміння смислу і значення конституційних цінностей, 

ставлення до них як до основи життєдіяльності держави й кожної людини 

становить ядро конституційної правосвідомості. Адже саме конституція є 

нормативною моделлю організації життя суспільства. Від рівня конституційної 

правосвідомості залежить, наскільки строго і точно громадяни виконують 

приписи конституції. Рівень виконуваності приписів Основного Закону напряму 

залежить від правової культури суб’єктів права, розуміння ними законодавства, 

поваги до закону, правопорядку, виховання в собі добросовісності як панівної 

моделі соціальної поведінки, яка має демократично-правовий характер. 

Цей аспект важливий для українського суспільства, оскільки воно має 

низку особливостей. Для української традиції характерні: глибокий зв’язок 

правосвідомості із суспільно-колективістською організацією життєдіяльності 

людей, акцент на фактичних, а не формально-юридичних гарантіях конкретних 
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можливостей поведінки, інтегрованість права в повсякденне життя людей не 

тільки як формального юридичного заходу, а як соціального ідеалу. У нинішній 

Україні змінюються орієнтири, але в масовій свідомості, як і раніше, поки що 

домінують патерналістські конструкції реальності, громадяни схильні до 

фетишизації влади, сподіваються на силу держави і чекають від неї рішучих дій. 

Щодо правопорядку це означає, що суспільство приймає його як належне. Але 

якщо в суспільстві не буде сформовано високої правової культури і мотивації 

громадян брати участь у правотворчості, правозастосуванні, то жодна реформа 

не матиме успіху. Тому ще одним соціально-культурним чинником 

конституціоналізації правового порядку є якість і результативність правового 

виховання, а також поширення юридичних знань. 

Правове виховання спрямоване на перетворення правових ідей та вимог на 

особисті переконання громадян і норму їх поведінки, розвиток їх правової культури 

[131, с. 446]. Правовий вплив безпосередньо спрямований на вольову поведінку 

учасників суспільних відносин. Тому результати правового регулювання залежать 

також від того, наскільки враховуються і використовуються психологічні чинники, 

які впливають на пізнання й розуміння людьми норм і принципів Основного 

Закону, засвоєння приписів права, формування позитивного ставлення до них, 

готовність співвідносити й узгоджувати з ними свою поведінку. З огляду на це, 

одним із соціально-культурних чинників конституціоналізації правового порядку є 

виховання поваги до закону як такого ставлення, яке ґрунтується на визнанні його 

високих соціальних якостей і характеризується збігом позицій закону і 

громадянина, а отже, прагненням до виконання приписів, узгодження своїх дій зі 

зразками, пропонованими нормами права. У цьому визначенні увагу зосереджено 

на фактичній поведінці громадян, на узгодженні ними своїх дій з еталонами, що 

містяться в нормах права. Це визначення має безумовну цінність для розробки 

поняття «повага до права» як наукової категорії, але, разом з тим, не охоплює всіх 

можливих проявів поваги до нього на практиці. 

У реальному житті повага до права не може бути зведена тільки до 

узгодження громадянами своєї поведінки з нормами права, що випливає зі 
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специфіки самого права; необхідно прийняти регламентовані нормами закону 

правила поведінки і поваги до них (це сприяло б підвищенню рівня довіри до 

влади та зменшенню ролі примусу в процесі управління державою) [580, с. 112]. 

Як зазначають В. Бесчастний і Г. Гребеньков, саме зниження довіри громадян до 

держави та її інститутів є визначальним негативним чинником для правопорядку, 

квінтесенція якого – у понятті «сила права» [51]. 

Можна виділити два аспекти поваги до права: повага до права у сфері 

законодавчої діяльності та у сфері його реалізації. Повага до права у сфері 

законодавчої діяльності проявляється: по-перше, в усвідомленні особливостей 

суспільних відносин, для регулювання яких видається відповідний нормативно-

правовий акт; по-друге, у відповідності норм права економічним, політичним і 

соціальним можливостям; по-третє, в урахуванні всіх досягнень законодавчої 

техніки задля віднайдення точного і зрозумілого для більшості формулювання 

волі законодавця. 

Повага до права у сфері його реалізації проявляється в повазі до права з 

боку суб’єктів, уповноважених на його формування і його застосування. Таким 

синтезуючим рівнем правової свідомості є культура правової діяльності, яка 

означає зумовлену соціально-економічними і політичними чинниками якість, 

стан функціонування правової системи, що знаходить вираження у рівні 

розвитку юридичної активності та ступені гарантованості державою свободи 

поведінки особи в єдності з відповідальністю перед суспільством [365, с. 177]. У 

такому випадку існують реальні очікування відповідності положень Основного 

Закону потребам розвитку суспільства. Усе це, на думку вчених, дає можливість 

забезпечення свободи і гуманізму як основних конституційних засад державного 

управління [471, с. 127]. Отож, норми права повніше відображають інтереси 

окремих соціальних груп і суспільства загалом, що, своєю чергою, підвищує 

потенційні можливості конституціоналізації правового порядку. 

Повага до закону повинна паралельно культивуватися разом з розвитком 

поваги до самих органів забезпечення правопорядку. Особливістю тенденції 

розвитку правопорядку на сучасному етапі можна вважати вкрай низький рівень 
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суспільної довіри до діяльності правоохоронних органів, що знижується в міру 

реформування суспільства. Тому видається справедливою позиція тих 

дослідників, які вважають за необхідне під час формування стратегії 

правопорядку змінювати завдання та діяльність органів правопорядку, 

трансформуючи їх із державних інститутів у соціальні [388, с. 9]. Саме через 

вузьковідомче розуміння завдань діяльності правоохоронних органів наростає 

процес їх відчуження від суспільства. Зважаючи на це відчуження, виникає 

невідповідність між суспільством, його соціально-культурними запитами і 

діяльністю органів правопорядку, неузгодженість, без усунення якої неможливі, 

насамперед, правовий процес та ефективна робота органів держави. Подолати 

цей розрив можливо лише шляхом виділення і практичної реалізації органами 

правопорядку спільних із іншими соціальними суб’єктами й державними 

структурами інтересів і цілей. 

Специфіка внутрішніх чинників полягає в тому, що вони безпосередньо 

пов’язані з елементами правового механізму. Цю групу чинників можна умовно 

поділити на правові та інституційні. 

Юридичний механізм є основним у системі забезпечення 

конституціоналізації правового порядку, головною передумовою якої 

виступають правові приписи, що становлять її нормативну основу. Тому чим 

вони досконаліші, тим повніше втілюються в життя і тим вищий рівень правової 

законності. Якщо соціальні та психологічні чинники впливають на стан 

правопорядку опосередковано, то юридичні – безпосередньо визначають 

характер його конституціоналізації. 

Ця група умов дуже багатогранна, вона акумулює низку взаємопов’язаних 

чинників, які, в першу чергу, пов’язані з авторитетністю Основного Закону в 

державі. В цьому важливо зазначити, що авторитетність норм конституції 

залежить від їх справедливості. У цьому аспекті під справедливістю розуміється 

зв’язок змісту конституції з інтересами впливових у суспільстві соціальних 

груп з правосвідомістю більшості суспільства, з формами суспільної свідомості, 

а також здатність конституції протистояти сваволі. Окрім того, це здатність 
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конституції створювати в суспільстві стабільність і правопорядок. 

Справедливість також означає, що положення конституції не породжують 

масового спротиву формованому нею правопорядку. По суті, ефективність 

механізму забезпечення конституціоналізації правопорядку залежить від 

правильного вибору суспільних відносин, що підлягають правовому 

регулюванню й відображені в Основному Законі. Своєю чергою, нормативно-

правова неврегульованість суспільних відносин, які потребують урегулювання, 

може призвести до істотного зниження ефективності забезпечення 

правопорядку. 

Конституція, в силу своєї статусної самодостатності, задає основні 

параметри правопорядку. Звідси правопорядок формується і функціонує на 

конституційних основах, від яких залежить його зміст і характер. Правопорядок 

виступає ключовою системою конституційного механізму, детермінантою, що 

забезпечує його цілісність і сутнісну визначеність (специфіку). З іншого боку, 

визнання значимості конституції, її найвищої юридичної сили і прямої дії, 

пріоритету конституційних цінностей є найважливішою умовою якісного 

формування правового порядку. 

Про зростання ролі конституції в демократичних, правових державах 

свідчить, зокрема, така тенденція як розвиток їхніх конституційних систем, а 

саме прогресуюча конституціоналізація суспільних відносин, тобто розширення 

конституційних засад у різних сферах суспільно-політичного життя [190, с. 50]. 

Установчий характер Основного Закону традиційно пов’язують з його активним 

творчим потенціалом, здатністю формувати нові державно-правові інститути, 

створювати умови для підтримання їхньої життєздатності. Тому справедливо 

буде стверджувати, що конституція, її норми та принципи формують порядок для 

правової системи. 

Конституція, яка визначається як параметр порядку, є результатом 

самоорганізації правової системи. Вона забезпечує досягнення сукупного 

регулятивного ефекту від реалізації правових норм, який в науці називають 

синергетичним, що означає спільний, який діє узгоджено. Тобто правова система 
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набуває такої неоціненної риси як узгодження за допомогою введення 

конституційних обмежень, адресованих рівною мірою всім дійовим суб’єктам 

соціально-політичного спілкування. Сама ж стійкість правопорядку полягає у 

збалансованості і відповідності, а саме: підтриманні цілісності правової системи, 

її елементів, їх взаємної сумісності та співіснування. Крім того, стійкість 

правопорядку гарантує розвинене громадянське суспільство, де всі члени 

визнаються формально рівними суб’єктами, що дозволяє стверджувати про 

досягнення мети стійкого розвитку суспільства і держави загалом. 

Закладені в Конституції України і виявлені в процесі її інтерпретації 

цінності становлять демократичну сутність, внутрішній імператив чинної 

Конституції, а також справляють фундаментальний вплив на правопорядок, 

визначаючи основні напрями конституційних взаємозв’язків суб’єктів права. 

Вона виступає моделлю погодження, що визначає матрицю системи суспільних 

відносин, які склалися в суспільстві, баланс їх прав та обов’язків учасників цих 

відносин. До того ж, сама ідея конституційного консенсусу проявляється не 

тільки в прийнятті конституції й у процесі її реалізації, зрештою, в належному 

правовому порядку. 

Конституція визначає вектор розвитку поточного законодавства в питаннях 

реформування найважливіших сфер суспільного життя, що безпосередньо 

пов’язано з конкретизацією положень Основного Закону в законодавстві, про що 

свідчить правотворча практика та конституціоналізація галузевого законодавства 

в цілому. Програмний вплив конституції на поточне законодавство і правову 

систему загалом здійснюється за такими основними напрямами: прийняття нових 

нормативно-правових актів; приведення актів поточного законодавства у 

відповідність до конституції; створення нових конституційно-правових 

інститутів; рецепція, що полягає у відтворенні в законодавстві ключових 

положень Основного Закону; встановлення головних напрямів і стратегій його 

розвитку; забезпечення єдності правового простору на території держави; 

дотримання і застосування конституційних положень у чинному законодавстві як 

програмних орієнтирів його розвитку. Тому конституціоналізацію правового 
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порядку обґрунтовано можна пов’язати зі стабільністю конституційного ладу, з 

вираженням у конституції ціннісних орієнтирів суспільства, що є основою будь-

якої сучасної держави. 

В умовах демократичного і цивілізованого співтовариства, коли 

конституція виступає інструментом досягнення соціального компромісу, порядок 

суспільних відносин, що складається в результаті правомірної поведінки 

суб’єктів соціального спілкування, справедливо можна назвати консенсусним 

правопорядком. Конституційний консенсус повинен проявлятися не тільки в 

момент вироблення і прийняття конституції, а й в процесі її реалізації. Сама ж 

сутність ідеї правопорядку найбільш повно розкрита в конституційних 

принципах, які мають вищий ступінь нормативної узагальненості, зумовлюють 

зміст конституційних прав громадян, мають універсальний характер і у зв’язку із 

цим справляють регулювальний вплив на всі сфери суспільних відносин. Тому 

не випадково в юридичній літературі лунають слушні пропозиції щодо 

конституційного закріплення права громадян на правопорядок [240]. Це, з одного 

боку, дає нам підстави стверджувати, що принципи Основного Закону передують 

правовому порядку, оскільки втілюються в життя суспільства, а з іншого – вони 

виступають основою його належного існування. 

Провідне місце серед конституційних принципів посідає принцип 

законності (конституційної законності). Будучи однією з умов 

конституціоналізації правового порядку, законність конкретизується в таких 

глибинних властивостях як верховенство конституції. Принцип верховенства як 

загальноправовий принцип, що має конституційне визнання, в найбільш 

узагальненому варіанті передбачає зв’язаність правом, і в цій якості має 

універсальне системотворче значення, оскільки виступає одним із провідних 

елементів конституційного правопорядку (курсив наш. – Т. П.) будь-якої 

сучасної демократичної, правової держави [402, с. 29]. Цей принцип лежить в 

основі всієї системи конституційно-правового регулювання, проникаючи не 

тільки в нормативний зміст кожного конкретного конституційного права і 

свободи, а пронизуючи всі конституційні норми та інститути. 
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Правопорядок виступає першоосновою для якісної реалізації положень 

конституції та ефективного функціонування державних і недержавних структур, 

що виконують правотворчі, правозастосовні та правоохоронні функції. Реалізація 

положень конституції та забезпечення конституційної законності передбачає 

наявність певної стабільності й належного правового порядку в ключових сферах 

суспільного життя. Тільки за таких умов діють конституційні механізми, що 

забезпечують правопорядок та ефективну реалізацію конституційних норм [44, 

с. 22–23]. Правопорядок у цьому сенсі немовби підсумовує результати діяльності 

органів держави, виступає як реалізована законність. 

Забезпечення законності на всіх рівнях і в усіх сферах суспільної 

життєдіяльності варто розглядати як невід’ємну умову конституціоналізації 

права. З іншого боку, конституціоналізація спрямована на забезпечення 

дієвості конституційних приписів, що досягається за умови створення в ході 

конкретизації тексту конституції норм галузевого законодавства. 

Конституціоналізація за таких обставин виступає одночасно вектором і 

показником конституційної законності, обумовлює зрозумілість і уточнення 

параметрів взаємної відповідальності держави та людини, держави та 

громадянського суспільства, а конституційна законність забезпечує реалізацію 

заходів такої відповідальності. Виконання всіма суб’єктами права вимог 

законності є основною умовою досягнення належного правопорядку. Основою 

для правового порядку можуть бути не будь-які, а лише правові закони. З цих 

підстав правовий порядок може бути результатом лише правової законності . 

Особлива роль конституційної законності – у сфері реалізації прав і 

свобод. Від того, як вони закріплені в конституції, зважаючи на їх перелік, форму 

вираження, способи гарантування тощо, багато в чому залежить реальне правове 

становище особи, можливість людини реалізувати свої права, свободи і законні 

інтереси. При формулюванні в конституції відповідних положень важливо, щоб 

вони враховували механізм здійснення відповідних приписів і забезпечували 

його оптимальну дію. 

Конституційна законність, отже, виступає необхідною умовою 

конституціоналізації правового порядку. Як зазначає із цього приводу 
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Ю. Ткаченко, кінцевий результат дії цього конституційного принципу 

(конституційної законності. – Т. П.) – досягнення фактичного виконання 

правових приписів у всіх видах діяльності суб’єктами владних відносин і 

невідворотності відповідальності за будь-яке їх порушення [633, с. 878], тобто 

фактичне досягнення належного правового порядку. І оскільки нормативною 

основою правового порядку є саме Конституція України (ст. 19), то універсальне 

значення правопорядку зближує його із категорією законності, а, відповідно, 

конституційний правопорядок є наслідком конституційної законності (слово 

«конституційна» в цьому значенні засвідчує, що вимога законності завжди є 

конституційною по своїй суті, оскільки загальні передумови законності закладені 

в конституції.). Якщо коротко, то конституційна законність може бути 

представлена як особливий режим дії конституції або конституція в дії. І саме 

конституціоналізація здатна забезпечити дієвість конституційної норми, за умови 

дотримання й належного застосування прийнятих відповідно до її положень 

норм чинного законодавства. Отож, конституціоналізація спрямована на 

встановлення взаємної відповідальності держави і особи, а конституційна 

законність виступає індикатором реалізації заходів юридичної відповідальності, 

необхідної для забезпечення правового порядку. Відтак метою конституційної 

законності є встановлення, підтримання, зміцнення та відновлення 

конституційного правопорядку, його послідовна конституціоналізація. 

Отже, ціннісний та категоріальний зрізи правового порядку вкотре дають 

підстави констатувати його конституційно-правову природу. З огляду на це, 

досить слушна думка про те, що методологічно оптимальним буде виділення 

такого підходу до правопорядку, котрий знаходиться між підходом аксіологічним 

та соціологічним і є реалістичним (курсив наш. – Т. П.) [44, с. 21]. Реальна модель 

правопорядку повинна включати в себе те, що закладено в конституції і 

законодавстві, і те, що реалізується на практиці. Тобто реальна модель 

правопорядку фактично повинна збігатися з реальністю самої конституції. Цю 

тезу яскраво продемонстровано у дослідженнях провідних вчених-юристів, у 

розумінні яких конституція діє тоді, коли вона реальна [401, с. 57]. Зокрема, на 
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думку білоруського вченого Д. Дьомічева, фактична конституція повинна 

відповідати реальній дійсності. За цих умов, продовжує вчений, стає абсолютно 

зрозумілим, що без посилення державного впливу на всі сторони суспільного 

життя, перш за все через Основний Закон, досягти ефективності його норм 

неможливо [135]. Наявність чіткого, реального, відповідального законодавства – 

це принципово важлива, необхідна умова послідовного зміцнення законності й 

забезпечення належного правового порядку та його конституціоналізації. 

У контексті правових чинників на рівень конституціоналізації правового 

порядку впливає також стабільність Основного Закону [147, с. 194]. У 

найзагальнішому вигляді в юридичній літературі знаходимо таке визначення: 

стабільність закону – це стан нормативно-правового акта, прийнятого вищим 

представницьким органом держави або безпосередньо народом в особливому 

законодавчому порядку, що володіє найвищою юридичною силою і регулює 

найважливіші суспільні відносини, які характеризуються соціальною 

обумовленістю і, отже, стійкою ефективністю регулювання суспільних відносин, 

що проявляється: в достатньому або задовільному вирішенні поставлених під час 

розробки закону завдань; відсутністю суперечностей, що можуть призвести до 

скасування або часткової зміни акта; сукупністю властивостей, що відображають 

достатню дієвість закону та обумовлюють його здатність задовольняти потреби й 

інтереси суспільства тощо [332, с. 8]. 

З огляду на своєрідність наведеної дефініції стабільності закону 

показниками, за якими можна оцінити Основний Закон як стабільний, можуть 

бути: міра відображення конституційних принципів; відповідність його 

положень принципам і нормам міжнародного права; ступінь правової 

регламентації основних суспільних відносин; адекватність відображення 

цінностей, потреб, інтересів; рівень якості тексту конституції; наявність або 

відсутність суперечливості, узгодженості з іншими законодавчими актами; 

наявність або відсутність прямої дії Основного Закону; ефективність дії 

конституції, її реалізованість. Закони, що не відповідають позитивному рівню 

цих показників, вочевидь розраховані на короткий термін дії. При цьому 
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стабільним вважається закон, який адекватно відображає назрілі потреби й 

інтереси, оптимально регулює суспільні відносини, науково обґрунтований, 

високої якості, внутрішньо і зовнішньо узгоджений, ефективний. 

Формально вказівка в Конституції України (ст. 19) на існуючий правовий 

порядок – це частина Основного Закону, що має особливе значення і юридичну 

силу. По-перше, ця стаття повинна прийматися та змінюватися лише на 

референдумі; по-друге, ця норма визначається як еталонна, така, що формує 

повноваження конституційного суду; нарешті, цим положенням обмежено і 

законодавця, який вносить зміни до конституції. Конституція як Основний Закон 

суспільства й держави покликана закріплювати найважливіші суспільні відносини, 

які є предметом регулювання інших галузей вітчизняного права. Взагалі 

сукупність чинників, що забезпечують стабільність закону, може бути різною, 

проте їх відповідність вимогам юридичної техніки є однією з головних умов. 

Йдеться, зокрема, про правильність реквізитного оформлення закону, точність і 

ясність мови написання нормативно-правових актів, логічну правильність викладу 

тексту закону, мінімізацію оціночних понять, мінімум відсильних і бланкетних 

норм, підкріплення матеріальних норм процесуальними, визначеність кола 

адресатів правової норми. Якість закону передбачає досягнення поставлених 

законодавцем соціальних цілей, що безпосередньо залежить і від досконалості 

законодавства в цілому, і від правозастосовної діяльності. 

Неефективність механізму конституціоналізації правового порядку може 

бути детермінована або цілковитим, або неналежним виконанням 

правозастосувачем норм права. Якщо норми права дають можливість 

правозастосувачеві вибрати один з варіантів рішення з-поміж тих, що 

допускаються нормою, то в цьому випадку йдеться вже про певну свободу 

розсуду посадової особи. Тут результати індивідуального регулювання, 

здійснюваного правозастосувачем, можуть досить істотно впливати на рівень 

ефективності механізму конституціоналізації правопорядку. З огляду на сказане 

конституціоналізацію правового порядку варто розглядати як управлінський 

процес, на який можливо й необхідно впливати, у зв’язку з чим важливе місце в 
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теорії системного підходу, що визначає стан правового порядку в суспільстві, 

відводиться організаційним чинникам, які мають опосередкований характер, проте 

є не менш важливими у вказаному процесі. Організаційно-функціональні засади 

гарантують стійкий розвиток держави в цілому та окремих її інститутів. 

Організаційні чинники включають в себе діяльність держави, її органів, посадових 

осіб, органів місцевого самоврядування, громадських організацій в галузі 

правотворчої та правозастосовної практики, які справляють на 

конституціоналізацію правового порядку як позитивний, так і негативний вплив. 

Цей блок чинників використовується як компенсація тих недоліків, які мають 

місце в інших частинах системи. Тому, з огляду на ці чинники 

конституціоналізації, законодавець повинен враховувати насамперед матеріально-

фінансові аспекти цього процесу, а також висновки правозастосовної експертизи, 

оскільки саме в ході її проведення виявляються ті організаційні моменти, від яких 

залежатиме надалі забезпечення правового порядку.  

Інтеграція елементів міжнародної правової системи в сучасне українське 

право також є одним із чинників конституціоналізації правового порядку і полягає 

в забезпеченні гармонійної взаємодії міжнародного права й національної системи 

законодавства, запобігання критичним формам їх дисбалансу (недотримання 

міжнародними організаціями і державами загальновизнаних принципів 

міжнародного права; колізії між національним законодавством або його частиною 

з міжнародними стандартами; ігнорування критерію конституційності в процесі 

підписання та введення в дію нових міжнародних договорів тощо). Міжнародні 

принципи і норми, що є відображенням загальнолюдських цінностей, повинні 

бути застосовні до умов української державності, враховувати її специфіку й 

особливості розвитку. Якщо ж вони не враховують національної самобутності або 

застосовуються безвідносно до умов нинішньої нестабільності в суспільстві, то є 

загроза того, що вони можуть так і не реалізуватися у фактичних суспільних 

відносинах. Це, своєю чергою, негативно впливає на процес реалізації положень 

Основного Закону, забезпечення його реальності, соціальної виконуваності, а 

відтак і забезпечення належного правового порядку, забезпечення його 

конституціоналізації. 
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У процесі конституціоналізації суспільних відносин принципове значення 

має не тільки сприйняття норм конституції іншими галузями права, а й розвиток 

безпосередньо конституційного права [78, с. 10]. Це, з іншого боку, означає, що 

правопорядок підпорядкований конституції і забезпечує її реалізацію. 

Правопорядок пов’язаний зі зразками правової поведінки, якими виступають 

норми Основного Закону. Така правомірність виражає підсумкову 

характеристику здійснення ідеї законності, вона фіксує реально досягнуте в 

суспільних відносинах і належить до конституціоналізації правового порядку. 

Отже, правова система має у своїй основі конституційні начала, а 

конституція – фундаментальна основа правопорядку. Саме тому небезпідставно 

серед інших конституційних цінностей (індивідуальна автономія, плюралізм, 

самоврядування, суверенітет і демократія, правосуддя, життя людини, гідність 

людини [336, с. 220–236; 541]) можна виділити і правопорядок, адже право кожної 

країни є таким, якою є конституція цієї країни. Отже, зберігається баланс 

конституційної нормативності в цілому, адже конституційні цінності виступають 

підсумком прогресивного розвитку суспільства і в своїй основі мають універсальні 

загальнозначущі загальнолюдські цінності. Останні становлять ядро 

конституціоналізації правового порядку, адже будучи закріпленими в 

конституційному тексті, усвідомлюються суспільством та стають основним 

стимулом його розвитку. В цьому проявляється аксіологічна функція конституції – 

через закріплення таких цінностей в Основному Законі суспільство заявляє про свої 

права та свободи як найвищі суспільні цінності, а держава зобов’язана виробляти 

необхідні механізми забезпечення певної рівноваги в суспільстві, досягнення 

належного стану правового порядку через його конституціоналізацію. 

Отже, роль конституції в процесі конституціоналізації правового порядку 

проявляється в трьох аспектах: 1) конституція виступає юридичною основою 

процесу конституціоналізації; 2) конституція забезпечує інтеграцію правової 

системи; 3) конституція встановлює механізм погодження актів міжнародного і 

національного права, тим самим встановлюючи конституційний механізм 

гармонізації правової системи [234, с. 302]. 
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Оцінюючи чинники забезпечення конституціоналізації правового порядку, 

можна виділити низку обставин, які забезпечують нормальне функціонування і 

поступальний розвиток суспільства та держави і в такий спосіб зумовлюють 

необхідність повного й чіткого законодавчого регулювання суспільних відносин, 

послідовну реалізацію нормативно-правових актів. Система такого забезпечення 

складається з двох взаємопов’язаних груп чинників, що утворюють відповідний 

механізм: соціальні та юридичні. Головним з них є власне юридичний механізм 

забезпечення конституціоналізації правового порядку. Проте юридичні інструменти 

діють ефективно тільки тоді, коли вони підтримуються і доповнюються 

позаправовими (моральними, політичними, культурними, етичними тощо). До того 

ж, із кожним об’єктивним чинником кореспондується суб’єктивний. І тільки в тому 

випадку, коли обидва чинники узгоджені між собою, конституціоналізація буде 

ефективною, а стан забезпечення правового порядку наблизиться до оптимального 

рівня, тобто до стану, коли число порушень норм чинного законодавства (зокрема й 

конституції) буде зведено до якнайнижчого рівня, а правові приписи оперативно 

відображатимуть тенденції зміни суспільних відносин. При цьому динаміка 

конституціоналізації правового порядку буде залежати від співвідношення та 

особливостей зазначених чинників. Тому, на нашу думку, конституціоналізація 

правового порядку, яка має комплексний характер і пов’язана з багатьма явищами 

та процесами соціального життя, може бути забезпечена тільки в контексті 

загальної стабілізації ситуації в країні. 

 

2.4 Основні гарантії конституціоналізації правового порядку 

 

Забезпечення правового порядку і на цій основі розвиток правотворчості, 

реалізації та застосування права відповідно до конституційних принципів 

потребує не тільки відповідних форм і засобів, а й певних умов, які пов’язують з 

різними правовими явищами. Так, одні автори пов’язують їх із процесом 

конституціоналізації правової системи, інші – з подальшим підвищенням ролі 

конституційного судочинства, треті – із закріпленням прецедентних засад у 
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рішеннях судів загальної юрисдикції, четверті – з можливістю використання 

різних видів розв’язання ієрархічних колізій між нормами права, що містяться в 

різних за своїм статусом нормативно-правових актах [327, с. 43]. Чіткість 

юридичного нормування поведінки суб’єктів права є важливою, але далеко не 

єдиною умовою забезпечення правопорядку, оскільки право ніщо, якщо його 

положення не реалізовані в діяльності людей та їх організацій у суспільних 

відносинах [708, с. 201]. У цьому зв’язку потрібні певні об’єктивні умови, 

цілеспрямовані організаційні заходи, належні нормативно-правові та інституційні 

форми, засоби, які сукупно виступають як гарантії забезпечення правопорядку. 

Як зазначає І. Мухачов, право, покликане стати найважливішим 

інструментом соціального регулювання в правовій демократичній державі, не 

може не відповідати найвищим вимогам надійності та стабільності, а отже, 

гарантованості [341, с. 62]. Забезпечення правового порядку – це, по суті, 

створення гарантій його існування і зміцнення. Тобто забезпечувати – значить 

гарантувати. Гарантією правопорядку насамперед виступають свідома 

добровільна правомірна поведінка, суворе дотримання положень конституції та 

чинного законодавства, а також підпорядкування законам представників всіх 

гілок влади і правоохоронних органів. Звідси процес конституціоналізації 

правового порядку, вдосконалення його правового механізму та гарантування 

його забезпечення перебувають у прямій залежності від: 

– рівня розвитку і вдосконалення системи правових засобів, установлених 

чинним законодавством; 

– рівня суспільної та професійної правосвідомості, правової культури і 

правового мислення; 

– ступеня правової активності громадян, юридичних осіб, громадських 

організацій і громадянського суспільства загалом; 

– ефективності чинної системи правових засобів захисту й охорони прав і 

свобод громадян; 

– підтримки державними інститутами свідомої правомірної поведінки всіх 

суб’єктів суспільних відносин; 



 194 

– своєчасного припинення правопорушень і застосування заходів 

юридичної відповідальності, передбачених законодавством; 

– розвитку організаційно-інституційних форм спеціального державного та 

громадського контролю за точним дотриманням усіма суб’єктами права 

принципу і вимог законності. 

Термін «гарантії правового порядку» рідко вживається в науковому побуті. 

Сьогодні (та й в радянський період) практично відсутні наукові праці, присвячені 

саме гарантіям правового порядку. Можемо згадати лише одну-єдину монографію 

радянського періоду «Соціалістичний правопорядок і гарантії його забезпечення» 

за редакцією В. Дзюби, в якій порушувалося питання про поняття гарантій саме 

правового порядку (це ті об’єктивні умови суспільного розвитку та спеціально 

вироблені державою і суспільством засоби, які забезпечують точне виконання 

законів, правильне використання прав та виконання юридичних обов’язків всіма 

суб’єктами права, тобто стабільність правовідносин), дається їх класифікація 

(система економічних, політичних, ідеологічних та юридичних гарантій, 

закріплених в конституції) [145]. Також важливим у контексті нашої проблематики 

є те, що автор відносить до основних гарантій правопорядку саме Конституцію як 

Основний Закон держави. Із цього приводу він зауважує, що при розгляді гарантій 

правопорядку слід враховувати, що Основний Закон нашої держави, закріплюючи 

основи суспільного устрою та політики, правове становище особи в суспільстві й 

державі, національно-державний устрій, основи побудови та діяльності державних 

органів, у тому числі й правоохоронних, покликаних стояти на сторожі законності, 

є гарантією правопорядку [145, с. 12–13]. Такий зміст гарантій правопорядку 

згодом було втілено у зміст гарантій законності. 

Взагалі в літературі частіше говорять про гарантії законності, гарантії 

реалізації правових норм, гарантії прав і свобод суб’єктів права, гарантії 

застосування права. Так, О. Скакун відокремлює юридичні гарантії законності 

від юридичних гарантій прав людини. При цьому до перших вона відносить 

передбачену законодавством систему правових умов і правових засобів, 

спрямованих на забезпечення режиму законності та правопорядку [576, с. 667], а 
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до других – систему нормативно визначених, організаційно оформлених способів 

і засобів, що забезпечують реальне втілення прав, свобод, обов’язків людини і 

громадянина [576, с. 228]. Характеризуючи юридичні гарантії права людини на 

життя, Я. Кузьменко, схиляючись до думки О. Скакун, також розмежовує 

гарантії законності та гарантії прав і свобод людини [271, с. 28].  

Як бачимо, окремо гарантії правопорядку науковці не аналізують. Тим 

часом, враховуючи, що правопорядок є показником реальності забезпечення прав 

і свобод суб’єктів права, законності, реалізації правових приписів, можна 

говорити про збіг гарантій правопорядку, законності, прав і свобод, реалізації 

правових приписів тощо. Ступінь гарантованості проголошених прав і свобод 

перебуває у прямій залежності від міцності правового порядку. На цій позиції 

стоїть переважна більшість учених. Так, В. Лазарєв зауважує, що при вивченні 

законності і правопорядку використовуються схожі поняття та категорії, адже 

одночасно досліджуються рівень, стан, гарантії як законності, так і правопорядку 

[281, с. 429]. 

А. Крижанівський також розглядає проблему гарантій саме у зазначеному 

контексті, тобто як «гарантії законності та правопорядку», пояснюючи це 

складним теоретико-емпіричним характером, що переростає із сфери наукових 

пошуків у практичну сферу діяльності людини, суспільства і держави, тобто 

через гарантії законності та правопорядку зачіпається фактично вся система 

чинників, що впливають на процес правового упорядкування суспільних 

відносин [241, с. 81]. С. Поляков гарантії законності і правопорядку розглядає як 

одне ціле, не виокремлюючи їх як окремі юридичні феномени [464]. Отже, 

розгляд гарантій правопорядку у прив’язці до гарантій законності цілком 

можливий, проте за умови переосмислення деяких засад теорії законності, а саме 

розгляд її як правової законності, тобто узгодження з демократичними 

стандартами правового забезпечення інтересів людини й суспільства. 

Йдеться, зокрема, про доповнення вимоги щодо суворого й неухильного 

виконання законів усіма суб’єктами права вимогою щодо імплементації в 

національне законодавство та юридичну практику положень міжнародно-
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правових договорів, які згідно зі ст. 9 Конституції України є частиною 

національного законодавства. Тому принципово важливо не тільки теоретично 

розробити правові закони, а й створити систему гарантій, спрямовану на 

забезпечення фактичної реалізації вимог, що з неї випливають. Таке модернізоване 

розуміння законності неодмінно сприятиме підтвердженню тези про єдину природу 

гарантій законності та правопорядку, їх кореляції з базовими явищами життя 

соціуму і дасть підстави виокремлювати пріоритетну функцію держави по 

забезпеченню режиму правозаконності в цілому і його зв’язок із захистом прав та 

свобод людини і громадянина. До того ж, порівняльний аналіз підходів до 

тлумачення означених категорій дає підстави стверджувати про їх фактичну 

несуперечність, в окремих випадках – подібність. Ці категорії формуються на одних 

і тих самих принципах, тісно пов’язані з владою, в них єдиний державно-владний 

зміст та інтереси. Вони поєднуються з правами, свободами, обов’язками та 

відповідальністю суб’єктів права, володіють нормативною визначеністю. Тобто 

законність і правопорядок – своєрідні інструменти, що дозволяють вирішувати 

поставлені завдання і досягати певної мети. Відтак якщо існує законність, – існує й 

правопорядок. Проте законність і правопорядок не можуть бути просто гаслами, 

недостатньо видати хороші закони; необхідно, щоб існували певні гарантії 

конституційних цінностей, їх реальності, доступності та ефективності. Йдеться про 

цілу систему засобів та механізмів, покликаних стимулювати й гарантувати 

дотримання норм конституції та підтримку належного правопорядку в суспільстві. 

Отже, проблема гарантій правопорядку потребує комплексного наукового 

аналізу, адже необхідно побороти не тільки правові й організаційні труднощі, а й 

вирішити економічні, психологічні, моральні питання, які є продовженням 

дослідження правового порядку як соціально-нормативної моделі та його 

конституціоналізації. Відтак гарантії правового порядку є необхідними умовами 

його конституціоналізації. З огляду на це принципово важливо надати поняттю 

«гарантії правопорядку» самостійне значення категорії правової науки. 

Термін «гарантія» запозичено з французької мови (garantie). Гарантія 

може бути визначена як умова, що забезпечує будь-що [587, с. 277]. Гарантії – 
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це певні умови стабільності будь-якого явища. «Юридична енциклопедія» 

вказує, що гарантії правові – це встановлені законом засоби забезпечення 

використання, дотримання, виконання і застосування норм права [701, с. 554]. 

Конституційні гарантії є механізмом забезпечення дотримання, виконання, 

застосування і використання конституційних та інших норм права  [701, 

с. 554]. У державному управлінні під гарантіями законності та правопорядку 

розуміють способи, умови, засоби і фактори, які позитивно впливають на 

державну структуру як ізсередини, так і ззовні, забезпечують процес реалізації 

законності і тим самим формують таку впорядкованість соціальних відносин, 

яка сприяє рухові країни до розвитку демократії і формування правової 

держави [591, с. 267]. Правові засоби (які були розглянуті у попередньому 

розділі) є гарантіями реалізації дії інституційно-правових інститутів у сфері 

упорядкування суспільних відносин. Такі гарантії становлять сукупність і 

правових інститутів, правових норм, і принципів права, прав та обов’язків 

суб’єктів права, обов’язки уповноважених державних органів і посадових осіб 

у сфері забезпечення правопорядку, процедуру забезпечення правопорядку, 

що в сукупності утворює механізм конституціоналізації правового порядку. 

Гарантії правопорядку є, по суті, інституціоналізацією ідеї 

конституціоналізації права, вони обумовлюють можливість реалізації приписів 

конституції в практичній сфері. Із цього приводу в юридичній літературі 

справедливо зауважується, що основою забезпечення правопорядку є саме 

державна гарантованість [346, с. 182]. Тому вважаємо помилковими твердження 

зарубіжних науковців стосовно того, що правопорядок нічого спільного з 

діяльністю органів держави не має, а виступає лише складовою частиною 

суспільної системи [604, с. 10]. Із цього приводу А. Крижанівський слушно 

зауважує, що категорія «гарантія» має тлумачитися як зобов’язання держави щодо 

ефективного забезпечення правового порядку тими засобами і у тих межах, яких 

вимагає від неї суспільство (курсив наш. – Т. П.). Саме державу і відповідні їй 

інституції необхідно позиціонувати як «гарантів» законності і правового порядку у 

тому розумінні, що саме від держави суспільство і окремі громадяни можуть 



 198 

вимагати створення необхідних умов впорядкованої на основі права, безпечної і 

стабільної життєдіяльності. Отже, єдиним «гарантом» правового порядку, резюмує 

вчений, має бути «призначена» держава, яка в особі уповноважених органів не 

тільки забезпечує правопорядок, а й відповідає перед суспільством і окремими 

громадянами за його реальний стан [241, с. 87]. Тому до гарантій правопорядку 

правомірно відносити все, що реально забезпечує переведення правових вимог зі 

сфери належного у сферу існуючого, перетворює правові можливості суб’єктів 

правопорядку, зокрема й самої держави, на правову дійсність. 

У спеціальній літературі наведено чимало класифікацій гарантій. 

Розрізняють гарантії-умови, гарантії-засоби, гарантії-способи, гарантії для… і 

гарантії проти…, гарантії реалізації і гарантії охорони, внутрішньодержавні та 

міжнародні, прості, складні і змішані, загальні, спеціальні, індивідуальні, 

контрольні, процедурні, організаційно-технічні тощо [54, с. 27; 102]. 

Правопорядок в будь-якому державно-організованому суспільстві функціонує 

успішно за наявності комплексу політичних, економічних і правових гарантій. 

Проте, як слушно наголошує Г. Христова, тільки сукупність позитивних 

чинників утворюють гарантії правопорядку, ядром яких виступає ефективний 

механізм захисту прав і свобод особи [663, с. 43]. Ці чинники забезпечують 

стабільне функціонування режиму законності та забезпечення правового порядку 

на основі норм конституції. Якщо положення конституції дотримуються, то 

результатом є належний правовий порядок. 

У науковій доктрині питанню класифікації гарантій законності приділено 

велику увагу (С. Алексєєв, А. Венгеров, Н. Вітрук, В. Гойман, В. Нерсесянц, 

П. Рабінович, В. Хропанюк, Л. Явич та ін.). Вчені найчастіше виділяють дві 

групи гарантій: загальні та спеціально-юридичні [176, с. 96; 213, с. 4–5]. Цю 

класифікацію ми повністю підтримуємо. Проте додамо: тільки сукупна дія всіх 

гарантій може забезпечити стабільне функціонування режиму законності 

(конституційної законності) і реального правового порядку. 

Загальні гарантії правопорядку – це існуючі в суспільстві економічні, 

політичні, ідеологічні умови життя людей, в яких здійснюється правове 
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регулювання. Створення таких гарантій не є безпосереднім змістом власне 

конституціоналізації правового порядку; вони створюються, зокрема, 

цілеспрямованим впливом держави в межах відповідних державних функцій 

(економічної, політичної, ідеологічної та соціальної), проте відіграють важливу 

роль у цьому процесі, слугуючи певними орієнтирами та одночасно чинниками і 

до певної міри з ними переплітаються. 

Загальні гарантії правопорядку зрештою визначають життєвість 

юридичних гарантій. Із цього випливає, що всі соціальні чинники, включені в 

процес реалізації права, впливають на нього, створюють соціальне середовище, 

проте розглядаються на предмет їх гарантуючої сили крізь юридичну призму, 

через їх юридичний «еквівалент», через ті вироблені юридичною наукою 

критерії, які дозволяють відмежувати загальні передумови реальності, 

гарантованості правових норм від власне гарантій їх реалізації [54, с. 9]. 

Завдання юридичної науки полягає в тому, щоб надати загальносоціальному 

розумінню гарантій якості юридичної визначеності. Тобто юридичні гарантії є 

гарантіями безпосередньої дії; це, власне, гарантії забезпечення правового 

порядку. Тому, оскільки досліджуваний нами процес конституціоналізації 

здійснюється у правовій сфері суспільного життя, предметно виражає 

управлінський вплив держави на правове буття, то очевидно, що його змістом 

охоплюється цілеспрямована діяльність держави щодо створення юридичних 

гарантій забезпечення правопорядку. 

Спеціальні (юридичні) гарантії правопорядку – це закріплені в законі 

засоби, спрямовані на забезпечення, охорону, захист і відновлення правового 

порядку. Т. Заворотченко наводить такі ознаки юридичних гарантій: 

нормативність, системність, комплексність, постійність, юридична надійність, 

реальність [163]. Цей вид гарантій, на нашу думку, може існувати тільки в 

державі, побудованій на правових засадах, що виходять із принципів 

верховенства права та правового закону, поділу функцій державної влади, 

забезпечення взаємної відповідальності держави та особи. Найчастіше до 

юридичних гарантій відносять: заходи й засоби щодо вдосконалення 
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законодавства, виявлення правопорушень, встановлення юридичної 

відповідальності, нагляду і контролю, а також заходи охорони та захисту. 

Спеціально-юридичні засоби мають особливе значення для ефективності 

механізму дії права в цілому і виступають як інструмент досягнення суспільно 

значущого результату у фактичній правомірності поведінки людей. Зміст функції 

забезпечення правопорядку охоплює насамперед цілеспрямовану діяльність 

держави щодо створення юридичних гарантій забезпечення правопорядку [513, 

с. 320]. Тому дослідження конституціоналізації правового порядку має 

здійснюватися за допомогою виявлення і пошуку саме цих гарантій забезпечення 

правового порядку в сучасних реаліях суспільного життя. 

Їх, у свою чергу, можна класифікувати на правові (нормативно-правові) та 

організаційні. Окремо можна виділити міжнародно-правові гарантії. 

Юридичний механізм конституціоналізації правового порядку 

забезпечується насамперед через створення нормативно-правових гарантій 

законності. Під нормативно-правовими гарантіями законності слід розуміти 

сукупність спеціалізованих правових норм, існування й цільове призначення 

яких визначається необхідністю реалізації конституції, відповідно до якої ці 

норми було прийнято. Так, розглядаючи структурні особливості правопорядку в 

економіці, Л. Шонія вказує на особливості нормативного компонента у структурі 

правопорядку. Зокрема, на її думку, в основі правового порядку в економіці 

лежить нормативний елемент, оскільки правовий порядок виникає тоді, коли 

формуються відповідні стандарти правової поведінки [690, с. 46]. Такі гарантії 

безпосередньо відображаються в самих нормах права, зокрема конституції. 

Нормативно-правові гарантії виконують важливу роль у механізмі 

конституціоналізації правового порядку. Вони є безпосередніми способами 

захисту конституційної законності, її зміцнення і на цій основі – забезпечення 

правового порядку. 

Особливою групою нормативних гарантій є норми, що встановлюють 

основи реалізації прав та обов’язків. З цього приводу слушним є зауваження 

О. Лукашової, що права, свободи та обов’язки ідентичні за своєю юридичною 
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природою із системою гарантій. І ті, й інші окреслюють соціальні можливості 

людини в різних сферах, що забезпечені державою [297, с. 134]. Йдеться про 

норми, що формують систему правотворчих, правозастосовних та 

правоінтерпретаційних органів. Забезпечення належного стану правопорядку в 

юридичній практиці неможливе без врегулювання на нормативній основі 

процедури звернення до органів влади із заявою про порушення прав та свобод 

людини і громадянина. До того ж, із метою забезпечення правового порядку 

конституція встановила можливість обмеження прав і свобод, оскільки останні 

не можуть визнаватися абсолютними, бо людина живе в суспільстві й реалізує 

свої права та свободи лише в системі суспільних взаємозв’язків. 

На думку С. Братуся, кожна правова норма сама по собі є гарантією. Проте 

ніяке примноження нормативно-правових гарантій, якщо під ними розуміти 

створення нових норм, спрямованих на те, щоб сприяти реалізації інших норм, 

не допоможе, якщо не будуть діяти чи неправильно діятимуть органи, покликані 

реагувати на кожне порушення законності [71, с. 77]. Провідне місце у системі 

таких гарантій належить ефективній реалізації органами державної влади своїх 

повноважень. Важливо, що вони реалізуються в певних формах правової 

діяльності (по суті, це форми конституціоналізації правового порядку), 

спрямовані на забезпечення правового порядку. До них слід віднести: діяльність 

конституційного суду із забезпечення конституційної законності; забезпечення 

правосуддя в цілому (права на судовий захист); діяльність інших органів влади, 

зокрема й правоохоронних; діяльність громадян щодо захисту своїх прав. Отже, 

під гарантіями правопорядку слід розуміти обумовлені закономірностями 

суспільного розвитку умови, способи й засоби, що забезпечують реалізацію 

приписів правових норм, захист прав і свобод людини і громадянина. 

Якщо вести мову про гарантії механізму конституціоналізації правового 

порядку, то необхідною нормативною його гарантією виступає сам Основний 

Закон, конституційне законодавство в цілому. Такими нормами можуть бути 

норми, що мотивують правомірну поведінку, норми, які регулюють діяльність із 

контролю й нагляду за реалізацією конституційних прав та обов’язків суб’єктів 
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права. «Система забезпечення стабільності конституційно-правових відносин та 

конституційного порядку втілюється через усталену сукупність засобів та 

механізмів управління суспільством та забезпечення основоположних людських 

цінностей» [544, с. 5], – зауважує М. Савчин. З огляду на це, застосування 

встановлених Основним Законом (конституцією) засобів і форм управління 

правовою сферою життя суспільства – це гарантія забезпечення правового 

порядку, його конституціоналізації. 

З іншого боку, щоб виступати дієвою гарантією правового порядку, 

Основний Закон повинен бути надійно забезпечений, а отже, гарантований. 

Зазначимо, що для забезпечення верховенства конституції, на думку І. Кравця, 

можуть застосовуватися дві концепції гарантування конституції: 1) концепція 

судового гарантування конституції, коли її гарантом проголошується 

спеціалізований орган конституційного контролю – конституційний суд чи суд 

загальної юрисдикції; 2) концепція політичного гарантування конституції, коли її 

гарантом проголошується глава держави, що забезпечує реалізацію 

конституційних норм і визначає основні напрями законодавчої політики та 

діяльності уряду [232, с. 4]. Проте, за умови політичної переваги глави держави 

та його активної ролі у формуванні законодавчої політики гарантуюча функція 

президента може несправедливо обмежувати судове гарантування конституції. 

Справа не тільки і навіть не стільки в так званих законодавчих 

повноваженнях, скільки в реальній конституційно-правовій практиці. З 

вітчизняного досвіду, а також із досвіду конституційно-правового розвитку 

інших країн добре відомо, що нерідко мають місце значні розбіжності між 

конституційно-правовою теорією і практикою. Цілком виправдано вважається, 

що суд як носій однієї з гілок державної влади – судової не може не бути 

політичним інститутом, оскільки державна влада в будь-якій країні – явище суто 

політичне. З іншого боку, конституційний суд встановлює і вирішує тільки 

питання права. Ось, що з цього приводу пише Р. Гаврилюк: «Правосуддя є не 

тотожне судовій діяльності як такій, не рівнозначне законосуддю. Правосуддя 

послуговується принципом верховенства права, закріпленим у чинній 
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Конституції України» [114, с. 614]. Також, як зазначає з цього приводу А. Шайо, 

конституційна система не може функціонувати без панування права, бо 

конституція – найвищий тип права, а конституційне регулювання – 

найзначущіше для країни [680, с. 205]. Тобто конституційному судові має бути 

надано гарантії незалежності та неполітизованості. Суд як гарант конституції 

створює умови для ефективного гарантування правового порядку за умови, що 

можливості судового гаранта оцінювати конституційність нормативно-правових 

актів не буде заполітизованою. Політична влада за допомогою конституційно-

правових механізмів повинна проводити соціально-економічні та політико-

правові реформи і одночасно створювати гарантії реалізації прав і свобод особи. 

Головною ж гарантією забезпечення прав і свобод людини та громадянина і 

правопорядку в цілому визнається право на судовий захист. Перш за все, 

підкреслимо, що право на судовий захист прав і свобод є конституційним 

правом, а отже, і конституційною гарантією. 

Під конституційними гарантіями слід розуміти не тільки певні 

конституційно-правові норми, а й певні конституційно-правові інститути, засоби і 

заходи, тобто певні процедури і суб’єктивні права громадян та їх об’єднань, інших 

суб’єктів конституційного права, а також відповідні їхні обов’язки. Такий зміст 

вкладають у гарантії різні вчені, на думку яких під конституційними гарантіями 

слід розуміти норми права, правозастосовну діяльність та індивідуальні правові 

акти як результат такої діяльності [508, с. 237], а також систему юридичних засобів 

і способів охорони та захисту прав людини і громадянина [658, с. 165]. Отже, 

конституційні гарантії – це закріплені в конституційних правових актах норми, 

правові засоби, способи та інститути охорони суб’єктивних прав і свобод людини 

та громадянина, конституціоналізму і правопорядку, а також держави і суспільства 

в цілому. Закріплені в конституції гарантії правового порядку отримують у 

відповідних конституційних нормах свій юридичний вираз і перетворюються на 

конкретно-юридичні гарантії його конституціоналізації. 

Однією з важливих конституційних гарантій правопорядку (до того ж, 

гарантією нормативною з точки зору формулювання правових позицій та гарантією 
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організаційною – в аспекті забезпечення верховенства конституції, дотримання 

прав і свобод людини і громадянина) є спеціалізований орган конституційного 

судочинства – конституційний суд. Прикладом того, що конституційний суд 

належить до конституційних гарантій, є, наприклад, Конституція Італії 1947 р., де 

норми про конституційний суд містяться в розділі сьомому, який так і називається 

«Конституційні гарантії» [216, с. 229]. Для української правової системи 

конституційний суд, будучи квінтесенцією конституційної юстиції, здатний 

виступити на правовий захист демократичного процесу і надати найбільшу послугу 

в забезпеченні прав і свобод людини та громадянина. 

Як зауважують вітчизняні вчені, судова влада виступає гарантом захисту і 

від свавілля виконавчої влади, і від прийняття й виконання законів та підзаконних 

актів, які порушують закріплені в Основному Законі основи конституційного ладу, 

гарантовані державою конституційні права і свободи громадян. Отже, 

правосуддя – один з найважливіших видів державної діяльності, оскільки за 

захистом своїх прав та інтересів, за справедливістю людина звертається саме до 

суду [471, с. 82]. Справді, в основі судового контролю, на думку М. Савчина, 

лежить ідея забезпечення захисту основоположних цінностей, які лежать в основі 

суспільного порядку і забезпечуються правовим захистом. Справа полягає в тому, 

що саме система соціальних цінностей зумовлює об’єктивно зміст принципів і 

норм права. Звідси висновок про те, що судовий контроль дає змогу визначити 

правові форми захисту шляхом визначення однакового розуміння таких цінностей 

(наприклад основні права і свободи, гідність і свобода людини, рівність, 

справедливість, баланс розвитку української нації та національних меншин, 

баланс індивідуальних, корпоративних і публічних інтересів, демократія, поділ 

влади тощо). Це досягається шляхом забезпечення ієрархії правових норм, що 

лежить в основі нормативного порядку правової системи [542, с. 252]. 

Конституційний Суд є не тільки взірцем нової конституційної культури, а й 

виступає як суб’єкт, що владно і змістовно впливає на неї – через формування 

конституційної концепції, впровадження за допомогою конституційного 

правосуддя вищих правових (конституційних) імперативів у суспільні сфери. При 

цьому цей орган конституційної юрисдикції не тільки не протиставляє право і 
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закон, а й виходить з необхідності використання всіх можливих конституційно-

правових засобів для забезпечення правового порядку, що свідчить про бережливе 

ставлення суду до закону, до букви й духу конституції. Саме з цим пов’язана 

презумпція конституційності закону і такий прийом конституційно-судового 

контролю, як конституційно-правове тлумачення, виявлення в межах 

конституційного правосуддя правового (конституційного) змісту закону та 

усунення всіх неправових його інтерпретацій із правозастосовної практики [59, 

с. 9]. З огляду на це можемо констатувати, що конституційний контроль є 

важливим засобом реалізації конституційної доктрини демократичного розвитку 

української державності й одночасно універсальним інститутом розв’язання 

соціальних суперечностей та конфліктів у правовій системі. 

Тому, якщо йдеться про місце і роль, а також про характер діяльності 

конституційного суду, важливо мати на увазі не тільки і навіть не стільки 

теоретичний, скільки практичний складник його активності, спрямований загалом 

на захист конституції і конституційного ладу. Маючи такі інструменти як 

юрисдикційні повноваження (судочинство) та офіційне розуміння права 

конституційний суд визнається єдиним органом у здійсненні конституційного 

правосуддя щодо підтримання та охорони конституційного правопорядку, а отже, 

контролю над усіма правовими засобами його забезпечення [657]. В Україні він є 

одним з найважливіших інститутів, покликаних захищати і гарантувати 

правопорядок у цілому. 

Конституційний Суд України відіграє провідну роль у забезпеченні 

відповідності чинного законодавства конституції. Він неодноразово виступав на 

захист основ конституційного ладу, основних прав та свобод, закріплених у 

конституції, забезпечуючи тим самим її верховенство та гарантуючи можливість 

перевтілення у життя закріплених в Основному Законі принципів і норм. Як 

зауважує Г. Василевич, саме в законі про конституційний суд, як того вимагає 

конституція, можуть розвиватися та конкретизуватися її принципи і норми, що 

стосуються діяльності цього органу конституційного контролю [76, с. 117]. Відтак, 

спираючись на європейський досвід конституціоналізму, слід відобразити 

гарантуюче значення конституційного суду на конституційному рівні, 
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доповнивши Конституцію України розділом «Конституційні гарантії», де перше 

місце відвести цьому органові конституційного контролю. 

Формування інституту конституційного контролю в Україні зумовило 

необхідність пошуку ефективних форм організації судового контролю, а також 

шляхів його взаємодії з органами державної влади різних рівнів. В юридичній 

літературі існує думка, що правосуддя є не просто організаційно-інституційним 

чином оформлене, а й ієрархічно побудоване. Суди повинні владарювати над 

усіма допоміжними юрисдикціями, тобто бути державними, а для самих судів 

необхідна інстанція, що приймає кінцеве судження про право. Такою інстанцією 

по праву є конституційний суд [257, с. 89]. Тому, як слушно зауважує 

А. Селіванов, над конституційним судом немає будь-якого вищого органу, він 

нікому не підпорядкований і не підконтрольний, але його статус не можна 

розглядати лише в площині контрольного органу, що звужує визначення його 

правової природи як інституту влади [563, с. 78]. Отже, Конституційний Суд є 

конструктивним політико-правовим джерелом атрибутивності в системі інститутів 

правової держави. У контексті принципу верховенства права цей орган 

конституційної юстиції виступає єдиним суб’єктом конституціоналізації 

правового порядку, який забезпечує її різними способами формального 

юридичного впливу, включаючи виявлення конституційного змісту в конкретних 

інститутах галузевого законодавчого регулювання та конкретизацію правового 

(спеціального) статусу суб’єктів таких правовідносин. 

У вітчизняній і зарубіжній юридичній практиці високо оцінюють роль у 

сучасних демократичних державах конституційних судів, які виступають не 

тільки гарантом законності та правопорядку, а й гарантом політичного миру в 

суспільстві. При цьому зазначимо: попри те, що правовий статус конституційного 

суду визначають неоднаково [695; 699], його скрізь розглядають як один з 

найважливіших органів судової влади, засіб забезпечення верховенства 

конституції. У всіх країнах, де існує конституційний суд, він вважається 

найвищим органом конституційного нагляду і контролю (нагляд і контроль, як ми 

зазначали, є важливими засобами конституціоналізації правового порядку). В 

Україні необхідність утворення Конституційного Суду України та його діяльності 
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об’єктивно зумовлена практикою розвитку державності, формуванням 

українського громадянського суспільства і демократичного режиму, побудованих 

на засадах гуманності та справедливості. Саме остання безпосередньо виступає 

основою правового порядку, оскільки суд та інші правозастосовні органи держави 

зобов’язані постійно приводити діючий правопорядок у відповідність до 

справедливості [339], наголошував С. Муромцев. Із створенням конституційного 

суду є надії на те, що він послугує зміцненню конституційного ладу, формуванню 

й розвитку правової держави, утвердженню засад законності і правопорядку. 

На процес конституціоналізації правового порядку особливо впливають 

правові позиції (рішення, висновки, ухвали) Конституційного Суду, в яких 

інтерпретуються та розвиваються окремі положення конституції. Вони є свого 

роду результатом тлумачення духу і букви Основного Закону й забезпечують 

конституціоналізацію правового регулювання [668, с. 41]. Достовірна 

конституціоналізація правового регулювання забезпечується виключно 

посередництвом правоконстатуючих або правоустановчих рішень та правових 

позицій конституційного суду [262, с. 60], зауважує з цього приводу В. Крусс. 

Формулюючи правові позиції, Конституційний Суд не тільки виступає охоронцем 

конституції, її основоположних принципів та цінностей, які отримують своє 

втілення в конституційних інститутах, він здійснює, в підсумку, – у рамках 

встановлених конституційних процедур – і «перебудову», функцію з розробки та 

модифікації конституційно-правової доктрини розвитку правової системи. За ним 

безпосередньо закріплене право конституційного коригування правотворчої 

діяльності в цілому [643, с. 198]. Як зазначає Н. Пархоменко, юридична природа 

рішень Конституційного Суду полягає, по-перше, у здійсненні ними окремих 

функцій нормативно-правових актів; по-друге, в особливостях їх правового змісту 

й цільового призначення для обов’язкового виконання [381, с. 313]. Отже, можемо 

стверджувати, що правові позиції, так би мовити, створюють право, визначають 

напрями розвитку законодавства, створюють прецеденти тлумачення конституції 

та законів, заповнюють прогалини конституційного регулювання через офіційне 

тлумачення Основного Закону. 
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Через тлумачення конституційний суд бере активну участь у 

конституціоналізації поточного законодавства, тобто у функції держави щодо 

приведення всіх нормативних актів у відповідність до конституції. Своїми 

правовими позиціями конституційний суд активно сприяє вдосконаленню 

конституційного законодавства, дотримання норм Основного Закону. Чітка 

регламентація процедури розгляду справ про тлумачення конституції і законів 

конституційним судом сприяє об’єктивному й неупередженому розгляду та 

вирішенню справ, винесенню законних та обґрунтованих рішень, наслідком чого є 

конституційний правопорядок. 

Чітке і послідовне виконання рішень конституційного суду, неухильне 

дотримання сформульованих ним правових позицій також є одним з 

найважливіших засобів зміцнення конституційної законності. Дослідження 

правових позицій конституційного суду показує ступінь впливу органу 

конституційної юстиції на правову й політичну практику і передбачає глибоке 

вивчення цієї проблеми в рамках забезпечення законності, правопорядку в державі 

та ефективного функціонування всіх елементів правової системи. Аналіз рішень 

конституційного суду дозволяє побачити: помітний вплив його на надання 

формальної визначеності, юридичної змістовності конституційним принципам як 

правовим категоріям; вияв програмного, орієнтаційного характеру конституційних 

принципів як цілей, завдань та цінностей держави; доктринальну обґрунтованість 

принципів конституції [218, с. 173–177]. 

Звернення до практики Конституційного Суду дозволяє підтримувати 

актуальність теорії конституціоналізації права завдяки виявленню поточного 

соціального запиту у відповідному регулюванні. Про це, зокрема, пише 

М. Бондар, який вказує, що за допомогою конституційного правосуддя 

конституціоналізм як особливий політико-правовий режим демократичної 

держави актуалізується з урахуванням конкретно-історичних умов свого розвитку, 

перетворюється на «живий» конституціоналізм на основі вироблених правових 

позицій конституційного суду, які стосуються і норм та інститутів 

конституційного й інших галузей права, і практики їх реалізації [64, с. 101]. Отже, 

конституціоналізм є багаторівневою системою, яка формально виходить за межі 
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конституції, проте виступає також надійною гарантією забезпечення її 

верховенства, а також важливою інституційною та процедурною гарантією 

конституціоналізації правового порядку. 

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства 

Конституції України як Основного Закону держави на всій території України 

(ст. 2) [487]. Предметом доказування в Конституційному Суді України є 

обставини, які зумовлюють неконституційність правових актів повністю чи в 

окремих частинах, невідповідність Конституції України ратифікованих 

міжнародних договорів і міжнародних договорів, що подаються на ратифікацію 

[389, с. 299]. Тобто можна сказати, що конституційний суд є особливим органом 

охорони конституції (курсив наш. – Т. П.), який шляхом здійснення судочинства 

визначає конституційність, підтверджує або скасовує нормативно-правові акти, 

що прийняті суб’єктами влади і увійшли в зону конституційно-правового спору 

[558]. 

Отож, важливою гарантією конституціоналізації правового порядку, поряд 

із судовим та політичним гарантуванням, виступає також правова охорона 

конституції, за допомогою якої забезпечується виконання конституційних норм і 

суворе дотримання конституційної законності. При цьому реальність конституції 

потребує цілої низки соціальних, економічних, ідеологічних, організаційних та 

правових гарантій, які, власне, виступають одночасно й гарантіями правопорядку 

в цілому. Правова охорона конституції як гарантія конституціоналізації правового 

порядку передбачає підвищення авторитету і стабільності конституційних норм, 

можливість своєчасного попередження та припинення порушень конституції, 

оскільки всі інші гарантії лише створюють передумови для успішної реалізації 

Основного Закону. 

Правову охорону конституції визначають як вид державної діяльності із 

забезпечення правовими засобами верховенства та найвищої нормативної 

юридичної сили конституції в суспільстві, її безумовного дотримання [693, с. 12]. 

У контексті гарантій правового порядку та його конституціоналізації найточнішу 

характеристику правової охорони конституції можна отримати, розглядаючи її як 



 210 

складову частину правоохоронної системи (в контексті забезпечення 

правопорядку в цілому). Підставою для виокремлення правової охорони 

конституції в правоохоронній системі є особливий об’єкт охорони – Основний 

Закон держави. Специфікою системи правової охорони конституції є закріплення 

цієї системи в конституційних нормах, тобто в самому об’єкті правоохорони, що 

свідчить про особливу правову охорону конституції з метою забезпечення 

конституційності норм права та конституціоналізації права в цілому, а також 

окремих його галузей та інститутів. Відтак правова охорона конституції сприяє не 

тільки забезпеченню реалізації конституційних норм, а й збереженню безпеки 

держави, її незалежності і територіальної цілісності, оскільки конституційна 

держава не може існувати тільки в межах конституційно упорядкованого процесу. 

Розглядаючи правову охорону конституції як частину правоохоронної 

системи, можна виокремити такі її складові: конституційні норми, що 

забезпечують стабільність та реальність конституції як Основного Закону 

держави; конституційні принципи; суб’єкти правової охорони конституції, які 

становлять побудовану на принципі поділу влади систему державних органів, що 

здійснюють контроль і нагляд за дотриманням конституційних норм, а також 

застосування заходів конституційної відповідальності; специфічна правоохоронна 

діяльність, спрямована на захист норм Основного Закону й застосування засобів 

державного примусу у випадку їх порушення. Ефективну охорону конституції 

може забезпечити лише державний механізм, побудований на принципі розподілу 

влади, провідну роль в якому відведено всім без винятку органам державної влади 

та управління (президент, парламент, уряд, судові органи, органи конституційної 

юстиції, прокуратура, органи внутрішніх справ тощо). Їхні повноваження 

скеровані передусім на повноцінне втілення конституції в життя суспільства, 

тобто на її охорону, зокрема й від посягань з боку самих державних органів та 

посадових осіб. Отже, охорона конституції органами державної влади є важливою 

гарантією конституціоналізації правового порядку. 

У підтримуванні стану правопорядку, його гарантованості одне з ключових 

місць посідає юридична відповідальність. Інститут юридичної відповідальності 

виступає одним із ефективним правовим засобом забезпечення 
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конституціоналізації правового порядку, адже володіє високим рівнем 

правоспонукання суб’єктів суспільних відносин діяти згідно з Основним 

Законом – конституцією. Через юридичну відповідальність забезпечується дієвість 

конституційно-правових норм, підвищується їх ефективність, а також вплив 

конституційного законодавства на галузеві норми. 

Ефективність притягнення до юридичної відповідальності безпосередньо 

залежить від установленого в державі правопорядку, включаючи повноту і 

системність нормативно-правової бази, стабільність законодавства, зрозумілість і 

однозначність встановлених обов’язків [116, с. 47]. Важливо також зазначити, що 

інститут юридичної відповідальності є невід’ємною частиною загального 

механізму правового впливу на суспільні відносини. І як частина цього механізму 

він повинен слугувати забезпеченню законності, захисту прав та свобод людини і 

громадянина в Україні. 

В теорії права багато варіантів розуміння відповідальності. Одні зводять її 

до санкцій, інші розуміють її як сам процес застосування санкцій, треті 

представляють її у вигляді правоохоронних правовідносин. У будь-якому випадку 

відповідальність має нормативний характер, тому що виступає як обов’язок 

обґрунтовувати свої дії, спрямовані на встановлений правопорядок. У рішенні 

Конституційного Суду України від 30 травня 2001 р. № 7-рп/2001 у справі про 

відповідальність юридичних осіб юридична відповідальність інтерпретується як 

застосування певних заходів впливу правового характеру (санкцій) до суб’єкта за 

невиконання чи неналежне виконання обов’язків [525]. Як правовий інститут 

відповідальність – неодмінний елемент механізму правового регулювання 

суспільних відносин, встановлення правопорядку. Вона спрямовує, коригує 

поведінку правозобов’язаної і правоуповноваженої особи до належного, 

приписаного законом варіанта поведінки. Способи такого спонукання і заходи 

примусу різноманітні і, як правило, конкретні. Уся їх сукупність становить 

правовий інститут юридичної відповідальності. 

У науковій літературі нерідко обговорюється питання про існування різних 

видів юридичної відповідальності. Як правило, їх наводять чотири (кримінальна, 

цивільна, адміністративна, дисциплінарна), що продиктовано змістом відповідної 



 212 

норми Конституції України (п. 22 ч. 1 ст. 92) [221]. Проте науковцями 

справедливо обґрунтовується, що такий традиційний поділ на чотири види є 

неповним, оскільки не враховує сучасних політико-правових реалій, пов’язаних з 

підвищенням відповідальності держави, її органів і посадових осіб за забезпечення 

у суспільстві надійного правопорядку. Зустрічаються й інші її види, наприклад, 

міра відповідальності, яка застосовується до порушників законодавства про 

охорону природних ресурсів, іноді розглядається як еколого-правова 

відповідальність. Існують твердження і про існування інших видів 

відповідальності, таких як земельно-правова, водно-правова, лісо-правова, 

еколого-правова [306]. Деякі автори справедливо виокремлюють конституційну 

відповідальність [305; 345; 504, с. 105]. 

З методологічних міркувань ми не будемо детально розглядати кожен з 

видів юридичної відповідальності, оскільки це не випливає з предмета нашого 

дослідження. Лише обумовимо, що всі вони так чи інакше пов’язані з процесом 

конституціоналізації правового порядку, бо вважаємо, що юридичну 

відповідальність у цілому щодо правового порядку правомірно розглядати як 

основний правовий засіб, застосування якого в заданих напрямах забезпечує 

досягнення цілей правового регулювання. Саме вплив юридичної відповідальності 

на правову поведінку є одним із засобів, який дозволяє досягти основної мети дії 

права – забезпечення належного правового порядку. При цьому дія такої 

відповідальності щодо досягнення конкретних цілей має універсальний характер. 

Так, реалізація позитивної юридичної відповідальності досягає мети зміцнення 

базових правовідносин, ключових інтересів особи, суспільства і держави. Так 

досягається динамічна мета правового регулювання. Тобто юридична 

відповідальність має не лише статичний, а й динамічний аспекти [130, с. 131]. 

Розвиток і заохочення найбільш значущих зразків правомірної поведінки 

відповідно цементує вже сформовану державно-правову структуру і 

правопорядок, тобто досягається мета стабілізації правових відносин. Отже, 

досягнення цілей забезпечення конституціоналізації правового порядку за 

допомогою юридичної відповідальності має універсальний характер, що є 

специфічною ознакою самого правопорядку і гарантій його конституціоналізації. 
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У контексті нашого дослідження варто наголосити на особливостях саме 

конституційної відповідальності, яка має свою специфіку порівняно з такими 

видами юридичної відповідальності як кримінальна, цивільна, адміністративна, 

дисциплінарна. 

У юридичних дослідженнях цьому виду юридичної відповідальності 

приділяється, на жаль, незначна увага з огляду на те, що в самій Конституції 

України намічено лише загальні положення щодо відповідальності, тоді як 

розкриття її видів передбачається через галузеве законодавство. Причини, які по-

своєму нівелюють конституційну відповідальність, обумовлені особливостями 

конституційно-правових відносин. До цих особливостей слід віднести, по-перше, 

те, що конституційно-правові відносини мають комплексний, різносторонній 

характер, у зв’язку з чим якнайгостріше постають питання розмежування 

конституційно-правової відповідальності, з одного боку, і політичної, 

кримінальної та адміністративної  – з іншого; по-друге, те, що конституційно-

правові відносини вимагають високого професіоналізму, глибокого знання 

конституційного права, і для того щоб виявити конституційний делікт, необхідний 

комплексний аналіз конституційних норм; по-третє, те, що конституційно-правові 

санкції також мають своєрідний характер. Для більшості суб’єктів правотворчості 

суто психологічно найлегше погодитися з необхідністю відміни виданого ними 

нормативного акта, визнаного Конституційним Судом таким, що не відповідає 

Основному Законові [504, с. 110]. 

Сьогодні конституційна відповідальність є однією з важливих та 

ефективних гарантій охорони конституції, правопорядку, прав та свобод людини і 

громадянина [41, с. 17]. Тому не випадково вчені слушно наголошують на 

критеріях та особливостях цього виду юридичної відповідальності. Так, 

С. Погребняк підстави для виокремлення конституційної відповідальності як 

приклад застосування заходів конституційно-правового характеру за невиконання 

чи неналежне виконання обов’язків вбачає, перш за все, у Рішенні 

Конституційного Суду України від 30 травня 2001 р. № 7-рп/2001. Так, Суд 

зазначає, що Конституція України передбачає відповідальність державних органів, 

органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб, встановивши 
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за певні дії чи бездіяльність відповідні заходи впливу (санкції) до них. Ідеться, 

зокрема, про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 

(ст. 90), народних депутатів України (ст. 81), Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим (ст. 85), усунення з поста Президента України в порядку 

імпічменту (ст. 111) та ін. [373]. Іншими прикладами конституційної 

відповідальності, на думку вченого, можуть бути розпуск політичної партії чи 

громадської організації, дострокове припинення повноважень органів місцевого 

самоврядування [497, с. 31]. Отже, стан і виконання конституційного 

законодавства залежить від носіїв державної влади, адже у ньому закладено 

систему норм, відносин та цінностей, яка регулює і захищає громадян, охороняє 

правопорядок саме засобами державної влади [212, с. 218]. 

Будучи одним із видів юридичної відповідальності, конституційна 

відповідальність, на думку Ю. Тодики, по-перше, розглядається як засіб 

державного примусу до правопорушників, а по-друге, її суть полягає у настанні 

певних негативних наслідків, тобто юридичних санкцій, які застосовуються за 

порушення конституційно-правових норм [637, с. 190]. За слушним зауваженням 

О. Овчаренко, при аналізі цього інституту було б явно некоректно брати за основу, 

як це пропонують окремі правники, такий критерій як наявність згадки про 

можливі негативні наслідки, що можуть настати за допущені суб’єктом права 

порушення [358, с. 106–107]. Тому, як наголошує Ю. Барабаш, конституційна 

відповідальність – це не стільки необхідність покарання, скільки необхідність 

правового відновлення порушених конституційних цінностей. Отож, зазначає 

науковець, основною метою конституційно-правової відповідальності є охорона й 

захист Конституції, забезпечення її верховенства, найвищої юридичної сили і 

прямої дії на всій території України. Основними завданнями конституційно-

правової відповідальності є охорона й захист фундаментальних конституційних 

цінностей, засад конституційного ладу [497, с. 35]. Це випливає з того, що 

конституція і конституційне право мають так званий надгалузевий характер, а 

тому встановлюють основи галузей приватного і публічного права (їх 

фундаментальні цінності), в тому числі й основи приватноправової та публічно-

правової відповідальності. 
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Конституційні основи, що регулюють відносини відповідальності в 

приватному та публічному праві, повинні знайти адекватний вираз, конкретизацію 

і розвиток у нормах галузевого законодавства. При цьому галузеве законодавство 

не повинно суперечити конституційним основам юридичної відповідальності [99, 

с. 34]. Тому важливо створити такі механізми, щоб конституційна 

відповідальність не сприймалась як заклик чи побажання, а розглядалася всіма 

суб’єктами реальним конституційно-правовим інститутом, який би забезпечував 

конституційний правопорядок (і правопорядок у цілому). Адже головне 

призначення конституційної відповідальності – відновлення порушеного 

конституційного правопорядку, порушення балансу у взаємовідносинах між 

владними інститутами, а також порушення прав людини і громадянина. 

Якщо ми виходимо з того, що цей вид відповідальності є частиною 

(самостійним видом) юридичної відповідальності [654, с. 53], то повинні 

погодитися з таким твердженням: конституція як політико-правовий документ 

може передбачати і політичну відповідальність у своїх нормах (як правило, вона 

розглядається як відповідальність вищих політичних органів державної влади – 

президента, парламенту й уряду [325, с. 10]), тому необхідно розмежовувати 

юридичну й політичну сторони відповідальності, а також її політичну доцільність. 

На думку А. Пугачова, конституційно-правова відповідальність – це 

закріплений конституційно-правовими нормами обов’язок суб’єкта 

конституційно-правових відносин відповідати за невідповідність своєї юридично 

значущої поведінки, яка приписана йому цими нормами, запезпечувана 

можливістю застосування уповноваженою інстанцією заходів державного чи 

суспільного впливу [504, с. 111]. Якщо фактичною підставою конституційної 

юридичної відповідальності виступає правопорушення суб’єкта зі спеціальним 

конституційно-правовим статусом, що характеризується сукупністю ознак, які 

утворюють його склад, то юридичною підставою виступають конституційна 

охоронна (захисна) норма і спеціальний правозастосовний акт, у якому 

компетентний орган затверджує позбавлення зазначеного суб’єкта його 

спеціального конституційно-правового статусу. Н. Батанова вважає, що у процесі 

здійснення охоронної функції конституції на основі відповідних конституційних 
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норм складаються охоронні правовідносини. Вони не мають значного поширення, 

проте це не зменшує їх ролі у забезпеченні конституційного правопорядку [40, 

с. 26]. Визнаючи відповідальність як самостійний елемент механізму правового 

регулювання, відзначимо, що вона якнайтісніше пов’язана не тільки з охоронною, 

а й з регулятивною сферою. Констатуючи, що юридична відповідальність є 

цілісним явищем, її загальну мету можна визначити як забезпечення 

правопорядку. Ця мета полягає в підтриманні нормального функціонування всього 

механізму правового регулювання. 

Більше того, мета забезпечення правопорядку безпосередньо корелює з 

цілями Основного Закону. «У широкому розумінні конституційна 

відповідальність є важливою нормативно-правовою гарантією конституційного 

ладу» [358, с. 108], – наголошує О. Маляренко. На цій підставі деякі вчені навіть 

виділяють принцип законності юридичної відповідальності, який пропонують 

закріпити в конституції [180]. Забезпечення правопорядку передбачає зміцнення 

правовідносин і конституційних засад, що лежать в його основі, а це, своєю 

чергою, вказує на зв’язок зі стабілізаційною метою правового порядку. З іншого 

боку, розвиток позитивних і нейтралізація негативних чинників також забезпечує 

правопорядок, його динамічність, що випливає з положень конституції. 

У контексті сказаного цікавим є питання про стратегічну мету юридичної 

відповідальності, заради якої досягається тактична мета. На наш погляд, таку мету 

можна було б визначити як оптимізація правового порядку, тобто його зміна в бік 

зміцнення і вдосконалення (на відміну від його забезпечення, тобто підтримання 

на середньому рівні). Оптимізація правопорядку можлива за умови його 

належного забезпечення, оскільки останнє формує його стійкий стан і закладає 

фундамент його нормативно визначеної динаміки до більш високого рівня, що і є 

оптимізацією. Як основні напрями оптимізації правопорядку виділяють 

організаційний та охоронний. У результаті дії юридичної відповідальності 

правопорядок має представляти собою максимально ефективну та дієву, засновану 

на праві і сформовану на ідеях і принципах законності, конституційності, 

верховенства права та верховенства конституції таку упорядкованість суспільних 

відносин, яка виражається в соціально активній правомірній поведінці їх 
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учасників. Адже зв’язок різних видів відповідальності визначається єдиною 

метою – забезпечити нормальне функціонування суспільства, впорядкувати 

суспільні відносини. 

Якщо визнати оптимізацію правового порядку стратегічною метою 

юридичної відповідальності, постає питання про відповідну цій меті функцію 

юридичної відповідальності. Вважаємо, що така функція має посідати чільне місце 

в системі функцій правової відповідальності. На нашу думку, як основний засіб 

забезпечення конституціоналізації правового порядку, в контексті функцій 

юридичної відповідальності, варто виділити функцію нормативної оцінки 

правового порядку, яка, з одного боку, відповідає меті оптимізації правопорядку, а 

з іншого – є функціональним проявом сутності юридичної відповідальності. 

Отже, безпосередня залежність, що виражається в конкретизації цілей 

конституціоналізації правового порядку з метою юридичної відповідальності, 

вимальовується цілком чітко. В ролі загальної комплексної функції, спрямованої 

на досягнення зазначеної мети, виступає забезпечення конституціоналізації 

правового порядку. Зміст правозабезпечувальної функції юридичної 

відповідальності полягає в підтримці правопорядку в межах заданих конституцією 

параметрів. Отож, юридична відповідальність у процесі конституціоналізації 

правового порядку здійснює основну свою функцію – правозабезпечення, 

спрямоване на досягнення мети правового регулювання та всієї дії права – 

забезпечення належного стану правового порядку. 

Конституційна відповідальність виступає дієвим і надійним інструментом 

підтримки в державі правопорядку. Головне її призначення – зміцнення 

конституційної законності і, насамперед, забезпечення відповідності діяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб 

вимогам і принципам конституції. Остання покликана регламентувати основи всіх 

видів юридичної відповідальності, які підлягають подальшій конкретизації в 

галузевому законодавстві. Відтак галузеве законодавство не має суперечити 

конституційним нормам, що закріплюють принципи всіх інших видів юридичної 

відповідальності. 
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Ефективність конституційної відповідальності залежить від певних умов і, 

насамперед, від того, наскільки чітко визначені їх елементи в чинному 

законодавстві. Тому, враховуючи євроінтеграційні реалії сучасного українського 

суспільства, важливо, на нашу думку, прийняти спеціальні нормативні акти, які б 

стосувалися питань конституційно-правової відповідальності. Одним з таких 

основоположних актів може бути закон «Про конституційну юстицію в Україні», 

який не тільки акумулював би норми, вже наявні в різних актах, а й комплексно 

регулював питання, пов’язані з конституційною відповідальністю. Цей закон має 

регулювати завдання і законодавство про конституційні правопорушення, 

принципи та функції конституційної відповідальності, поняття і види 

конституційних санкцій, а також процедуру притягнення до конституційної 

відповідальності органів державної влади та їх посадових осіб. 

Підбиваючи підсумок здійсненого аналізу, можна визначити гарантії 

конституціоналізації правового порядку – як об’єднані в певну систему умови, 

способи й засоби дотримання, виконання і реалізації положень конституції та 

національного законодавства з метою захисту прав і свобод людини і 

громадянина, формування правової держави і громадянського суспільства. 

Коли говоримо про гарантії конституціоналізації правового порядку, то 

маємо на увазі якість забезпечення і зміцнення реального правопорядку. Якщо 

належний правопорядок як правова категорія існує незалежно від того, чи 

здійснюються спроби посягання на нього з боку окремих громадян або 

конкретних посадових осіб, то реальний правопорядок існує тоді й остільки, коли і 

наскільки ефективно здійснюється процес реалізації конституції та її 

гарантування. Більше того, сучасний стан правопорядку передбачає розширення 

системи гарантій. Суди повинні активно застосовувати конституційні норми у 

випадках колізій.  

Тому з погляду ефективної реалізації цілей забезпечення правового порядку 

можна зауважити, що, по-перше, формування сучасного правового порядку є 

механізмом, який, насамперед, дозволить упорядкувати правові зв’язки у межах 

законодавчо закріплених і реально дієвих правових засобів (наприклад, юридичної 

відповідальності, діяльності конституційного суду). По-друге, це дасть змогу 
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здійснювати регулювання суспільних відносин, і як результат – привести їх у 

відповідність до положень Основного Закону. На сучасному етапі формування 

правового порядку мають вирішуватися завдання кардинальної трансформації 

якості правового порядку і гарантій його конституціоналізації. Відповідно, має 

бути модифіковано не тільки систему права, а й правову систему загалом, а також 

матеріалізовано законодавче наповнення суспільних відносин, удосконалено 

вихідні положення та основні принципи правозастосовного процесу. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Розглянувши концептуальні положення праць науковців, зроблено 

висновок, що конституціоналізація правового порядку є не тільки головним 

критерієм ефективності всього механізму правового регулювання, а і його 

основною метою, адже це один із напрямів діяльності держави, спрямованих на 

реалізацію її завдань, сформульованих в Основному Законі. На цій підставі 

підкреслено, що механізм конституціоналізації виступає складним системним 

утворенням та включає в себе компоненти як соціального, так і юридичного 

характеру.  

Зазначено, що правопорядок має бути забезпечений необхідними 

регулятивними механізмами, ціннісними засадами, ідеями та принципами, які 

закріплені, перш за все, в конституції. Вказаний механізм насамперед 

забезпечується державою та її органами. На цій підставі зроблено висновок про те, 

що забезпечення конституціоналізації правового порядку слід розглядати його як 

одну з функцій держави, яка є реальним показником стану економічного, 

політичного і державного будівництва, якості чинного законодавства і на цій 

основі – належного правового порядку, який ґрунтується на конституції. Функція 

конституціоналізації правового порядку виникає разом із прийняттям конституції 

та здійснюється протягом усього конституційного процесу. Останній передбачає 

наявність Основного Закону держави, який встановлює принципи верховенства 

права, поділу влад (систему стримувань і противаг), гарантує захист прав людини, 

принципи демократії тощо.  
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В основу механізму конституціоналізації правопорядку покладено ідею 

комплексного багаторівневого механізму, що виступає як система, яка включає 

нормативну, функціональну та інструментальну складові. Взаємозв’язок цих 

елементів визначає інваріантність усієї системи забезпечення правового порядку, 

тобто її відносну стійкість, незмінність, самостійність. Основними властивостями 

цього механізму є те, що він заснований на відповідних конституційних 

принципах. Відповідно, зміст цієї категорії (механізм конституціоналізації) 

передбачає впорядковану структуру (суб’єкти, об’єкти, характер зв’язків між 

ними), різноманітні соціальні і юридичні чинники, форми, способи, умови й 

гарантії реалізації конституційних норм. Результатом дії такого механізму має 

стати правопорядок.  

Виокремлено два способи конституціоналізації: нормативно-законодавча 

конституціоналізація, яка полягає у вибудовуванні правової норми відповідно до  

Конституції та нормативно-інтерпретаційна, що виражається в реалізації норм і 

принципів Конституції в галузевому законодавстві на основі рішень 

конституційного суду. З огляду на це, сформульовано стадії механізму 

конституціоналізації правового порядку: втілення конституційного права в 

конституційному акті (як правило, в конституції) – «право в нормі»; втілення 

права в конституційних правовідносинах;  дія галузевих правовідносин відповідно 

до норм і принципів конституції; втілення права у фактичних правомірних діях 

носія цього права, або в його правореалізаційних діях.  

Доведено, що конституціоналізація є складним процесом, що має 

аналізуватися в єдності та протиставленні внутрішніх і зовнішніх проявів. З 

одного боку – це формально визначені послідовні етапи, а з іншого – динамічний 

вплив на чинну систему законодавства та суспільні відносини загалом. Цей процес 

передбачає три етапи: а) розробку і прийняття основоположного акта – 

Конституції; б) втілення закріплених у ній положень у всі елементи правової 

системи; в) забезпечення пріоритету конституційних положень та суворе 

дотримання їх суб’єктами права.  

Зазначено, що конституціоналізація галузевого законодавства виражає 

якість верховенства конституції і забезпечення відповідності їй усіх законів та 



 221 

підзаконних актів, що проявляється у трьох аспектах: по-перше, найбільш значущі 

галузеві відносини прямо закріплено в конституції і вони регулюються за 

допомогою реалізації механізму прямої дії норм Основного Закону; по-друге, 

галузеве законодавство регулює певне коло суспільних відносин відповідно до 

положень конституції і під судовим конституційним контролем; по-третє, 

конституціоналізація є способом подолання конкуренції правових норм і 

розв’язання юридичних конфліктів. У цьому зв’язку вказано, що 

конституціоналізація, по-перше, легалізує найважливіші ідеї конституційної 

правосвідомості як загальнообов’язкові вимоги позитивного права, а по-друге, 

забезпечує їх практичну реалізацію в чинній системі суспільних відносин: 

а) визначає пріоритетні цілі правового розвитку суспільства; б) виробляє 

оптимальні шляхи і засоби їх досягнення; в) забезпечує планомірну і злагоджену 

діяльність правотворчих і правозастосовних органів; г) орієнтує юридичну 

практику на однакове розуміння і дотримання основоположних правових засад – 

норм конституції; ґ) спрямовує правовиховну діяльність державних органів і 

громадських організацій на формування у громадян і посадових осіб основ 

юридичного світогляду. 

Акцентовано, що конституціоналізацію варто розглядати як одну з 

найважливіших загальносоціальних умов та спеціально-юридичних засобів 

забезпечення й охорони прав та свобод людини і громадянина, зміцнення 

законності і правопорядку в державі. На цій підставі запропоновано 

виокремлювати серед загальноправових принципів права та конституційних 

принципів принцип конституціоналізації, який є основоположною ідеєю втілення 

в життя конституції, її дотримання та відповідність чинного законодавства її 

положенням. Значення принципу конституціоналізації правового порядку полягає, 

по-перше, в тому, що процес законотворчої діяльності має проходити через 

утвердження ідей конституціоналізму, оскільки принципи не тільки вказують 

шлях формування законодавства, а й утримують його в певних рамках, 

забезпечуючи необхідну стабільність і єдність. По-друге, принцип 

конституціоналізації правового порядку виступає своєрідним регулятором 

правозастосовної діяльності. Практика, орієнтуючись на нього, здійснює 
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правозастосовну діяльність не тільки у суворій відповідності з буквою Основного 

Закону, а й у згоді з духом конституційно-правових вимог. По-третє, ефективність 

конституціоналізації чималою мірою залежить і від правильного розуміння 

громадянами основних положень конституції.   

Зроблено висновок, що конституціоналізація правового порядку 

безпосередньо залежить від змісту тих цінностей і принципів, що закладені саме в 

конституції та зумовлені особливостями національної правової системи, в основі 

якої лежить статика (заданий конституцією ідеал правової системи) і динаміка 

(правовий розвиток соціально-економічних процесів на базі й відповідно до 

цінностей сучасного конституціоналізму). Від того, наскільки основні 

конституційні принципи і положення відображено в законодавстві, залежить 

ступінь ефективності правового регулювання суспільних відносин. 

Зазначено, що за суб’єктами механізм конституціоналізації може бути трьох 

типів: 1) конституціоналізація, яка відбувається внаслідок правотворчої діяльності 

уповноважених органів державної влади; 2) конституціоналізація, яка відбувається 

в результаті діяльності конституційного суду; 3) конституціоналізація, яку 

здійснюють суди загальної юрисдикції в ході судового нормоконтролю. З огляду 

на це, виокремлено правову та організаційну форми конституціоналізації 

правового порядку.  

Рівень (ступінь) ефективності механізму конституціоналізації правового 

порядку залежить від функціонування та взаємодії двох блоків чинників: 

соціальних і юридичних. Критерієм такого поділу є механізм реалізації 

конституції, адже дезорганізація соціального, економічного та правового устрою 

життя є живильним середовищем для порушення норм конституції, а відтак і 

відсутності належного правового порядку. Якщо соціальні та психологічні 

чинники впливають на стан правопорядку опосередковано, то юридичні – 

безпосередньо визначають характер його конституціоналізації. 

Роль конституції в процесі конституціоналізації правового порядку 

проявляється в двох аспектах: 1) конституція виступає юридичною основою 

процесу конституціоналізації; 2) конституція встановлює механізм погодження 
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актів міжнародного і національного права, тим самим встановлюючи 

конституційний механізм гармонізації відповідних правових систем.  

Юридичний механізм конституціоналізації правового порядку 

забезпечується насамперед через створення нормативно-правових гарантій, які  

визначено як сукупність спеціалізованих правових норм, існування й цільове 

призначення яких визначається необхідністю реалізації конституції, відповідно до 

якої ці норми було прийнято. Відповідно для забезпечення верховенства 

конституції можуть застосовуватися дві концепції гарантування конституції: 

1) концепція судового гарантування конституції, коли її гарантом проголошується 

спеціалізований орган конституційного контролю – конституційний суд чи суд 

загальної юрисдикції; 2) концепція політичного гарантування конституції, коли її 

гарантом проголошується глава держави, що забезпечує реалізацію 

конституційних норм і визначає основні напрями законодавчої політики та 

діяльності уряду. 

Відмічено, що саме в законі про конституційний суд можуть розвиватися та 

конкретизуватися її принципи і норми, що стосуються діяльності цього органу 

конституційного контролю. Формулюючи правові позиції, Конституційний Суд не 

тільки виступає охоронцем конституції, її основоположних принципів та 

цінностей, які отримують своє втілення в конституційних інститутах української 

державності, він здійснює, в підсумку, – у рамках встановлених конституційних 

процедур – і «перебудову», функцію з розробки та модифікації конституційно-

правової доктрини розвитку правової системи. Через тлумачення Конституційний 

Суд бере активну участь у конституціоналізації поточного законодавства, тобто у 

функції держави щодо приведення всіх нормативних актів у відповідність до 

конституції.  
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РОЗДІЛ 3 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ  

ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ 

 

3.1 Поняття та критерії ефективності конституціоналізації правового 

порядку 

 

На право впливає безліч чинників: економічні, суспільно-політичні та 

ідеологічні, соціально- та індивідуально-психологічні, формально-юридичні. З 

огляду на це, правовий порядок існує в певному середовищі, яке може знижувати 

його ефективність або, навпаки, посилювати його дію. Найдосконаліші юридичні 

засоби можуть бути недієвими в умовах нестабільної політичної ситуації, 

соціальної та міжнаціональної конфронтації, відсутності ціннісних орієнтирів. 

Тобто ефективність правового порядку багато в чому визначається тим, 

наскільки повно і вдало поєднуються різні інтереси: державні, національні, 

особисті. Оскільки результативність правового регулювання залежить саме від 

правопорядку, то останній виступає як засіб узгодження таких інтересів. 

Зокрема, як зауважує Н. Панаріна, особливості взаємовпливу права й 

правопорядку слід розглядати не лише у площині соціальної ефективності права, 

а й в аспекті його зумовленості фактичними суспільними відносинами, що мають 

правовий характер і входять до складу правопорядку [376, с. 192]. Наскільки 

упорядковано суспільні відносини, наскільки вони відповідають вираженим у 

праві моделям поведінки, – настільки і буде ефективним правове регулювання. 

Крім того, зміст, структура та форма правопорядку визначаються процедурами 

правового регулювання суспільних відносин, оскільки поза правовим 

регулюванням правопорядок не існує [110, с. 110–111]. Правовий порядок як 

результат ефективної дії правових норм має характеризуватися певною 

результативністю, ефективністю, без встановлення якої втрачається сенс 

формування правових завдань. Розуміння ефективності конституціоналізації 

правового порядку безпосередньо впливає на зміст роботи законодавця і 
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правозастосувача, адже правовий порядок безпосередньо пов’язаний з процесами 

правотворчості та правореалізації. 

На сьогодні є дослідження, присвячені вивченню і визначенню 

ефективності права, окремих правових норм та інститутів, правореалізаційного 

процесу, ефективності механізму правового регулювання. Водночас питання 

ефективності конституціоналізації правового порядку на теоретичному рівні не 

розглядалося. З’ясування цього питання є принципово важливим, адже 

формулювання і реалізація основних завдань суспільного розвитку, 

сформульованих у конституції, без урахування їх результативності, ефективності 

втрачає будь-який сенс. З іншого боку, право (з позицій реалістичного 

позитивізму) – це не тільки система діючих юридичних норм, а й, перш за все, 

система соціально ефективних норм, тобто значення мають прийняті норми 

права, які досягли своїх соціально корисних цілей в реальній практиці їх 

реалізації та застосування. Тому вважаємо, що право стає правом не на стадії 

формування юридичних норм, а тоді, коли правова воля, що створює зміст права, 

досягає своїх цілей в правомірній поведінці суб’єктів права, проходячи з 

необхідності процес забезпечення правопорядку. Тому стверджувати про якість 

правового регулювання в сучасній цивілізованій державі можливо лише тоді, 

коли її можна оцінити не тільки з позиції ефективності, а й з позиції втілення 

фундаментальних цінностей та принципів конституції у правомірну поведінку. 

Тому, абстрагуючись від специфіки конкретних результатів дії правових норм, 

варто констатувати, що в них відображається якісний стан суспільних відносин. 

Можна сказати, що останнє залежить від того, чи є ефективними правові норми і 

право загалом. Сказане, як видається, і зумовлює саму можливість визначення 

правопорядку на основі синтезованого (широкого) розуміння ефективності 

правових норм. Правопорядок як упорядкування суспільних відносин є 

результатом дії ефективного права в цілому. 

Конституціоналізація – це складне багатокомпонентне явище, ефективність 

же – це комплексна характеристика цього процесу. Ефективність механізму 

конституціоналізації правового порядку безпосередньо залежить від об’єктивних і 



 226 

суб’єктивних умов, які – в узагальненому вигляді – стосуються і самого права, і 

сфери його реалізації. До того ж, механізм конституціоналізації правопорядку діє на 

основі і в межах наявного суспільного буття і суспільної свідомості. Це дозволяє 

зробити висновок, що характер внутрішньосистемних зв’язків такого механізму, а 

також його взаємозв’язку з різними сторонами суспільного життя багато в чому 

визначає ті умови, які, врешті-решт, і забезпечують його ефективність.  

Актуальність дослідження теоретичних проблем ефективності норм права та 

законодавства в цілому пов’язана, по-перше, з необхідністю створення цілісної 

концепції ефективності конституціоналізації права, по-друге, з потребою 

вдосконалення чинного законодавства у сфері забезпечення правового порядку, по-

третє, з важливістю розуміння орієнтирів розвитку правової системи та всіх її 

елементів. Отже, ефективність конституціоналізації правового порядку – проблема 

багатопланова, пов’язана з вирішенням питань методологічного, теоретичного, 

прикладного характеру. 

Ефективність конституціоналізації правового порядку виражається в 

позитивних змінах, які виникають у суспільних відносинах у результаті 

переведення вимог юридичних норм у реальну поведінку суб’єктів права. Оскільки 

конституціоналізація – це засіб підтримки балансу інтересів учасників 

правовідносин, то її ефективність можна оцінювати по тому, наскільки 

оптимальним є поєднання цих інтересів. Тобто ефективність показує, як і наскільки 

задовольняється інтерес за допомогою втілення в життя приписів держави, зокрема 

норм Основного Закону. Цикл руху права в цілому до втілення його цілей 

завершується у правопорядку. І саме його конституціоналізація є засобом, який 

задає спрямованість такого консенсусу. Звідси, ефективність конституціоналізації 

правового порядку  – це співвідношення між результатом дії права й тією метою, 

задля якої було прийнято Основний Закон. Конституція визначає всю парадигму 

правових відносин. Це той правовий фундамент, на якому базується система 

державного управління, її інституційна парадигма, юридичне гарантування прав 

людини, суспільний порядок. З огляду на це, про ефективність конституціоналізації 

правового порядку можна говорити тоді, коли реалізація конституції дає очікувані 
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результати та сприяє досягненню поставленої мети (тобто досягненню належного 

стану правового регулювання суспільних відносин – правового порядку). Правове 

регулювання може бути спрямоване на перетворення наявних відносин, 

підтримання їх на оптимальному рівні або на максимізацію чи мінімізацію тих чи 

тих відносин. Відповідно, й ефективність правового регулювання варто оцінювати 

по тому, в якому напрямі й наскільки вдалося вплинути на суспільні відносини, як 

змінилася їх динаміка або стан під впливом юридичних засобів. Добре 

організований механізм є належною умовою функціонування правової системи. 

Причому механізм конституціоналізації правового порядку повинен бути соціально 

цінним за своїм характером, створювати режим сприяння задоволенню законних 

інтересів суб’єктів права. 

Як бачимо, в юридичній науці визнається обумовленість ефективної 

«правової матерії» чинниками суспільного життя, об’єктивними закономірностями 

розвитку соціальної системи, потребами соціальної динаміки. Отже, використання 

категорії «ефективність» щодо визначення правового порядку є спробою підійти до 

розв’язання цієї проблеми з позиції широкого підходу, проте в межах нормативного 

та соціологічного праворозуміння. При цьому категорії «законність» і «правомірна 

поведінка» виявляються введеними в загальне поняття ефективності, оскільки 

характеризують лише юридичний аспект ефективності дії правових норм. 

Соціальна ж ефективність дозволяє критично оцінити чинне законодавство і з 

погляду природних прав та свобод людини і з погляду інтересів особи, суспільства і 

держави. Тобто можна зазначити, що основним критерієм ефективності (в 

юриспруденції загалом) є встановлення адекватної мети існуючої правової 

реальності для досягнення співвідношення «мета – результат».  

Отже, важливим є те, що з’ясовувати суть категорії «ефективність» у 

контексті механізму конституціоналізації правопорядку треба в межах 

результативності правового регулювання та цілеспрямованості дії норм 

Основного Закону. Тобто для з’ясування суті ефективності такого механізму 

потрібно визначити його мету, тобто те, чого необхідно досягти в результаті дії 

конституції, а також пояснити пов’язані з метою результати функціонування 
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всього механізму конституціоналізації правопорядку. Показовим у цьому 

випадку буде розуміння ефективності інституційного механізму забезпечення 

правопорядку, дане С. Алексєєвим, а саме: це оцінна властивість (курсив наш. – 

Т. П.), яка визначає ступінь (рівень) результативності функціонування 

інституційно-правового механізму в досягненні правопорядку в суспільстві [8, 

c. 324]. Очевидно, що мета в цьому випадку є іманентною і полягає насамперед у 

досягненні правового порядку в суспільстві, тобто стану впорядкованості в 

суспільних відносинах, який складається в результаті реалізації норм Основного 

Закону, адже ефективність норм конституції залежить від якості та ступеня їх 

реалізації. Будь-яка норма, якщо вона не виконується, – не приносить ефекту. 

Відповідно ефективне правове регулювання сприяє зміцненню правопорядку. 

З іншого боку, як зауважує Н. Пархоменко, правопорядок є одним із 

засобів (критеріїв) визначення ефективності національного законодавства з 

огляду на реалізацію та розвиток норм конституції [387, c. 98]. Таке розуміння 

правопорядку породжує необхідність насамперед визначити критерії 

ефективності його конституціоналізації. Критерії допоможуть нам зрозуміти, чи 

досягаються (і якою мірою) ті конкретні соціальні цілі, які містяться в 

конституції, наскільки загальний інтерес, загальна потреба, виражені в 

Основному Законі, задовольняються в межах конкретних відносин і до якого 

ступеня основоположні конституційні принципи й норми засвоєні громадянами і 

визначають їх загальну установку на дотримання права. 

У словнику під критерієм розуміється «підстава для оцінки, визначення 

або класифікації чогось; мірило» [585, c. 473]. У правознавстві поняття «критерій 

ефективності» позначає ознаку чи сукупність ознак, на основі яких оцінюється 

ефективність правової системи в цілому, а також окремих її елементів. Тобто 

критеріями ефективності конституціоналізації правового порядку мають 

виступати ознаки, на підставі яких можна судити про результативність 

досягнення поставлених у конституції цілей. Специфічний зміст терміна 

«оцінка» відображає неоднозначність процедури оцінювання людьми результатів 

і наслідків дій. Оцінка ефективності необхідна як для органів державної влади, 
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що зобов’язані забезпечувати правопорядок у суспільстві, так і для самого 

суспільства, яке має право контролювати якість діяльності держави та її органів. 

Критерії ефективності конституціоналізації формуються на базі системи 

суб’єктивних цінностей, виражених зазвичай в ідеології та концепціях 

суспільного і державного устрою. Тобто оцінні критерії ефективності залежать 

від політичної системи та конкретно-історичних умов, у яких була прийнята і діє 

конституція. Цінності, мета, концепції, принципи конституціоналізації, 

нормативна база забезпечення правового порядку і, звичайно, суспільні потреби 

та інтереси – всі ці параметри критеріїв ефективності конституціоналізації є 

перманентними величинами. 

З філософського погляду будь-яка діяльність – це активність, яка завжди 

спрямована на досягнення свідомо поставленої мети. Своє завершення діяльність 

знаходить у результаті. При цьому результат і мета діяльності лежать у різних 

площинах [351, c. 94]. Поки не вказано мету певної діяльності, ми взагалі не 

можемо говорити про її раціональність чи нераціональність, і зрештою – про її 

ефективність чи неефективність. Важливість і значення цільової компоненти 

конституціоналізації полягає у формуванні знання про належний і бажаний стан 

правового порядку, в якому відображені істотні моменти майбутньої організації 

правової сфери суспільства, визначено подальші дії. 

Можна без перебільшення сказати, що в дослідженні ефективності 

конституціоналізації правового порядку цільова компонента має першочергове та 

вирішальне значення. Мета конституціоналізації постає як певний стандарт, 

еталон стану правового порядку. Тому очевидно, що критерії є похідними від 

мети. Мету умовно можна поділити на безпосередню (мета-завдання), 

опосередковану і кінцеву. Безпосередньою метою забезпечення правопорядку є, 

насамперед, охорона суспільних відносин від протиправних діянь і запобігання 

скоєнню правопорушень. Опосередкованою метою є усунення причин та умов 

скоєння правопорушень. Кінцева мета – досягнення правового порядку в 

суспільстві (ця мета збігається з усіма іншими кінцевими цілями форм 

забезпечення правопорядку, а також із метою самого механізму його 
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конституціоналізації – втілення положень конституції в усі структурні 

компоненти правової системи. Крім того, в процесі конституціоналізації 

правового порядку у правовий простір не тільки вводяться суто юридичні цілі, а й 

створюються умови для безперешкодного проникнення і нормативного 

закріплення всіх соціально значущих цінностей та цілей, зафіксованих в 

Основному Законі. 

Безпосередню мету конституціоналізації правового порядку, залежно від її 

спрямованості та особливостей адресата, можна поділяти на загальну і спеціальну. 

Загальна мета полягає в утриманні невизначеного кола осіб від порушення 

конституції. Спеціальна мета адресована обмеженій кількості осіб, які вже 

порушили норми Основного Закону. Аналогічно можна виявити цілі у 

правотворчій, правозастосовній діяльності, в різних організаційних формах 

забезпечення правопорядку. 

Якщо вести мову про безпосереднє забезпечення правопорядку, то 

основним критерієм буде контроль – спостереження за діяльністю об’єкта, 

перевірка її відповідності нормативним актам, що визначають межі 

цілеспрямованої діяльності компетентних органів держави. У контексті означеної 

в дисертації проблеми ми будемо розглядати ефективність не діяльності щодо 

забезпечення правопорядку, а процесу його конституціоналізації з позицій 

втілення положень Основного Закону у всі структури правової системи. Тому 

основними критеріями ефективності конституціоналізації правового порядку 

будуть дієвість конституції, її стабільність та якість. Адже, як було вже зауважено, 

конституція виступає запорукою стабільного та гармонійного функціонування 

правової системи та належного забезпечення правового порядку. 

Якість конституції (включаючи всі параметри її дієвості, яка веде до 

належного результату) визначається ступенем впливу її норм на встановлення 

правового порядку, співвідноситься з поставленою метою правового 

регулювання на основі її положень і тими правовими засобами, що дозволяють 

досягти ефективного результату. Мета – це ідеальний образ, суб’єктивна 

форма майбутньої дійсності, у тому числі майбутньої норми права. Завдяки 
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засобам конституціоналізації мета об’єктивується, набуває реальної 

конкретної форми реалізації конституції та відповідно забезпечує конкретну 

міру ефективності її положень. Співвідношення між метою та засобами має 

діалектичний характер. Чим повніше мета втілюється в засобах, тим 

ефективніший правовий вплив. З огляду на це, принципово важливо виявити 

критерії, що дозволяють визначити реальний ступінь ефективності та якісні 

показники конституції як на стадії правотворчості, так і на стадії 

правозастосування, і тим самим пов’язати правотворчість з реалізацією 

Основного Закону. Так, на думку П. Кіндрат, питання ефективності 

розглядається, перш за все, з погляду оцінки певних критеріїв, які сучасна 

юридична наука визначає як мірило впливу закону на державно-правові 

відносини й забезпечення ним суспільних потреб [209, c. 21]. При цьому 

виявлення критеріїв дає можливість по-новому підійти до проблеми 

праворозуміння, її місця у формуванні правопорядку та забезпеченні режиму 

законності. Базовим поняттям при визначенні критеріїв слугує системно-

змістовна характеристика конституції як нормативної основи 

конституціоналізації правового порядку, про що ми вже зазначали. Такий 

підхід дозволить побудувати класифікацію критеріїв ефективності процесу 

конституціоналізації правового порядку, спрямованого на високу ефективність 

положень конституції та її впливу на всі елементи правової системи. 

Стабільність конституції справляє також неабиякий вплив на ефективність 

конституціоналізації правового порядку, який заснований на фундаментальних 

цінностях конституції, оскільки засвоєння конституційних принципів і норм 

можливе лише через тривалу еволюцію, яка можлива лише в тому разі, коли 

конституція існуватиме без кардинальних змін та доповнень. Адже ґрунтовні 

зміни здатні призвести до тотальної ревізії конституційних принципів і, як 

наслідок, – до неефективності її положень. Тобто стабільність конституції 

виступає, так би мовити, однією з найважливіших передумов конституційного 

правопорядку, який, своєю чергою, є основою ефективності процесу його 

конституціоналізації. 
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Характеризуючи критерії ефективності конституціоналізації правопорядку, 

варто виділити насамперед ті, що свідчать про результативність усієї правової 

системи, а отже, і правового порядку як її елемента. Семантика поняття 

«ефективність» дозволяє говорити про те, що ефективність – це явище позитивне 

(«дає ефект»), тому і в межах права воно має характеризувати позитивні сторони 

правового порядку. Сам порядок також розглядається в теорії права як позитивний 

соціальний результат – досягнення належного стану в регулюванні суспільних 

відносин. Правопорядок безпосередньо пов’язаний з прийняттям та реалізацією 

правових норм. Тому ефективність його конституціоналізації визначається 

різницею між метою процесу конституціоналізації та результатом – рівнем 

конституціоналізації правового порядку. 

Ми пропонуємо виділити два рівні ефективності конституціоналізації 

правового порядку: правотворчий та правозастосовний. Важливо розуміти, що 

такий поділ є умовним і потрібен лише для того, щоб здійснити глибокий аналіз 

досліджуваного явища. Саме така структура відображає алгоритм дії процесу 

конституціоналізації, який охоплює питання про досягнення необхідного рівня 

правового порядку шляхом прийняття і введення в дію правових (конституційно-

правових) норм, які визначають статус суб’єктів конституціоналізації, а також 

порядок реалізації ними правових норм та їх застосування у конкретних 

суспільних відносинах. 

Додамо, що розгляд ефективності конституціоналізації правового порядку 

на цих рівнях відповідає структурі самого правового порядку в рамках 

відповідальності: суб’єкта, який формулює вимоги законності та правомірності 

дій (правотворчий рівень); суб’єкта, який забезпечує необхідний стан правового 

порядку (правозастосовний рівень). На кожному із цих рівнів потрібно визначити 

параметри ефективності конституціоналізації правового порядку. 

На першому рівні ставиться питання про необхідність і доцільність 

прийняття і введення в дію відповідних правових норм. Законодавцю потрібно 

вивчити всі обставини, які актуалізують необхідність прийняття певного закону, 

який регулює суспільні відносини, що випливають з положень конституції. До 



 233 

того ж, законодавець має спиратися на аналіз громадської думки, на дані 

соціологічних досліджень, прогнозувати взаємодію всієї сукупності соціальних 

умов. На цій підставі О. Бонк вважає, що однією з основних умов і водночас 

показників ефективності закону є суспільна думка, здатна оцінити ефективність 

закону за всіма параметрами його ефективності. Звичайно, це буде думка на рівні 

буденної свідомості, але якщо говорити про справді масову думку, то за умови, 

якщо вона реально склалася і не представляє думки тільки окремих осіб чи малих 

груп – рідко буде помилковою, хіба що за винятком випадків її спотворення 

хибною інформацією, навмисним або ненавмисним прагненням якого-небудь 

органу спотворити реальний стан справи. Більше того: громадська думка здатна, 

всупереч неправдивій інформації, вірно відобразити те, що є насправді. 

У будь-якому випадку, думка про ефективність найважливих законів 

держави не лежить за межею природної доступності і здатна з достатньою 

вірогідністю відобразити стан справ з їх фактичною результативністю. Громадська 

думка може розглядатись як показник ефективності (неефективності) норми права 

і тоді, коли вона не містить безпосередньої оцінки дієвості норми. Тут сам факт, 

наприклад, позитивної налаштованості суспільної думки до законодавчого акта, 

хоч і не прямо, але з достатнім ступенем вірогідності свідчить про те, що йдеться 

про дієві юридичні норми. Висновок полягає в тому, що суспільна думка про 

право повинна трактуватися як один із чинників ефективності дії юридичних норм 

і нерідко виявляється ще й показником обґрунтованості, корисності та 

результативності дії норм права [65, c. 8–9, 145]. Саме сукупність таких обставин і 

виступатиме підставою конституціоналізації правового порядку. Отже, на 

правотворчому рівні потрібно здійснити системний аналіз наявності або 

відсутності підстави прийняття закону, відповідного конституції. Тільки коли таку 

підставу буде правильно встановлено, можна стверджувати про ефективність 

конституціоналізації правового порядку. 

На цьому рівні варто також визначити межу як образ у думках майбутнього 

закону, зокрема конституції. При такому підході використовується визначення 

права як сукупності правових норм, забезпечених примусом держави. Ступінь 
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реалізації норми права визначається ієрархічністю і взаємозв’язком та 

взаємовпливом норм права. Цей критерій дозволяє охарактеризувати жорсткий 

зв’язок між державною волею та правовою нормою. У цьому випадку право 

тотожне законові. Норми права утворюють певну ієрархію, їх юридична сила 

обумовлена силою вищої норми. Відомо, що на вершині законодавства стоїть 

конституція. Проте, використовуючи цей критерій визначення ефективності 

конституціонаізації, важко побачити динаміку прогресивних тенденцій 

соціального розвитку, визначити обсяг і закономірності закріплення природних 

прав людини, надати моральну оцінку правовим явищам. Тому на цьому рівні 

визначення ефективності конституціоналізації правового порядку варто 

використовувати саме ціннісний критерій ефективності. Під таким кутом зору ми 

можемо стверджувати, що дія конституції оцінюється не тільки як ідеальний образ 

поведінки людей, а й як соціально-ціннісна основа правового порядку. 

Розроблений закон повинен містити розумні і науково обґрунтовані цілі, 

засоби для їх досягнення, а також, як слушно наголошують вчені, – інтереси, на 

захист яких спрямований конкретний нормативний акт [168, c. 12]. Якщо 

законодавець неправильно визначає цілі, закон не дасть очікуваного результату. А 

з іншого боку, якщо ставити в законодавстві ту чи іншу мету, не обтяжуючи себе 

правовим регулюванням, яке претендувало б на забезпечення досягнення 

відповідної мети, то навряд чи варто розраховувати на зміни на краще у 

фактичному стані справ. Адже на сьогодні багато приписів правових актів не 

визначають жодних прав та обов’язків. Вони лише в найзагальнішому вигляді 

ставлять завдання й описують бажаний стан справ. У законі має бути закріплено 

конкретні правила поведінки. Норми дієві тільки тоді, коли чітко визначено об’єкт 

правового регулювання. 

Стримуючи протиправну активність і сприяючи в такий спосіб задоволенню 

правомірних інтересів, правовий порядок дає позитивний результат. Тому 

умовами ефективності його конституціоналізації є обставини, що сприяють 

найбільшій реалізації цінностей, закладених у конституції. Звідси загальною та 

обов’язковою умовою ефективності конституціоналізації правового порядку 
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виступає сама конституція як соціальна цінність, її стабільність та ефективність. 

Якщо соціальна цінність Основного Закону уявна, ми не можемо стверджувати 

про ефективність процесу конституціоналізації. Будь-яка конституція відображає 

об’єктивно існуючі суспільні відносини. І що повніше й глибше вона їх 

відображає, то ефективнішим буде її вплив на правопорядок та ефективніше 

відбуватиметься процес його конституціоналізації. 

Найважливішою і найскладнішою серед параметрів конституціоналізації 

правового порядку є оцінка ефективності самої конституції. Під ефективністю 

конституції розуміється її реалізованість, яка визначається загальнозрозумілістю, 

несуперечливістю її норм, їх системністю. Поняття ефективності конституції 

визначається також співмірністю соціальних цілей норм Основного Закону та 

юридичних засобів досягнення цих цілей. З огляду на це, доцільно визначити 

ефективність Основного Закону за такими критеріями: соціальний зміст 

конституції, її легітимність, пряма дія та програмний характер. Ефективність норм 

конституції має бути забезпечена також дієвим правосуддям. 

Реалізованість конституції досягається тоді, коли конституційні норми 

набувають реальності у поведінці суб’єктів, коли цей закон починає виконувати 

свої функції основоположного нормативного регулятора в житті суспільства. 

Конституція має мотивувати поведінку суб’єктів: одних (органи державної влади) 

на виконання приписів законів, що випливають із конституції; інших 

(громадяни) – на досягнення конституційно обумовленої мети. 

Взагалі діяльність з підготовки, прийняття та реалізації законів залежить від 

соціально-правової активності суб’єктів законотворчості і правозастосовної 

діяльності, від рівня їх правосвідомості та правової культури. Що вищим буде 

рівень їх професійної підготовки, чіткішою громадянська позиція, то більше 

впевненості в ефективності механізму конституціоналізації права в цілому. Для 

досягнення такої ефективності потрібно, щоб особа визнавала ті соціальні 

цінності, які закріплює та охороняє Основний Закон, а його правові норми 

відповідали потребам розвитку суспільства, його матеріальним і духовним 

інтересам і вдосконалювалися з урахуванням змін, що відбуваються в суспільній 
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свідомості. У тому випадку, коли об’єктивні соціальні закономірності враховано 

недостатньо, правові регулятори втрачають свою силу, стають нежиттєздатними, 

неефективними.  

Отже, критерієм ефективності норми права є її мета, яка виражає ідеальний, 

уявний образ створюваної цінності. Соціально-ціннісний критерій ефективності 

досить змістовний та конкретний в частині забезпечення конституціоналізації 

правового порядку. Він визначає модель системно-змістового підходу до 

розуміння самого права та його конституціоналізації. На цьому рівні виявляються 

нові якісні параметри правового порядку, а саме його соціально-змістовий аспект. 

Весь процес правотворчості починається з формулювання законодавцем уявлення 

про соціальні цінності та їх цілеспрямованого прагнення надати природному 

праву форми закону. Тому одним з основних критеріїв ефективності 

конституціоналізації правового порядку є ефективність самого законодавства, яка 

охоплює і досконалість виражених в ньому управлінських рішень, і досконалість 

правової форми, і якість правового інструментарію. 

Як зазначає Г. Тимченко, ефективне законодавство – це узгоджена система 

якісних законів, за допомогою яких суб’єкти правових відносин реально можуть 

задовольнити свої інтереси відповідно до загальних принципів права і правової 

держави [624, c. 43]. «На якості законів позначаються будь-які недоліки 

законодавчого процесу, що має наслідком неефективне регулювання суспільних 

відносин. Такі закони стають недієвими та містять норми права, які суперечать 

існуючій системі права» [285, c. 5], – слушно наголошує Л. Легін. Законодавча 

діяльність ефективна, якщо відповідає своїй основній меті – розв’язати 

економічні, політичні, екологічні, соціальні та інші завдання, що стоять перед 

суспільством. Ця мета реалізується шляхом виявлення істотних потреб у 

законодавчому регулюванні, розробки та своєчасного видання законів, що 

регламентують певні галузі суспільних відносин. 

У цьому контексті важливим є те, що ціннісний критерій показує новий 

підхід до оцінки співвідношення мети і правового засобу. У цьому зв’язку 

специфічною рисою мети є не просто ідеальний, у думках образ конституції, а її 
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соціально-ціннісна характеристика. Правові засоби, будучи матеріалізованою 

формою мети, містять у собі також ціннісні ознаки та риси. Проте однієї 

наявності мети, закладеної в Основному Законі, і правових засобів 

конституціоналізації, попри всю їх ціннісну орієнтацію, явно недостатньо для 

втілення волі законодавця, оскільки мета, закладена законодавцем в конституції, 

безпосередньо залежить від механізмів реалізації Основного Закону. Цю 

проблему може бути розв’язано на наступному рівні визначення ефективності 

конституціоналізації правового порядку. 

Отож, на другому рівні визначення ефективності конституціоналізації 

правового порядку критерієм такої ефективності є ступінь реалізації конституції. 

При цьому важливе значення мають системність і цілісність правового поля. На 

цьому рівні у визначення права, крім уявлень про природне, позитивне та 

суб’єктивне право, слід включати також уявлення про механізм правореалізації в 

цілому. При цьому структурними елементами будуть не тільки природне і 

позитивне право в їх взаємозв’язку та взаємодії, а й конституційно-правові 

принципи, юридична практика і навіть правова політика, які задають необхідні 

параметри процесу конституціоналізації правового порядку та впливають на її 

ефективність. 

В юридичній літературі як критерії оцінки ефективності правових явищ 

вчені пропонують використовувати принципи права. Так, А. Кононов зазначає, 

що загальні (фундаментальні) принципи права, права та свободи людини, 

закріплені в міжнародних нормативно-правових актах, є критеріями оцінки 

ефективності законодавства і слугують інструментом оцінки права, його 

виправлення та доповнення, оскільки саме вони повинні визначати сутність і 

зміст закону [215]. Г. Миронова виділяє також гуманітарний критерій 

ефективності права (тобто відповідність таким вихідним суспільним ідеалам, 

загальнолюдським цінностям і правам як свобода, гідність, рівноправність, 

недоторканність людини, пристойний рівень життя для всіх, справедливість і 

мир у світі, дружні відносини між народами, соціальний та міжнародний 

порядок) і вважає його основним [328, c. 69–70]. О. Фатхутдінова, досліджуючи 
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теоретико-правові проблеми юридичного процесу, дійшла висновку, що 

визначити рівень ефективності останнього можна за допомогою принципів права 

з їх певною конкретизацією [652, c. 175]. 

В. Лазарєв пов’язує ефективність конституційного законодавства з 

усуненням такої проблеми, як прогальність. Вчений підкреслює, що прогалини 

негативно позначаються на ефективності діючих норм права, ускладнюють їх 

застосування і, зрештою, гальмують поступ у суспільних відносинах [280, c. 3–4, 

95]. Отже, ефективність конституційного законодавства розглядається як 

безпрогальність, тобто всебічне врегулювання суспільних відносин. Подолання 

таких прогалин у конституційному законодавстві вчені вбачають в ефективності 

застосування положень правової доктрини. Так, Т. Пряхіна вважає, що 

конституційна доктрина – це компенсаторний механізм, який заповнює 

прогалини і коригує вади правового регулювання та правозастосування, істотно 

підвищує якість конституційної практики, дозволяє освоїти потенціал Основного 

Закону, максимально повно й ефективно використовувати його в суспільній 

практиці [502, c. 10, 56–57, 318–322]. 

І. Рощина виділяє такі складові елементи ефективності: відображення в 

нормі волі народу та основних напрямів політики держави; чітке визначення 

мети прийняття норми; повнота відображення в нормі права особливостей 

злочинності сучасного періоду; прогнозування ефективності норми права; 

урахування при прийнятті норми економічних, політичних, ідеологічних та 

інших соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві; відображення в нормі 

об’єктивних потреб і можливостей суспільства; своєчасність і повнота 

застосування норми; дотримання законності при застосуванні норми; стан 

рецидивної злочинності; порівняння результатів застосування норм з їх 

безпосередньою метою; системний підхід до підвищення ефективності норм 

щодо запобігання злочинам; належна підготовка виконавців, які реалізують 

норму; відповідність покарання суспільній небезпеці злочину; аналіз 

правозастосовної діяльності щодо запобігання злочинам; урахування 

передбачуваних (планових) і фактично здійснених видатків, пов’язаних із 
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застосуванням норми тощо [536, c. 33–35]. Г. Тимченко цей перелік доповнює ще 

трьома складовими частинами ефективності законодавства: якісний стан 

суб’єкта, який визначатиметься не лише рівнем його правосвідомості та правової 

культури, а й іншими показниками (вік, освіта, професія, менталітет тощо), 

якість правореалізаційної діяльності (фактичне втілення правових приписів у 

правомірній поведінці суб’єктів правових відносин – їх виконання, дотримання 

та використання), якість правозастосовної діяльності (діяльність державних 

органів та їх посадових осіб, спрямована на забезпечення правореалізаційної 

діяльності) [625, c. 123–124]. 

Отже, ми згодні з ученими, які наголошують на тому, що досягнення 

максимальної ефективності можливе виключно при комплексному залученні всіх 

перелічених критеріїв та інструментів [618, c. 121]. Кожному загальному критерію 

оцінки ефективності законодавства притаманна певна сукупність показників, що є 

критеріями більш низького порядку, які умовно можна віднести до конкретних 

критеріїв. Так, якість законодавства як форми права характеризується таким 

показником, як відповідність нормативного акта конституції та іншим актам 

вищої юридичної сили. Відтак цей показник виступатиме критерієм, показники 

якого будуть закріплені в Основному Законі та міжнародних нормативно-

правових актах, ратифікованих Верховною Радою України, основні права та 

свободи людини і громадянина, принципи побудови демократичної, правової, 

соціальної держави. Кожен принцип є безпосереднім критерієм оцінки 

ефективності законодавства. Іншим показником загального критерію оцінки 

ефективності законодавства є наявність нових норм права або рішень про зміну 

діючих норм права або про визнання їх такими, що втратили силу,  – конкретний 

критерій, показником якого буде системність законодавства: відсутність 

повторень, суперечностей, прогалин – безпосередній критерій. Соціальна 

зумовленість закону, конкретний критерій, є показником якості його змісту. 

Безпосередніми критеріями виступатимуть економічна, політична, культурна, 

екологічна, національна, психологічна обумовленість закону тощо [625, c. 124]. 

Своєю чергою, оскільки основною метою механізму конституціоналізації 
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правопорядку є досягнення правового порядку в суспільстві, як критерії його 

ефективності можна використовувати також зниження реального рівня порушень 

юридичних заборон, невиконання юридичних обов’язків – і, відповідно, 

підвищення рівня реалізації прав та свобод, закріплених у конституції. 

Аналізуючи зміст правозастосовного рівня, можна зробити висновок, що 

правозастосувач зобов’язаний забезпечувати реалізацію законів шляхом перевірки 

дотримання правових норм суб’єктами права. Сам правозастосувач виступає від 

імені держави, його діяльність підкріплена силою державного примусу. Така 

діяльність має відповідати конституції. Відтак ефективність конституціоналізації 

правового порядку на правозастосовчому рівні полягає в обов’язку перевірки 

правозастосувачем виконання правових норм суб’єктами права, яка здійснюється в 

суворій відповідності із законом (Основним Законом). Крім того, сама 

правозастосовна діяльність має бути орієнтована на визнання загальнолюдських 

цінностей. Цього можна досягти, здійснюючи правозастосовну діяльність 

відповідно до норм не лише права, а й моралі. Правозастосовна діяльність має бути 

зразком моральності, забезпечувати належний захист особи, суспільства і держави. 

Тому за своїми масштабами підвищення ефективності конституціоналізації на 

правозастосовному рівні має становити постійний соціально ціннісний процес. 

Важливою обставиною, що впливає на ефективність та соціальну цінність 

конституціоналізації на стадії правозастосування, є також дотримання правил 

правозастосовної діяльності. Ефективне застосування закону означає 

раціональне співвідношення між цілями закону і тими засобами, які 

використовуються для їх досягнення. Мета закону може бути чітко зафіксована. 

Вона виражає те головне, основне, на що має бути зорієнтовано розвиток 

правозастосовної діяльності, призначення останньої – виступати гарантом 

законності і справедливості в суспільстві. До того ж, при здійсненні 

правозастосування необхідно керуватися пріоритетом прав та свобод людини і 

громадянина як основною метою будь-якого нормативного акта, зокрема й 

конституції. «Основні свободи, – зазначається в Європейській конвенції про 

права людини, – найкраще забезпечуються, з одного боку, ефективною 
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політичною системою демократії, а з іншого – загальним розумінням і 

дотриманням прав людини» [157, c. 269–270]. Від того, наскільки самі 

громадяни, відстоюючи свої права і використовуючи надані правом можливості, 

змушують державу діяти в установлених рамках, не дають їй вийти за межі її 

компетенції, – залежать результати впливу права на суспільні відносини, 

правозастосовна практика та конституціоналізація правового порядку в цілому. 

Демократія має бути прийнята і зрозуміла на масовому рівні, а її норми й 

установки – утвердитися в суспільстві. Це також є запорукою законності і 

правового порядку в суспільстві. «Саме в умовах демократії отримує необхідний 

розвиток провідна частина правової системи – власне право» [11, c. 49], – 

зазначає С. Алексєєв. Тому можна назвати ще один критерій ефективності 

конституціоналізації правового порядку – це наявність стабільного 

демократичного суспільства з усіма властивими йому атрибутами. 

Демократія є визнаною суспільною цінністю і панацеєю від безлічі 

соціально-економічних та політико-правових негараздів [143, c. 7], створює 

умови для реалізації народовладдя, індивідуальних прав та свобод людини, 

плюралізму в усіх сферах життєдіяльності суспільства [405, c. 88]. 

Демократичний режим створює умови для розвитку особистості, піднесення 

суспільної свідомості, вираження та оформлення особистих і групових інтересів. 

Останнє вкрай важливо для створення системи забезпечення ефективної 

конституціоналізації правового порядку, оскільки напрям її дії – це 

врегулювання інтересів, знаходження розумного балансу між ними з метою 

створення оптимальних умов життя людей, створення передумов для виявлення 

їх здібностей, розвитку їх активності. Що чіткіше будуть виражені інтереси в 

суспільстві, то ефективнішим буде вплив на них конституції. 

Уявляється, що соціальні та юридичні властивості конституції повинні 

відображати певну реальність, здатність Основного Закону справляти вплив на 

досягнення тих цілей, заради яких конституція була прийнята. Отож, 

конституціоналізація правового порядку проявляється в процесі дієвості 

конституційного законодавства. Тож важливим є те, що правозастосовні органи 
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повинні базувати свою діяльність на конституційному принципі законності та 

режимі «конституційної стабільності», який виражає обов’язок органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, громадян та їх 

об’єднань дотримуватись Конституції та законів України, а також параметрів 

конституційної взаємодії. В рамках такого режиму забезпечення ефективності має 

полягати у збереженні оптимального, конституційно встановленого балансу влади 

для здійснення діяльності на основі конституції. Вважаємо, що ефективність 

конституціоналізації правового порядку є основним завдання конституції, яке 

безпосередньо пов’язане з процесом правозастосування. Тому у разі порушення 

правозастосувачем вимог Основного Закону потрібно констатувати 

неефективність конституціоналізації правового порядку на цьому рівні. 

Отож, процес визначення ефективності конституціоналізації правового 

порядку має стадійний характер і заснований на комплексі критеріїв. 

Поетапний критеріальний аналіз ефективності дозволяє по-новому підійти до 

класифікації критеріїв, основою якої є типологія праворозуміння. З погляду 

позитивізму важливе критеріальне значення має норма права. Водночас 

позитивізм не враховує моральної та соціальної складових правових явищ. 

Критерій соціально-ціннісної обумовленості права дозволяє оцінити 

ефективність конституціоналізації правового порядку з погляду природно-

правових цінностей, допомагає провести межу між правовим і неправовим 

законом, у тому числі й стосовно конституції. Відсутність цілісності та 

системності критеріїв конституціоналізації не тільки тягне за собою зниження 

ефективності цього процесу, а й витісняє право з правового простору, 

перетворює його на фікцію. Тому критерії конституціоналізації правового 

порядку доцільно згрупувати в змістовні, інструментальні та результативні. 

Змістовні критерії: точність та конкретність конституційних положень; 

реалістичність конституції, наукова обґрунтованість; виконуваність приписів 

Основного Закону; системна організованість процесу конституціоналізації права. 

Як було зауважено, мета – це початковий елемент, що визначає успішність 

та ефективність будь-якого процесу, зокрема й процесу конституціоналізації 
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правового порядку. Саме в цільовій компоненті зосереджені основні критерії 

конституціоналізації, що пов’язані із забезпеченням правового порядку. Як 

бачимо, основна мета цього процесу прив’язана до: людини, її прав і забезпечення 

максимально можливої міри свободи для розвитку тієї чи іншої сфери суспільного 

життя; узгодження соціальних інтересів на базі правоутворювального інтересу; 

способів і методів розв’язання соціальних конфліктів. 

Зміна ціннісних установок та орієнтирів у праві ставить сьогодні перед 

українським суспільством і вітчизняною правовою системою складне й важливе 

завдання: переглянути наявні правові цінності, надати праву соціальної 

орієнтованості і трансформувати його в сучасний якісний та ефективний 

механізм забезпечення прав людини і дотримання конституції. Тобто слід 

вбачати соціальну цінність правової норми в її сучасному демократичному 

розумінні. В такому значенні сама конституція має стати дієвим механізмом 

проникнення соціальних цінностей у вітчизняне право. 

Інструментальні критерії: адекватність засобів конституційним цілям; 

оптимальність, доступність конституційних положень; законодавче закріплення 

конституційних положень; своєчасність прийняття правових норм (тобто 

відповідність реаліям життя суспільства). Цей перелік включає в себе всю 

сукупність засобів конституціоналізації правового порядку і є статичним за своїм 

характером. Раніше в дисертації було детально сформульовано загальні властивості, 

ознаки і визначення засобів конституціоналізації, наведено їх класифікацію. Отже, 

сформовано необхідну теоретичну базу для співвідношення цільових та 

інструментальних критеріїв ефективності конституціоналізації правового порядку: 

мета визначає засоби, а відповідно – цільові компоненти визначають вектор 

напряму руху та відповідність вибраних засобів визначеній меті. 

Конституціоналізація як складний процес та багатоаспектне явище 

передбачає використання достатньої кількості різноманітних засобів для 

досягнення своїх цілей. Інструментальні критерії, отже, становлять всю 

сукупність засобів, проте застосовуються, як ми зауважували, не одночасно. 

Тому ефективність конституціоналізації правового порядку прямо залежить від 
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обраного комплексу засобів. Збалансоване поєднання правових засобів 

конституціоналізації сприяє досягненню позитивного результату – ефективності 

цього процесу в цілому. 

Результативні критерії: поєднання стимулюючого та обмежувального 

впливу засобів конституціоналізації; інформування суспільства про стан 

правового порядку. 

Цю групу критеріїв можна представити як динамічні можливості засобів 

конституціоналізації, що розкривають механізм їх дії та застосування, 

пояснюють причину появи того чи того результату. Під результатом 

конституціоналізації слід розуміти певні наслідки реалізації на практиці 

юридичних засобів втілення положень конституції у всі компоненти правової 

системи та, відповідно, відображення в Основному Законі суспільних реалій, які 

об’єктивуються у формі конкретних матеріальних змін у суспільних відносинах. 

Взагалі результати можуть бути юридично значущими та юридично неістотними, 

бажаними і небажаними, позитивними і негативними. Однак їм обов’язково 

мають бути властиві таки ознаки: по-перше, вони мають становити заключний 

компонент логічної структури процесу конституціоналізації, що означає 

завершення окремого циклу правового регулювання (очевидно, що це – 

належний правопорядок як кінцевий результат зазначеного процесу); по-друге, 

результати конституціоналізації є феноменами об’єктивної реальності; по-третє, 

результати конституціоналізації виступають прямими наслідками реалізації 

цілей, закладених законодавцем при формуванні правової норми, та застосування 

ними певного набору правових засобів. 

Зазначимо, що ефективність неможливо оцінити за допомогою якого-небудь 

одного інтегративного чи головного критерію. Необхідна їх система, в якій би 

знайшли своє відображення змістові, структурні, регулятивні та інші особливості 

конституціоналізації правового порядку як процесу. Єдине, на чому слід 

наголосити: те, що має об’єднувати критерії в систему, – це магістральний напрям 

розвитку правової сфери та конституціоналізації права, спрямований на особу, 

тобто досягнення правового партнерства держави та особи, що обов’язково має 
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знайти місце в Основному Законі. Це, вважаємо, і виступає основоположним 

критерієм конституціоналізації правового порядку. Саме соціальна орієнтація, 

спрямованість на забезпечення потреб особи, досягнення найбільшої узгодженості 

та реалізації інтересів у суспільстві якраз і є генеральним напрямом процесу 

конституціоналізації. Така системна структура критеріїв (що включає і нормативні, 

і соціально-ціннісні орієнтири) вказує на наявність необхідних та якісних умов 

реалізації цілей, закладених у конституції, високий ступінь ефективності її 

положень. Системний підхід дозволяє виділити якості права, необхідні для 

забезпечення ефективності правових норм, а отже, і забезпечення правового 

порядку як ефективного результату їх дії. Цілеспрямований характер механізму 

конституціоналізації правопорядку загалом припускає реальне перетворення 

правової дійсності, що має сприяти зміцненню законності шляхом викорінення 

порушень норм права, підвищенню соціально-правової активності громадян. 

Тож можна запропонувати таке визначення ефективності 

конституціоналізації правового порядку: ефективність конституціонаалізації 

правового порядку – оціночна властивість, яка визначає ступінь (рівень) 

відображення процесу досягнення цілей, соціальних цінностей, які закладено в 

конституції та результатів діяльності суб’єктів права з метою забезпечення 

правового порядку. 

Ефективна конституціоналізація має забезпечити визначеність і стійкість 

створених відносин, суворі рамки і водночас гарантованість і захищеність прав 

суб’єктів, надійні способи виконання юридичних обов’язків, належну процедуру 

для здійснення юридичних дій, процесуальні форми і механізми, спрямовані на 

узгодження інтересів суб’єктів правовідносин у межах, визначених Основним 

Законом. Проте досягнення соціального ефекту пов’язане не тільки з якістю 

конституції. Результату можна досягти і шляхом створення організаційних 

засобів для відповідної її реалізації. Тому оцінка ефективності правових норм 

повинна стати предметом особливої уваги органів державної влади на сучасному 

етапі розвитку українського суспільства. Більше того, оновлення конституції 

може дати прогресивний суспільний ефект у тому випадку, якщо вона буде 
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сприйнята як виражена в законі пріоритетна соціальна цінність, яка сприятиме 

оновленню та розвиткові всієї системи законодавства, зміцненню правопорядку, 

стійкості держави та її інститутів. Тому варто детально продумати питання про 

те, які ж критерії для оцінки ефективності та дієвості положень Основного 

Закону, і тим самим забезпечити послідовну конституціоналізацію права. 

 

3.2 Забезпечення ефективної конституціоналізації правового порядку в 

контексті реалізації конституції 

 

Дослідження проблеми ефективності норм права в юридичній науці 

дозволяє оперувати такими поняттями як «доцільність», «результативність», 

«дієвість», «реалізація». Ступінь стабільності та ефективність дії правових норм 

найліпшим чином визначає саме реалізація останніх. 

Правопорядок безпосередньо пов’язаний з проблемами правореалізації, а 

особливо з реалізацією конституції. Як слушно зауважує С. Шевчук, при 

уважному вивченні конституційних норм, важко не помітити їх важливої 

особливості – вони сформульовані у вигляді відкритого тексту, а отже, являють 

собою «пусті судини», які треба наповнювати конкретним змістом у процесі 

реалізації конституції [682, c. 116]. Він має рацію, адже, поряд із вдосконаленням 

нормотворчої діяльності, важливим засобом забезпечення верховенства 

конституції є ефективно працюючий механізм її реалізації. Її досконалість також 

досягається саме в процесі реалізації. Безпосередня дія правових норм, зокрема 

норм Основного Закону, – це один з показників, що визначає ступінь 

стабільності й ефективності правового порядку, адже реалізація ефективних, 

якісних, демократичних, правових, прогресивних, справедливих, за своїм 

змістом законів є основою правового законодавства [236]. 

Проблема реалізації конституції є надзвичайно актуальною для сучасної 

юридичної науки, оскільки зміст і дієвість Основного Закону визначають 

демократизм, стабільність і соціальну ефективність державних та суспільних 

інститутів, а на цій основі державні приписи втілюються в реальну діяльність 



 247 

суб’єктів права і вимоги цих приписів перетворюються на правомірну поведінку. 

У цьому ми солідарні з думкою М. Савчина, який зазначає, що реалізація 

конституції не може в суто позитивістському стилі зводитися лише до реалізації 

правових норм. Конституція виконує функцію обмеження влади та гарантування 

прав людини, а тому тут важлива реальна дія інститутів та процедур, які 

приводять цей механізм у дію, надаючи йому дієвості та ефективності. Вчений 

при цьому резюмує, що реалізація конституції зводиться до дієвих гарантій прав 

людини та забезпечення конституційного порядку [220, c. 243]. Тобто можна 

стверджувати, що конституція як правовий механізм підтримується і 

здійснюється цілою структурою правових і державних інститутів, а також 

правосвідомістю, конституційною теорією і правозастосовною практикою. З 

огляду на це, механізмом реалізації конституції виступає вся правова система, всі 

її елементи (у тому числі правопорядок) і взаємозв’язки між ними, прямо або 

побічно причетні до реалізації конституційних норм і принципів. Реалізація 

положень конституції дає змогу створити справжню законодавчу базу, на основі 

якої і формується національний правопорядок. 

Саме від ефективності реалізації принципів і норм законодавства залежить 

правопорядок у державі [208, c. 55]. Як слушно зазначають вчені-правознавці, 

конституційна норма дієва, якщо застосовуються і дотримуються створені в 

контексті її конкретизації (відповідно до неї) норми галузевого законодавства 

[261, c. 33]. При цьому основою для конституціоналізації національного 

законодавства виступають принципи правової держави [79]. Демократична 

держава, заснована на стабільній та ефективній конституції, припускає 

безумовний характер реалізації конституційних норм. Тому в ході реформ 

виникає проблема імплементації норм конституції в галузеве законодавство і 

судову практику. 

Розглядаючи механізм конституціоналізації правового порядку, а також 

його ефективність із погляду реалізації конституції, зауважимо, що за умови 

правомірного дотримання конституції відбувається реалізація конституційних 

приписів. Це правило поширюється на всі форми реалізації конституції. 
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Правомірна поведінка – це один із характерних елементів механізму реалізації 

конституції. 

Умови реалізації конституції – це обставини, причини, які сприяють 

реалізації правових норм, склалися в певний історичний період на конкретній 

території та зумовлені економічними, політичними, соціальними, правовими, 

національними, географічними та іншими чинниками. Якщо юридичні факти 

породжують правореалізаційні відносини, то умови тільки сприяють виникненню 

останніх. За наявності юридичного факту правореалізація, як правило, неминуча. 

Сформовані умови можуть і не спричинити реалізації конституційних норм. 

Потрібні конкретні юридичні факти, насамперед дії уповноважених суб’єктів. 

Враховуючи те, що за своєю суттю правореалізаційна діяльність є сукупністю 

юридично значущих дій, які мають систематичний характер і спрямовані на 

досягнення поставленої мети, можна стверджувати, що діяльність – це основний 

елемент механізму реалізації конституції. Якщо правомірна поведінка, правові 

відносини можуть існувати і в активній, і в пасивній формі, то діяльність 

уповноважених суб’єктів завжди активна, вона змушує працювати механізм 

правореалізації на повну силу. Діяльність уповноважених суб’єктів відповідає 

певним ознакам: вона є управлінською, систематичною, постійною, 

цілеспрямованою, активною. Отже, реалізація конституції – це правомірна 

діяльність державних органів та їх посадових осіб, громадян, об’єднань, спрямована 

на втілення в життя конституції, досягнення закріплених у ній цілей. 

Разом з тим, реалізацію конституції не можна визначати лише через 

поняття «діяльність». Важливо враховувати й інші аспекти правових відносин. 

Скажімо, одна з форм реалізації конституції – її дотримання – характеризується 

пасивністю поведінки і не завжди вимагає активних дій, хоча може 

здійснюватися й одночасно з ними. При дотриманні конституційні норми можуть 

бути реалізовані в результаті бездіяльності. Тому правова поведінка може 

виражатися і в діях, і в бездіяльності. Юридична діяльність здійснюється тільки 

за допомогою певних дій та операцій [197, c. 14]. 
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Визначаючи сутність реалізації конституції, не варто розглядати це явище 

лише крізь призму правомірної поведінки. Попри те, що зміст правомірної 

поведінки проявляється в практичній діяльності, а не в замкнутому світі власних 

переживань і самосвідомості, серед видів правомірної поведінки виділяють 

соціально пасивну поведінку, яка пов’язана з дотриманням конституції без 

прояву будь-якої активності [321, c. 434–435]. Тож, визначаючи зміст реалізації 

конституції, потрібно зважати і на пасивну правомірну поведінку широкого кола 

учасників правореалізаційного процесу, а не тільки на активну і цілеспрямовану 

діяльність уповноважених суб’єктів. Окрім цього, механізм реалізації 

конституції навряд чи може ефективно функціонувати без наявності дієвих 

юридичних гарантій, адже реальність конституції зумовлена системою гарантій 

або умов її здійснення, а також засобів охорони її положень. 

Відзначимо, що деякі дослідники реалізацію права розглядають як елемент 

вихідного поняття «механізм здійснення права». Так, на думку О. Бєлкіна, 

реалізація – головний і завершальний момент у здійсненні права, який являє 

собою поведінку суб’єктів, котрі є безпосередніми адресатами здійснюваних 

норм [46, c. 5]. Поділяючи думку про те, що правореалізація може виражатися в 

поведінці конкретних суб’єктів, водночас додамо, що не вважаємо здійснення 

права ширшим поняттям, ніж його реалізація. 

Відповідно до Словника української мови, реалізувати – означає здійснити, 

втілити в життя [585, c. 950]. Отже, у найзагальнішому значенні «реалізація» 

виступає синонімом терміна «здійснення», визначається через нього. З огляду на 

викладене є підстави вважати, що реалізація права і реалізація конституції – це і є їх 

здійснення. Ці терміни можна визнати синонімічними, рівними за логічним обсягом 

і змістом. Відтак, можна стверджувати, що реалізація конституції – це постійний і 

безперервний процес її здійснення, який виражається у систематичній та 

цілеспрямованій правомірній поведінці. 

У контексті означеної проблеми окремим аспектом дослідження є 

реалізація конституційного законодавства, яке тісно пов’язане з реалізацією 

конституції, але охоплює ширшу сферу суспільних відносин. 
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Трактування терміна «законодавство» досить різноманітне. Вкладений у 

нього зміст розглядається від вузького розуміння (законодавство як сукупність 

законів) до гранично широкого значення (законодавство як синонім поняття 

«правова система») [606]. Не використовуючи крайніх значень цієї категорії, 

дотримуватимемось поширеної думки про те, що законодавство охоплює і 

закони, і інші нормативні правові акти. 

Уживаний в літературі термін «конституційне законодавство» означає 

систему нормативно-правових актів, яка поширюється на найважливіші правові 

відносини, що виникають між державою і суспільством. А. Крусян до 

конституційного законодавства відносить: розділ (або статті) конституції; 

конституційні закони (у хронологічній послідовності); органічні закони (у 

хронологічній послідовності); звичайні закони (у хронологічній послідовності). 

Тобто конституційне законодавство в її розумінні є «продовженням» Основного 

Закону держави [265, c. 47, 55]. Безсумнівним є те, що Конституція України – це 

ядро конституційного законодавства. Її безпосередня дія і найвища юридична сила 

поширюються на всі рівні правового регулювання суспільних відносин. 

Реалізація конституційного законодавства – це спосіб його впливу на 

суспільні відносини, опосередкований власним юридичним механізмом. Більше 

того: юридичний механізм реалізації закону створюється задля забезпечення 

можливості функціонування закріпленого в ньому права щодо соціально заданого, 

об’єктивно можливого шляху. Як і будь-яка юридична конструкція, механізм 

реалізації конституційного законодавства має свою внутрішню структуру для 

визначення якої автори використовують різний набір юридичних інструментів 

(суб’єкти, об’єкти, зв’язки між ними), що охоплює чинники, форми, способи, 

умови і гарантії практичного втілення конституційних норм з опорою на 

демократичні принципи законності та справедливості. Тобто механізм реалізації 

конституційного законодавства представлений як сукупність багаторівневих 

структур, форм і правових засобів досягнення цілей законодавства відповідно до 

певного рівня суспільного розвитку, інтересів людини в конкретних умовах. 

У межах нашого дослідження доцільно докладніше розглянути зміст і 

склад елементів механізму реалізації конституції та конституційного 
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законодавства в контексті конституціоналізації правового порядку, визначити 

місце й роль кожної ланки в цьому механізмі. 

Однією з важливих юридичних категорій, яка найбільше впливає на 

механізм реалізації конституції, є принципи права. Існуючи в узагальненій 

формі, принципи створюють необхідну правову основу для функціонування всіх 

ланок цього механізму [404]. На них орієнтуються суб’єкти, що реалізують 

конституційні норми. Призначення конституційних принципів передбачає, 

насамперед, програмування та вибір загальних орієнтирів у праві. 

Варто відзначити, що принципи реалізації конституції як самостійну 

правову категорію недостатньо досліджено в юридичній науці. Висвітленню в 

літературі, регламентації в конституційному законодавстві підлягає дещо ширше 

поняття – конституційні принципи, які, своєю чергою, беруть початок від 

принципів права, досліджених із позицій загальнотеоретичної юриспруденції. Як 

вважає А. Джагарян, у конституційних принципах відображаються, з одного 

боку, загальні характеристики, властиві правовим принципам, а з іншого – 

специфічні риси, зумовлені предметною сферою і методологією конституційного 

права [142, c. 2]. М. Матузов і О. Малько відзначають, що принципи права 

слугують своєрідними орієнтирами для правотворчої, правозастосовної та 

правоохоронної діяльності, відзначаючи в такий спосіб особливу роль принципів 

не тільки в правотворчості, а й в галузі реалізації права [321, c. 163–165]. 

Конституція, як відомо, містить основоположні принципи всіх галузей 

права (принцип верховенства права, законності, рівності, справедливості тощо), 

які деталізовані та конкретизовані в галузевому законодавстві. З іншого боку, 

положення галузевого законодавства недієві без опори на базові конституційні 

принципи. З огляду на це, саме загальноправові принципи і є конституційними. 

Загальноправові принципи в розрізі конституційного права мають явно виражену 

галузеву належність, виступають у ролі його галузевих засад. Тому 

конституціоналізація правових принципів може здійснюватися: шляхом прямого 

зазначення принципу в тексті конституції; через встановлення в 

конституційному тексті принципово-змістових норм-дефініцій, норм-цілей, 
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норм-завдань, норм-функцій; за допомогою достовірного визначення 

принципового змісту окремих або взаємопов’язаних конституційних положень у 

конституційній практиці [142, c. 4]. З позицій реалізації конституції доцільно 

диференціювати їх на принципи, проголошені в тексті конституції, і принципи, 

які використовуються в конституційній практиці, але не є прямо відображені в 

Основному Законі. Загалом усі вони мають визначальний вплив на широкий 

спектр конституційно-правових відносин. Принципи впливають на механізм 

реалізації конституційного законодавства ззовні і задають загальний курс 

діяльності всіх суб’єктів правореалізації. 

Також важливим є те, що, розглядаючи механізм реалізації конституції, 

дослідники традиційно порушують питання також і про зміст її функціональної 

ролі в цьому механізмі, впливі функцій Основного Закону на інші елементи 

конституційного механізму правореалізації. Наголошується, що функції 

здійснюють інтеграцію всіх компонентів системи [641, c. 8]; розкривають сутність і 

соціальне призначення конституції, характеризують напрями її впливу на 

конституційно-правові відносини [300, c. 33]. Функції Основного Закону показують 

ефективність конституційного регулювання в процесі суспільного розвитку, 

динаміку реалізації конституційних норм. Отже, функції конституції надають 

механізмові її реалізації загальної спрямованості, сприяють забезпеченню 

стабільності, системності, тривалості його функціонування на різних етапах 

історичного розвитку держави. Зміст виконуваних функцій, призначення 

конституційних приписів, ступінь визначеності, обсяг регулювання відносин – ці та 

інші чинники детермінують вибір конкретних засобів і способів втілення 

конституційних приписів у правомірну поведінку суб’єктів, а також конкретних 

форм здійснення цього процесу. 

Не заперечуючи значення всіх компонентів механізму конституційної 

реалізації, відзначимо, що основною субстанцією цього механізму, його головними 

складовими компонентами виступають конституційно-правові відносини, 

правомірна поведінка і діяльність учасників правореалізації. Ці категорії, з одного 

боку, дозволяють виразити активність механізму правореалізації зовні, з іншого – 
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розкрити його внутрішній зміст. Зазначені елементи є головними складниками 

поняття «реалізація конституції». Оскільки правові відносини пов’язані з 

реалізацією конституційного законодавства, то вони є частиною конституційно-

правових відносин. Категорія «суб’єкт» механізму правореалізації нерозривно 

пов’язана з категорією «об’єкт». Оскільки механізм реалізації конституції 

здебільшого виражається у правових відносинах, варто вважати, що об’єктом цього 

механізму виступає те, на що спрямовані дії суб’єкта відповідних правовідносин. 

Об’єкт правових відносин – це явище реальної дійсності, що має систему істотних 

властивостей або якостей, з якими норма права пов’язує правомочності та 

обов’язки учасників правовідносин. До цих об’єктів можна віднести такі об’єкти 

конституційно-правових відносин: державна територія; матеріальні цінності 

(майнові блага); особисті немайнові блага; поведінка громадян, дії органів держави 

та їх посадових осіб, громадських об’єднань та ін. 

Важливе місце в механізмі конституційної реалізації посідають форми і 

способи реалізації конституції. Вони є необхідними елементами втілення 

основних юридичних норм у реальні суспільні відносини, правосвідомість і 

правомірну поведінку учасників конституційної реалізації. Конкретний вибір 

форм і способів реалізації залежить від ряду обставин (характеру реалізованих 

норм, умов реалізації, фактичної ситуації тощо). Одним із головних чинників, що 

визначають можливість вживання наявних форм і способів, є правовий статус 

суб’єкта, який реалізовуватиме конституцію, його права та обов’язки, функції і 

завдання, що стоять перед ним. 

Поза всяким сумнівом, форми і способи реалізації конституції тісно 

взаємопов’язані. Як справедливо зазначалося Т. Зражевською, відповідно до 

форм реалізації конституційного законодавства розрізняють і способи його 

реалізації [179, c. 126]. Водночас повністю ототожнювати ці правові категорії 

також не варто. В сучасному тлумачному Словнику української мови спосіб 

визначається як певна дія, прийом, метод, які дозволяють виконати яку-небудь 

роботу; досягти чогось [585, c. 1091]. Своєю чергою, сукупність послідовних дій, 

спрямованих на досягнення певного результату, традиційно пов’язують із 

поняттям «процес». 



 254 

Правовий процес можна розглядати, по-перше, як послідовну зміну фаз 

розвитку предметів і явищ, що відбувається в порядку, передбаченому нормами 

права, і, по-друге, як сукупність ряду врегульованих нормами права послідовних 

дій, спрямованих на досягнення певного результату [326, c. 5]. О. Кузьменко 

пропонує процес у юридичному сенсі розглядати як діяльність суб’єктів права із 

здійснення правової регламентації суспільних відносин та реалізації права [270, 

c. 17]. Тобто юридичний процес – це передусім процесуальна форма реалізації 

норм матеріального права. Різновидом цього явища виступає категорія 

«конституційний процес», у природу якого вкладається різний зміст. Так, на 

думку Х. Приходько, конституційний процес – це: один із видів судового 

процесу, порядок розгляду справ у Конституційному Суді України; сукупність 

процесуальних норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у 

зв’язку з дотриманням процедур, процесуальних форм здійснення прав і 

обов’язків суб’єктів конституційного права. Він об’єктивується у відповідній 

галузі законодавства – конституційно-процесуальному законодавстві та 

репрезентується конституційно-процесуальною формою [479, c. 54–55]. 

Т. Пряхіна розглядає конституційний процес як зовнішню форму прояву 

становлення нового суспільного устрою [502, c. 157]. У зв’язку із цим і 

конституційні процесуальні норми, вважає дослідниця, встановлюють процедуру 

прийняття Основного Закону і є первородними, оскільки існують до того 

моменту, коли матеріальні норми стають юридично обов’язковими. Здається, що 

поняття «конституційний процес» є ширшим за своєю логіко-філософською 

структурою і не зводиться лише до порядку створення (зміни) і прийняття та 

тлумачення конституції. Предмет конституційно-процесуального регулювання 

правомірно охоплює, на думку деяких дослідників, дещо ширший правовий 

простір, аніж процес внесення поправок до конституції чи сферу 

конституційного провадження (конституційної юстиції) [647]. Різновидами 

конституційного процесу є: законотворчий процес; виборчий процес та інший 

процес, пов’язаний із формуванням органів влади; процес здійснення 

конституційного контролю, враховуючи реалізацію конституційного правосуддя; 
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процес тлумачення конституції; процес застосування конституційної 

відповідальності. 

Разом з тим, на нашу думку, процесуальний метод не зводиться лише до 

процесуальних норм. Це ціла система організаційно-правових відносин, що 

об’єднуються поняттям процесуальної форми, яка слугує гарантією дотримання 

процедури отримання належного чи можливого юридичного результату. Сказане 

дозволяє резюмувати, що одна з визначальних характеристик способів реалізації 

конституції пов’язана з поняттям «конституційний процес» [389, c. 16]. 

Процесуальні норми конституції безпосередньо виражаються в цілій системі 

конституційно-правових відносин, пов’язаних із діяльністю системи органів 

влади, правотворчою та інтерпретаційною діяльністю. 

Ще один визначальний чинник – зумовленість способів правореалізації 

формами здійснення державних функцій. У теорії права під формами здійснення 

функцій держави заведено розуміти однорідну діяльність державних органів, під 

час якої реалізуються його функції [321, c. 61]. Форми здійснення основних 

державних функцій диференціюють на правові й організаційні. І ті, й інші 

виражаються і виявляються в процесі правореалізації за допомогою здійснення 

правотворчої, правозастосовної, правоохоронної та організаційно-правової 

діяльності. 

Способи реалізації конституції – це специфічні методи діяльності щодо 

здійснення конституційно-правових норм та забезпечення дії конституційно-

правових інститутів. Можна виокремити організаційно-правовий спосіб 

(діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування по 

реалізації конституції), правотворчий спосіб (прийняття нормативних правових 

актів відповідно до конституції) та інтерпретаційний спосіб (тлумачення 

конституції). 

Під організаційно-правовими способами реалізації конституції слід розуміти 

систематичну організаторську діяльність держави та всіх її органів, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій і 

політичних партій, засобів масової інформації, спрямовану на забезпечення 
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реалізації, охорони й захисту Основного Закону. Систему організаційно-правових 

способів становлять: Українська держава як соціальна і правова, органи державної 

влади – Президент України (статті 102, 106), Верховна Рада України (статті 85, 

92), Уповноважений Верховної Ради з прав людини (ст. 101), Конституційний Суд 

України (статті 147, 150), органи правосуддя статті 124, 129), органи прокуратури 

(статті 121, 123), Кабінет Міністрів України та інші центральні органи державної 

виконавчої влади (ст. 116), місцеві державні адміністрації (статті 118, 119), органи 

місцевого самоврядування (статті 143, 144), міжнародні організації, членом або 

учасником яких є Україна (ст. 55), адвокатура (ст. 59), політичні партії та 

громадські організації (статті 36, 37), профспілки та інші неурядові організації 

(молодіжні, дитячі, релігійні та інші), засоби масової інформації. 

Найбільшу питому вагу у системі реалізації конституції займає 

конституційний контроль. Це пов’язано насамперед із тим, що сама ідея реалізації 

конституції ґрунтується на створенні спеціальних процедур чи інституцій, які б 

забезпечували належний рівень її охорони та пряму дію. Здійснення 

конституційного контролю різними органами держави у своїй діяльності може 

реально вплинути на стан реалізації Основного Закону, а відтак і забезпечення 

правового порядку. Особливу роль у цьому процесі, як ми вже зауважували, 

відведена Конституційному Судові України. Згідно із законодавством України 

завданням цього органу є забезпечення верховенства Конституції України. Не 

вдаючись у констатацію стану речей у сфері конституційного контролю і не 

описуючи діяльність органу конституційної юрисдикції, зазначимо, що, по суті, 

організаційні способи реалізації конституції збігаються з організаційним 

механізмом конституціоналізації правового порядку, оскільки останній 

забезпечується в процесі реалізації положень Основного Закону безпосередньо 

через діяльність уповноважених суб’єктів та держави в цілому. 

Правотворчий спосіб реалізації конституції безпосередньо пов’язаний з 

організаційним в аспекті забезпечення органами державної влади в процесі своєї 

діяльності відповідності норм чинного законодавства положенням конституції. 

Конституційну основу правотворчого процесу в Україні встановлює ст. 8 
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Конституції України, яка вказує на те, що «Конституція України має найвищу 

юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 

Конституції України і повинні відповідати їй» [221]. Тобто Конституції України 

притаманне юридичне верховенство у правовій системі, найвища юридична сила 

порівняно із законами та іншими нормативно-правовими актами. Верховенство 

Конституції України стосується не тільки актів національного законодавства, а й 

міжнародних договорів, що передбачено в ст. 9 Конституції України: «Укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після 

внесення відповідних змін до Конституції України». Тобто фактично ч. 2 ст. 8 

Конституції України встановлює ієрархію юридичних норм правової системи 

України, в тому числі норм, які видаються органами та посадовими особами 

місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, що дозволяє саме у такий 

спосіб забезпечити узгоджений характер всієї системи юридичних норм. Втім, 

незважаючи на те, що вищезазначені конституційні приписи щодо юридичної 

сили норм Конституції України є аксіоматичними положеннями, проблема їх 

реалізації на сучасному етапі вийшла за межі теоретичної площини. Сучасний 

правотворчий процес і правозастосовна практика в Україні досить часто 

відбуваються всупереч конституційним положенням, що взагалі суперечить 

основам конституціоналізму [672, c. 92–93]. Отож, можемо стверджувати про 

взаємозумовленість реалізації конституції та конституційності законодавства. 

Важливе значення в процесі реалізації конституції має також 

інтерпретаційний спосіб. Кардинальною проблемою сучасного українського 

конституціоналізму є забезпечення ефективної реалізації на практиці норм 

конституції. Це залежить, насамперед, від правильного розуміння і застосування 

Конституції та законів України, які повинні їй відповідати. Таке розуміння 

досягається, зокрема, і завдяки діяльності Конституційного Суду України щодо 

офіційного тлумачення. Акти такого тлумачення обмежені нормами Конституції 

як об’єктивної волі Українського народу. Шляхом офіційного тлумачення 

Конституційний Суд об’єктивно впливає на правотворчий процес, оскільки акти 

тлумачення визначають також межі розуміння конституційних приписів, 
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положень законів, інших правових актів відповідними державними органами, 

органами місцевого самоврядування, всіма, хто причетний до правотворення, а 

також до правозастосування як реалізації правових норм [579, c. 148–149]. У 

цьому вбачаємо важливість інтерпретаційної практики та її впливу на реалізацію 

конституційних положень. 

Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції, 

що здійснює судовий нормоконтроль і тлумачення Конституції України та 

законів України, покликаний своєю діяльністю забезпечувати верховенство 

Конституції України на всій території держави, тобто охороняти Конституцію 

України, гарантувати конституційну законність. Функціональне призначення 

рішень Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Конституції 

України та законів України – це юридичний засіб забезпечення їх правильного та 

однозначного розуміння й застосування, а отже, вагомий засіб забезпечення 

конституційного порядку, оскільки впливає на правову систему в цілому [160, 

c. 41]. Тож основною метою офіційного тлумачення Конституційним Судом 

України Конституції України та законів України є встановлення їх однозначного 

і правильного розуміння й застосування на всій території держави. Крім цього, 

основною формою й результатом інтерпретації Конституції України і законів 

України Конституційним Судом України є фактично його правові позиції. При 

цьому така інтерпретація здійснюється не лише в межах конституційного 

провадження щодо офіційного тлумачення Конституції України і законів 

України, а й у справах про конституційність правових актів, а також під час 

здійснення Конституційним Судом України інших своїх повноважень. 

Отже, можна резюмувати, що всі способи реалізації конституції пов’язані 

між собою. Як зауважує А. Єзеров, без інтерпретації конституційної норми 

реалізація нормоконтролю неможлива, оскільки перевірити, чи відповідає 

оскаржуваний акт Конституції України, можливо лише за умови розкриття 

смислу та змісту конституційної норми. Крім того, положення оскаржуваного 

акта також тлумачаться у світлі конституційних норм і принципів, а отже, 

тлумачення конституційних норм зумовлює необхідність інтерпретації законів та 
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інших правових актів, чия конституційність поставлена під сумнів суб’єктом 

конституційного звернення. Конституційні норми, як правило, не деталізовані в 

конституційному тексті, а розкриваються в поточному законодавстві. Тому під 

час тлумачення норм Конституції України Конституційний Суд України може 

звертатися до норм законів, що конкретизують конституційні положення, і 

визначати через них зміст окремих конституційних положень, якщо ці норми не 

суперечать Конституції України. В іншому випадку, якщо Конституційний Суд 

України визначатиме зміст конституційної норми через неконституційну норму 

закону або норму закону, конституційність якої не визначено, він поставить 

норму закону за юридичною силою вище за норму Конституції України [160, 

c. 42]. Відповідно, підзаконні акти, які не відповідають офіційному тлумаченню 

відповідних положень Конституції України або законів, підлягають скасуванню. 

Саме тому офіційне тлумачення відіграє важливу роль в забезпеченні 

конституційності чинного законодавства, а відтак  – і в забезпеченні правового 

порядку, конституціоналізація якого безпосередньо залежить від успішної та 

ефективної реалізації Конституції. 

З огляду на викладене, під способами реалізації конституції варто розуміти 

зумовлені формами втілення державних функцій основні прийоми, умови та 

порядок дотримання, виконання, здійснення і застосування конституційних 

норм, що мають переважно процесуальний характер і пов’язані з фактичною 

організацією органів державної влади, встановленням і розмежуванням їх 

компетенції, формуванням їх складу, правотворчою та інтерпретаційною 

діяльністю учасників правореалізаційних відносин. 

Взагалі за своїм змістом реалізація конституції – це, по-перше, забезпечення 

відповідності конституції передбаченого нею державного і суспільного ладу, 

тобто непорушності конституційного ладу; по-друге, забезпечення всебічної і 

повної реалізації прав та свобод людини і громадянина; по-третє, забезпечення 

реалізації конституційних форм безпосереднього народовладдя (виборів, 

референдумів тощо) відповідно до принципів, проголошених чинною 

конституцією; по-четверте, забезпечення організації та діяльності органів 
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державної влади і органів місцевого самоврядування відповідно до принципів, 

функцій і повноважень, визначених конституцією України; по-п’яте, створення і 

забезпечення функціонування у спосіб, передбачений конституцією, інших 

основних інститутів держави [498, c. 3]. Тобто реалізація конституції – це 

багатовимірний та всеосяжний процес, який безпосередньо пов’язаний з таким же 

складним процесом конституціоналізації правового порядку. З огляду на це, зміст 

і склад форм реалізації конституції – питання не менш складне і широко 

обговорюване в юридичній науці. Форми реалізації конституції – це певні способи 

діяльності суб’єктів реалізації права у межах, встановлених конституційно-

правовими нормами. Всі відомі форми реалізації конституції поділяють на два 

види: правові і позаправові. Кожен із цих видів, можна поділити ще на кілька 

форм (правові форми реалізації – виконання, дотримання, використання і 

застосування, а позаправові – ідеологічні, політичні, психологічні, моральні, 

організаційні тощо). У межах цього дослідження особливий інтерес становлять 

юридичні форми реалізації Основного Закону. Однак позаправові форми і способи 

здійснення конституційних норм також треба враховувати. 

Сучасні правознавці здебільшого посідають позицію поділу форм 

реалізації конституції на чотири основні види: дотримання, використання, 

виконання і застосування. Солідаризуючись із цією думкою, Б. Ебзєєв об’єднує 

пасивну (дотримання) й активну (виконання) поведінку суб’єктів конституційних 

обов’язків терміном «виконання» конституції (курсив наш. – Т. П.). Водночас 

він визнає, що між формами реалізації конституційних норм не можна провести 

межу. Таке розмежування, будучи необхідним в теорії, у процесі реалізації 

конституційних норм стає відносним і здебільшого умовним [696, c. 158–159]. 

На відміну від чотириелементного складу форм реалізації конституції 

окремі автори нетрадиційно розуміють цей процес і пов’язують його з такими 

формами, як дія закону, застосування закону та охорона закону [179, c. 21]. 

Вважаємо такий підхід не зовсім вдалим. Дія закону створює передумови для 

його втілення в конкретних правовідносинах, проте це ще не сама його 

реалізація. Чинні закони можуть так і не отримати практичного втілення в 
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конкретних суспільних відносинах. Охорона закону – це спосіб, в який 

відбувається його реалізація, але це не форма реалізації закону. Серед названих 

форм вважаємо, що тільки застосування можна включити (традиційно це робить 

більшість вчених) до складу форм реалізації конституції, оскільки інші форми не 

належать до одного класифікаційного ряду. 

Форма і спосіб реалізації правової норми залежать від самої реалізованої 

норми. Зміст норми – необхідна детермінанта звернення до однієї з таких форм 

реалізації, як дотримання, виконання і використання. Ці форми реалізації 

конституції варто диференціювати залежно від внутрішнього змісту реалізованих 

матеріальних норм. Застосування ж виділяється на інших підставах – з огляду на 

особливий суб’єкт (як правило, орган держави), який реалізує конституційні 

норми, а також імперативний метод їх практичного втілення. 

На нашу думку, реалізація розкривається через механізми добровільного і 

примусового здійснення, які, по суті, є методами конституціоналізації правового 

порядку. Аналіз загальноприйнятих форм правореалізації приводить до 

висновку, що реалізація у формі дотримання, виконання, використання 

найчастіше відбувається в добровільній формі. На відміну від них, застосування 

завжди пов’язане з механізмом державного примусу. У цьому розмежуванні 

чітко проявляється зумовленість форм реалізації основними методами 

здійснення функцій держави: переконанням і примусом. 

Відмінність між способами і формами правореалізації досить умовна і має 

переважно теоретичну мету. Зокрема потреба в їх розмежуванні виникає при 

необхідності дослідити їх окремі види, складові частини. Диференціацію форм і 

способів реалізації конституції можна провести за такими ознаками: 1) за 

змістом реалізованих конституційних норм. Форми виражаються в реалізації і 

матеріальних, і процесуальних норм. Способи, як правило, пов’язані з 

практичним втіленням процесуальних норм; 2) за колом учасників. У процесі 

реалізації конституції у формі дотримання, виконання і використання бере 

участь широка група суб’єктів правореалізації. Способи реалізації 

конституційних норм більшою мірою детерміновані повноваженнями органів 
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влади; 3) за характером правореалізації. Форми реалізації конституції можуть 

проявлятися не лише в активній діяльності, а і в правомірній поведінці, 

правосвідомості, правовідносинах, що не завжди вимагають виконання яких-

небудь дій від учасників правореалізації. Загальний зміст правових способів 

реалізації становить лише активна діяльність учасників правореалізації. 

Задля впорядкування термінології важливо сформулювати наукове 

визначення форми реалізації конституції, виділивши й узагальнивши характерні 

елементи цього поняття. 

У сучасній науковій літературі висловлюється думка, що форма реалізації 

конституції – це система суспільних відносин, у яких втілюються положення, 

цілі і принципи конституції [45, c. 146]. Цей підхід, вважаємо, надмірно звужує 

сферу формального визначення реалізації конституції. Із цієї дефініції випадають 

такі категорії, як правомірна поведінка, правосвідомість суб’єктів 

правореалізації. Крім того, форми конституційної реалізації тільки зовнішньо 

виражаються у правових відносинах з приводу дотримання, виконання, 

використання та застосування конституції, але це не самі суспільні відносини. У 

цьому випадку форма реалізації – це зовнішнє вираження змісту конституційних 

норм, що втілюється у правових відносинах. Проте наголосимо, що весь процес 

реалізації конституційних норм не варто зводити лише до правовідносин. Вони є 

лише одним із способів досягнення результатів, передбачених конституційними 

нормами. Механізм конституційної правореалізації охоплює й інші важливі 

елементи, але правовідносини відіграють у ньому особливу, незамінну роль – це 

основна правова конструкція, яка забезпечує його життєздатність. 

Отже, за формою реалізація конституції – це, по-перше, додержання всіх її 

положень, принципів і норм всіма органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами та громадянами, тобто шана, повага до 

конституції і передбачених нею державних і громадських інститутів; по-друге, це 

виконання положень конституції відповідними органами державної влади і 

органами місцевого самоврядування, посадовими особами відповідно до своєї 

компетенції, а громадянами – відповідно до своїх обов’язків; по-третє, це належне 
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застосування положень конституції при здійсненні своїх функцій і повноважень 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими 

особами шляхом прийняття передбачених конституцією законів України, актів 

Президента України, актів Уряду [45, c. 146]. Отже, норми конституції 

реалізуються у формі дотримання, виконання, використання й застосування. 

Дотримання, виконання, використання – це форми безпосередньої реалізації 

конституції, оскільки вони втілюють її у життя діями самих суб’єктів правових 

відносин. Це втілення є основою конституціоналізації правового порядку. 

У сфері дотримання (як форми реалізації конституційно-правових норм) 

реалізуються заборонні норми та норми охоронного характеру, які за своїм 

юридичним змістом накладають вето на певні дії шляхом установлення щодо них 

юридичної відповідальності, чим стимулюють пасивну правову поведінку, яка є 

основною ознакою зазначеної форми реалізації [207, c. 7]. Призначення цієї 

форми реалізації конституції полягає у тому, щоб не допустити вчинення дій, які 

могли б задати шкоди суспільству, державі, особі. Це досягається шляхом 

утримання від вчинення заборонених Основним Законом дій. Як зазначають 

вчені, дотримання конституції – це форма безпосередньої реалізації 

конституційних норм учасниками суспільних відносин. Проте недопустимо 

ігнорувати позитивну роль держави у створенні сприятливих умов для 

дотримання конституційних норм. Весь правопорядок покликаний гарантувати 

конституційні права та свободи громадян, забезпечити необхідні умови для їх 

реального використання, а також для виконання громадянами обов’язків 

стосовно суспільства і держави [269, c. 55]. Отож, наступною важливою формою 

реалізації конституції є виконання. 

Виконання як форма реалізації конституційно-правових норм – це 

реалізація зобов’язуючих норм, виконання суб’єктом права покладених на нього 

обов’язків. Виконання означає здійснення суб’єктом конституційних 

правовідносин юридично-правових активних дій, передбачених диспозицією 

конституційно-правової норми, які мають позитивний зміст та обов’язковий 

характер. Отже, виконання конституційних норм – це активна поведінка 
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суб’єктів правовідносин, передбачена конституційною нормою і спрямована на 

досягнення визначених нею цілей. Функціонально-юридичний зміст реалізації 

конституційно-правових норм у формі виконання зумовлює саме активну 

поведінку певного суб’єкта правовідносин. Юридична сутність виконання (як 

форми реалізації конституційно-правових норм), полягає в обов’язковому 

вчиненні активних дій, що приписуються конституційно-правовими нормами в 

інтересах правомочної сторони, щодо виконання обов’язків. Тому виконання 

обов’язків – це реалізація зобов’язуючих конституційно-правових норм, що 

передбачають позитивні обов’язки, для чого потрібна активна поведінка. 

Виконання як форма реалізації конституційно-правових норм завжди припускає 

більш високий рівень активності суб’єктів права і спрямовує їх на виконання 

конституційних установлень позитивного характеру. Юридичний зміст 

виконання полягає в обов’язковому здійсненні передбачених конституційними 

нормами дій, у виконанні державно-владних імперативних вимог – незалежно від 

особистого ставлення до них суб’єктів конституційних правовідносин [207, c. 8]. 

Здійснення (використання) конституції виражається в реалізації 

можливостей, які надаються суб’єктам суспільних відносин відповідними 

нормами права. В межах цієї форми здійснюються суб’єктивні права учасників 

суспільних відносин, які регулюються цими нормами. Наприклад, здійснення 

громадянами своїх конституційних прав та свобод відбувається в межах цієї 

форми реалізації конституційно-правових норм. Використання конституційно-

правових норм – це форма реалізації конституційно-правових норм, які 

наділяють суб’єктів конституційних правовідносин певними суб’єктивними 

правами і у своїй диспозиції містять слова «має право», «може». Суб’єктивні 

права, які підлягають реалізації у формі використання, надаються особі у вигляді 

дозволу. Використання суб’єктивних прав може бути лише добровільним, а тому 

ніхто не може примушувати їх до використання і жоден не може нести будь-якої 

відповідальності за невикористання цих прав. Отже, використання суб’єктивних 

прав можливе і в невиконанні визначених дій [207, c. 8]. Використання 

конституційних норм – індикатор суспільної активності суб’єктів права. 



 265 

Застосування норм конституції – це особлива форма реалізації норм 

Основного Закону, яка полягає у державно-владній діяльності компетентних 

суб’єктів щодо вирішення конкретної справи, яка здійснюється в суворо 

регламентованому законом порядку і має особливе значення в суспільному та 

державному будівництві, результатом, якої виступає акт застосування 

конституційних норм [353, с. 44]. Застосування конституції – це діяльність 

державних та інших органів щодо забезпечення реалізації прав та обов’язків, 

передбачених в Основному Законі, а також контроль за самим процесом реалізації. 

Застосування здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку і 

спирається на апарат примусу. Це правова форма діяльності з реалізації 

конституційно-правових норм за визначеною процедурою владно-компетентних 

суб’єктів, яка спрямована на вирішення юридичних справ, що виникають і 

розглядаються у сфері їх відання, внаслідок якої виноситься відповідний 

правозастосовний акт (акт застосування конституційно-правових норм). Тобто в 

процесі застосування конституційних норм відбувається відображення юридичної 

практики. Пізнання об’єктивної дійсності припускає встановлення фактичних 

обставин, а також з’ясування шляхом тлумачення змісту конституційних 

приписів, застосованих до конкретних життєвих умов. Результатом тлумачення 

повинна бути однозначність і повна зрозумілість сенсу норми. 

Отже, розмежування способів і форм реалізації має досить відносний, 

символічний характер. Його можна здійснити тільки за сукупністю відмітних ознак. 

Порівняльний аналіз способів і форм правореалізації дає зрозуміти, що якогось 

єдиного і незаперечного критерію їх розрізнення в сучасній юридичній науці поки 

що не розроблено. Загалом механізм реалізації конституції ще потребує подальших 

теоретичних напрацювань, вимагає модернізації та чіткішого правового 

регулювання безпосередньо в Конституції України, норми якої мають пряму дію. 

Зауважимо, що саме останнє твердження в контексті реалізації положень 

Конституції має безпосередній зв’язок із процесом конституціоналізації права. 

Враховуючи наявні наукові розробки, а також сформульовані специфічні 

ознаки, можна запропонувати таке визначення. Форми реалізації конституції – це 
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зовнішнє вираження практичного втілення конституційних норм, що містять 

заборони, обов’язки, права, об’єктивовані в найважливіших правових 

відносинах, правомірній поведінці, свідомості окремих осіб, діяльності органів 

публічної влади. Ця дефініція універсальна й характеризує відповідну діяльність 

усіх учасників реалізації конституційних норм, серед яких особливе місце 

належить органам державної влади, зокрема конституційному судові. 

Варто зазначити й те, що розмежування форм і способів реалізації 

конституційних норм уможливлює вибір найоптимальнішої поведінки учасниками 

правовідносин, найефективніших засобів досягнення поставлених цілей. Тим 

часом форми реалізації конституції, їх конкретний зміст і склад у законодавстві 

України прямо не встановлені і чітко не диференційовані. Законодавець оперує 

переважно категоріями сфери конституційної правореалізації без опори на яку-

небудь злагоджену систему. Суперечливість використовуваної термінології 

позначається і на практичній діяльності органів влади. Колізії правозастосування 

пов’язані ще й з тим, що у законодавця немає чіткого розуміння більш загальної 

наукової дефініції – «реалізація». При регламентації правореалізаційних відносин 

вживаються синонімічні терміни, іноді досить неоднакові за своїм змістом. 

Загалом способи і форми реалізації конституції мають єдине начало. Вони 

зумовлені необхідністю здійснення функцій держави, є елементами єдиного 

механізму конституціоналізації правового порядку. 

Реалізація конституційного законодавства передбачає оновлення змісту 

галузевих норм у результаті трансформації найважливіших суспільних відносин. 

Крім того, ефективність галузевих норм права оцінюється крізь призму 

дотримання тих найважливіших принципів і цілей, які закріплено в Конституції 

України. Якщо визнати Конституцію України стратегічним планом для 

українського суспільства, що визначає цілі і довгострокові перспективи розвитку, 

механізми досягнення цих цілей, то дослідження реалізації такого плану зумовлює 

необхідність істотних зрушень у змісті та реалізації галузевого законодавства. 

Водночас ці зміни, по суті, є одним із результатів реалізації конституційного 

законодавства, його поступового втілення в норми різних галузей права, які 

практично використовують норми і принципи Конституції України. 
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Якщо вдатися до аналізу конституційних положень, що закріплюють базові 

принципи організації суспільства і держави, то можна констатувати, що вони 

містять перспективні цілі, реалізація яких не вичерпується прийняттям 

необхідного конституційного положення: потрібна складна система спільних 

організаційних і правових зусиль низки суб’єктів щодо забезпечення введення в 

дію механізму кожного принципу. Для їх реалізації необхідна дія не однієї чи 

кількох правових норм, а окремих правових інститутів, галузей права, нарешті, 

всього права. І справді, побудова в Україні демократичної, правової, соціальної 

держави, в якій визнаються, дотримуються і захищаються права та свободи 

людини і громадянина як найвища цінність, – перспектива досить невизначена. 

Звідси функціональне призначення конституційних норм полягає у тому, щоб 

обмежити державну владу, впорядкувати всю сукупність відносин у суспільстві, 

надати їм стабільних якісних характеристик і зрештою забезпечити належний 

стан правового порядку. Про це, зокрема, пише й Н. Пархоменко: саме за 

допомогою конституційних норм і подальшої конституціоналізації законодавства 

держава, з одного боку, обмежує себе, а з іншого – формулює гарантії розвитку 

громадянського суспільства, закріплюючи права та свободи людини і 

громадянина та механізм їх реалізації [387, c. 182]. 

Конституційний механізм покликаний стабілізувати правовий порядок у 

суспільстві і водночас забезпечити його належний стан. Роль стабілізатора 

правової константи повинен відігравати саме Основний Закон. Така константа 

вкрай необхідна сучасному суспільству. Сама конституція набуває соціальної 

значущості, досягає мети, ідеї, яка в ній закладена, якщо перетворюється з 

формального правового джерела на фактично чинне право. Як зазначає із цього 

приводу А. Ступак, право, будучи реалізованим шляхом активної правомірної 

поведінки чи шляхом утримання від поведінки протиправної, є передумовою 

правопорядку в суспільстві [603, c. 258]. Тому Основний Закон, як і все 

конституційне законодавство, стає правом, якщо реалізується, тобто 

перетворюється на реальні правовідносини – на механізм упорядкування та 

обмеження державної влади правом, результатом якого і є правовий порядок як 
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результат дії права. Реальна конституція в суспільстві існує тоді, коли з’являється 

конституційний правопорядок – результат, заради якого діє сам Основний Закон. 

Важливим показником, який визначає ступінь стабільності і на цій основі – 

реалізованість норм конституції, є адекватність відображення в ній цінностей, 

потреб та інтересів суспільства. Соціальна ефективність та реалізація конституції 

залежать, власне, від її здатності: відображати назрілі потреби суспільного 

розвитку і сприяти їх здійсненню; виявити шляхи і засоби найоптимальнішого 

поєднання положень Основного Закону з повсякденним життям суспільства. 

Тобто йдеться, перш за все, про систему прав людини (принципи універсальності 

та національної самобутності), які, на думку Н. Мішиної, повинні поєднуватися: 

універсальність проявляється в тому, що існують міжнародні стандарти прав 

людини, при цьому кожна країна, володіючи державним суверенітетом, закріплює 

в законодавстві власну систему прав людини [330, c. 124]. На жаль, між 

положеннями конституції і реальністю існує значний розрив, який, за 

справедливим зауваженням П. Рабіновича, можна подолати насамперед через 

включення до конституційного тексту нових, «додаткових» прав і свобод, які у 

нинішньому тексті Конституції взагалі не згадані, хоча вже закріплені у тих 

міжнародних договорах, які ратифіковані Україною (наприклад право на 

ефективний державний захист прав та свобод людини і громадянина) [509]. З 

цього приводу слушною вбачаємо думку Р. Гаврилюк про те, що, відповідно до 

ключової ідеї конституції її істинної природи, права людини – це основна частина 

конституції, її несуча конструкція. Без фіксації загальновизнаних прав людини 

конституції немає. Це не просто загальновідомі постулати, аксіоми, а найвищі для 

усіх людей, усіх демократичних соціумів світу цінності, що мають під собою 

достатнє теоретичне обґрунтування і практичне підтвердження [111, c. 16–17]. 

Примітно, що право не тільки забезпечується «ззовні», а й гарантується 

«зсередини». Право не становило б соціальної цінності, якби не мало засобів 

забезпечення. Правогарантуюче значення норм Основного Закону вбачається у 

тому, що вони дають підстави у відповідних випадках оскаржувати, у тому числі в 

судовому порядку, бездіяльність державних органів [111, c. 100]. Неабиякого 
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значення набувають юридичні гарантії, які мають стимулювати ті соціальні 

чинники, які сприятимуть ефективній дії права, і нейтралізуватимуть ті, що 

гальмують цю дію. Суспільні відносини повинні бути стійкими і стабільними, так 

би мовити, «встояти», тільки тоді вони можуть перетворитися на предмет 

регулювання конституційними нормами, які, своєю чергою, мають адекватно 

відображати систему сформованих суспільних відносин і зв’язків. Тільки в цьому 

випадку демократичні принципи, закладені в конституції, будуть реально 

гарантовані, соціально реалізовані. 

У такому випадку конституціоналізація розуміється як інтеграція 

законодавства у правову систему, засновану на верховенстві конституції 

(курсив наш. – Т. П.) [273, c. 14]. Саме конституція інтегрує в собі зміст 

нормативно-правового регулювання певного кола суспільних відносин, що 

виникають у процесі встановлення статусу особи, порядку організації 

суспільства і держави в їх взаємодії. З огляду на викладені думки можна зробити 

висновок, що юридичний механізм реалізації Конституції України заснований на 

загальних і специфічних конституційних принципах, орієнтований на виконання 

базових функцій Основного Закону та виступає підґрунтям конституціоналізації 

правового порядку. Його структурними компонентами є: конституційно-правові 

відносини, правомірна поведінка і діяльність учасників правореалізаційних 

відносин; самі суб’єкти (учасники) цього процесу; об’єкти / форми / способи / 

умови / гарантії реалізації Конституції України. Щоб суб’єкти 

конституціоналізації могли використовувати механізм реалізації конституційних 

норм з найбільшою ефективністю, потрібно відображати всі зазначені елементи в 

концентрованій формі безпосередньо в Основному Законі. В цьому аспекті 

доцільно розробити модельну статтю про реалізацію Конституції, яку 

рекомендуємо включити до Основного Закону України (Додаток А). 

Як висновок зазначимо, що конституція приймається і діє за тих чи інших 

умов – політичних, економічних, соціальних, духовних, – які можуть або сприяти 

втіленню в життя її положень, або перешкоджати цьому. Якщо політична сфера 

суспільства перебуває у більш-менш стабільному стані, ефективно працює 
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економічна система, склалася певна соціальна інфраструктура, – конституційні 

принципи і норми будуть реалізовуватися, втілюватися в життя. В іншому 

випадку вони дадуть збій. Саме такий баланс між конституційними нормами і 

сформованою системою суспільних відносин можна назвати ефективним 

правовим (зокрема й конституційно-правовим) порядком у державі, який має 

бути основою правової системи. Правопорядок буде ефективним лише в тому 

випадку, якщо на всіх рівнях, від міжнародного до локального, витримується 

єдина лінія формування і реалізації нормативних актів. Усі нормативні акти та 

їхні норми мають відповідати один одному, не суперечити. Оскільки правові 

акти є засобом, для якого характерні багаторівневість і сувора ієрархія, для їх 

успішної реалізації вимагається наявність єдиного правового простору. Вони 

повинні відповідати конституції. Тому одним з основних чинників, що визначає 

реалізованість, а відтак і дієвість конституції, є її узгодженість з іншими 

нормативно-правовими актами (забезпечення принципу конституційності), про 

що йтиметься нижче. 

 

3.3 Конституційність національного законодавства та ефективність 

конституціоналізації правового порядку 

 

Право як відображення життєвих реалій постійно розвивається. Активна 

нормотворча діяльність провадиться з метою вдосконалення законодавства, 

реального закріплення в ньому гарантованих конституцією прав і свобод, 

приведення юридичних норм у відповідність до розвитку суспільних відносин. 

Саме повне й адекватне відображення у нормах права політичних, економічних, 

соціальних, культурних відносин, з одного боку, і розумних потреб учасників 

суспільних відносин з урахуванням вимог справедливості, пропорційності та 

збалансованості публічних і приватних інтересів – з іншого, є першочерговим 

завданням правового регулювання. 

Держава за допомогою процесу нормотворчості відстежує, чи виникають у 

суспільстві нові тенденції і з урахуванням власних інтересів надає їм 



 271 

обов’язкового характеру. Втім, законодавство через об’єктивні причини може 

залежати від деяких суперечностей, зокрема тих, що вносять дисбаланс у 

розвиток чинного законодавства та конституції. Відтак потреба аналізу 

законодавчого дисбалансу (йдеться про невідповідність чинного законодавства 

конституції) вкотре актуалізує питання про конституціоналізацію галузевого 

законодавства, що випливає з принципу верховенства конституції. Цей принцип 

(верховенство конституції стосовно галузевого законодавства) безумовний так 

само, як безумовною є цілісність правової системи. 

Доводиться констатувати, що суперечливість чинного законодавства, на 

жаль, – характерна риса сучасного стану правової системи. Правовий сепаратизм 

є небезпечним явищем, яке руйнує державність. Не тільки в конкретних галузях 

економічних, соціальних відносин, а й у сфері конституційної самоідентифікації 

виявляється чимало суперечностей між галузевим законодавством та 

конституцією. Формування правової бази відбувається безсистемно, в атмосфері 

правової анархії та нігілізму, не враховується досвід правової науки і практики. 

Такий законодавчий дисбаланс справляє негативний вплив на правозастосовну 

практику, оскільки створює бар’єри в механізмі правореалізації, розширює межі 

суддівського розсуду, призводить до порушення законності і правопорядку.  

Колізії в законодавстві розподілені на декількох рівнях: колізії всередині 

законодавства; колізії між загальнодержавним законодавством та місцевим 

законодавством. Такі негативні прояви пов’язані передусім з характером 

соціально-економічних і політичних трансформацій в українському суспільстві. 

Ступінь законодавчого ізоляціонізму найяскравіше проявляється в галузевому 

законодавстві. У ньому відбиваються і загальнодержавні умови, і суб’єктивні 

чинники. До того ж, як відзначає В. Тертишник, в реаліях політичного життя 

Парламент все частіше приймає закони, ігноруючи Конституцію, ліквідовує 

існуючі механізми стримування і противаг, відкриваючи шлях до повної узурпації 

влади [620, c. 16]. До того ж, сама нестабільність розвитку держави неминуче веде 

до суперечливості законодавства. Конституція говорить про безумовне 

забезпечення відповідності її положенням чинного законодавства. Реалізація на 
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практиці цього конституційного положення призводить до цілого комплексу 

проблем: по-перше, як забезпечити безумовну відповідність конституції правових 

актів, прийнятих у державі; по-друге, як подолати негативні тенденції, які з самого 

початку процесу конституціоналізації проявляються в політиці держави; по-третє, 

якими мають бути правові механізми, що забезпечують принцип відповідності 

нормативних правових актів Основному Законові. 

З огляду на це, українському законодавцю належить розв’язати складну 

проблему приведення у відповідність до Конституції правових актів, що 

передбачає й усунення суперечностей у них, і внесення можливих поправок до 

Конституції. Крім того, демократична держава не може нормально 

функціонувати за наявності відступів від конституційного законодавства у 

правозастосовній практиці. Нині інтенсивно оновлюється система законодавства, 

на якій ґрунтується вся система правозастосування і яка становить істотну 

частину правової системи в цілому. Наявність серйозних вад у сучасних 

законодавчих актах може підірвати дієвість всієї правової системи, зробити її 

неефективною, дезорганізувати правовий порядок у державі. 

З іншого боку, наявність в державі конституції – ще далеко не гарантія 

реалізації її положень в реальному житті, забезпечення конституційної законності. 

Iснує таке поняття як «конституційність», що відображає співвідношення між 

можливостями демократії, формально передбаченими у змісті статей конституції, 

та їх реальним здійсненням, існуванням для цього відповідних юридичних форм та 

інститутів [162, c. 98]. Тому не випадково ще у 20-х роках минулого століття 

засновник австрійського конституційного суду Г. Кельзен зробив важливий 

висновок про те, що конституція, яка не передбачає анулювання неконституційних 

актів, не може бути технічно реалізована (курсив наш. – Т. П.). Малося на увазі 

співвідношення між дієвістю правової норми та її буттям (реальністю). 

Конституційна норма дієва, якщо створені відповідно до неї норми 

застосовуються й дотримуються. Кельзен цілком справедливо відзначав, що 

закони, видані при старій конституції і не сприйняті новим порядком, більше не 

вважаються дієвими, а органи, уповноважені старою конституцією, не 
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вважаються компетентними. Конституційність суспільних відносин, тобто тих із 

них, що врегульовані правовими нормами, на вершині яких стоїть конституція, 

означає збіг реального і належного (приписаного конституцією). По суті, 

йдеться про конституціоналізацію поточного законодавства (курсив наш – 

Т. П.), формулювання його з урахуванням базових конституційних принципів і 

норм, що виступають каркасом для всього позитивного законодавства, тобто про 

«перехід» цих принципів у практичну площину галузевого регулювання, з 

адекватним відображенням духу і букви конституції [82, c. 148; 83, c. 159–160; 

85, c. 14]. Такий механізм (механізм конституціоналізації. – Т. П.) здійснюється 

за допомогою колізійного методу (виявлення колізій між конституцією і 

законами, виявлення причин виникнення таких колізій, визначення напрямів 

впливу конституційного законодавства на всі елементи правової системи) [583]. 

Основою цього процесу має бути належний правопорядок.  

У зв’язку з цим, щоб не допустити виникнення неконституційних елементів 

правової системи, постає питання про систему законодавства як сукупності 

нормативних правових актів, пов’язану з класифікацією і систематизацією 

правового матеріалу з метою забезпечення його доступності та зручності 

користування суб’єктами права [606]. Система законодавства, як і система права, 

має об’єктивний характер, а також виступає не тільки як результат, наслідок 

систематизації, а і як органічна властивість законодавства. Особливістю 

формування чинного законодавства, що дозволила йому досягти досить високого 

ступеня системності, є те, що воно створюється на базі раніше прийнятих 

концепцій, які відображають роль і місце нашої держави у світовому 

співтоваристві, а також власний і міжнародний досвід у цій сфері. Норми 

законодавства – з урахуванням системної взаємозалежності відображають різні 

рівні внутрішньосистемних зв’язків. Їхня юридична сила характеризує внутрішню 

співвідносність не тільки нормативних правових актів, а й створюваної при цьому 

системи спеціальних суб’єктів та обсягу їх повноважень. 

Система законодавства постійно розвивається. Зміни, що в ній 

відбуваються, зумовлені цілим комплексом різноманітних об’єктивних і 
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суб’єктивних чинників. Велике значення серед них має трансформація системи 

права під впливом процесів інтеграції, диференціації, а також розширення або 

звуження сфери правового регулювання. Саме якість роботи зі зміни 

нормативних правових актів, прийняття нових і скасування чинних може 

породжувати умови для конституціоналізації чинного законодавства (системи 

законодавства), а відтак – і правової системи загалом. 

Законодавство має бути внутрішньо узгодженим, логічним. В основі цієї 

системи лежить ієрархічно найважливіший акт – Основний Закон держави, який, 

як слушно зауважується в юридичних джерелах, є саме тим «трафаретом» за 

допомогою якого слід оцінювати стан тих чи тих нормативно-правових актів, 

законодавчої бази в цілому і заснованої на ній правозастосовної практики [653, 

c. 788]. Тому важливою проблемою країн, що стали на шлях розвитку правової 

державності (до них належить і Україна), є вироблення юридичних механізмів, 

інституційних структур, методологічних прийомів, що дозволяють ефективно 

реалізувати принципи правової держави, насамперед фундаментальний принцип 

верховенства конституції і законів. Цей механізм охоплюється поняттям 

«конституційна діагностика», який стосується всього процесу оцінки 

конституційності в суспільстві, виявлення відповідності реальних суспільних 

відносин конституційно встановленим нормам [24]. 

У всіх державах питання про юридичну силу Основного Закону вирішують 

з огляду на специфіку державного устрою. Конституція України має вищу 

юридичну силу стосовно всіх інших актів державної влади, актів місцевого 

самоврядування. Так, у рішенні Конституційного Суду у справі за 

конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення 

положень ч. 2 ст. 158 та ст. 159 Конституції України (справа щодо внесення змін 

до Конституції України) від 9 червня 1998 р. [582] висловлено правову позицію 

щодо обов’язковості виконання для Верховної Ради як висновків, так і рішень 

Конституційного Суду України в процесі розгляду законопроектів про внесення 

змін до Конституції України. Викладена правова позиція набула офіційного 

характеру і має таку саму юридичну силу, як і власне рішення, а отже, є 
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обов’язковою до виконання на всій території України. Та зазвичай правові 

позиції не мають загальнообов’язкового характеру, проте якщо законодавець 

ігноруватиме їх, то після прийняття відповідного закону існує ризик визнання 

останнього неконституційним у підсумку конституційного провадження. Тож ми 

солідарні з думкою вчених про те, що саме правову позицію органу 

конституційної юрисдикції слід вважати доктринальною складовою рішення 

Конституційного Суду України, оскільки за своєю сутністю вона і є правовою 

доктриною чи доктринальним тлумаченням, тобто теоретичним роз’ясненням 

правової норми, яке виходить від юристів найвищого ступеня кваліфікації в 

галузі права – суддів Конституційного Суду України [72; 577]. 

Будь-яке правозастосування своєю першоосновою має конституцію. Акт 

владного органу, що не спирається у своїй дії на конституцію, – неконституційний. 

Це твердження повною мірою стосується і діяльності судів: розглядаючи справу і 

виносячи по ній рішення, суд не може не спиратися на конституцію (якби навіть у 

самому рішенні це прямо й не було сформульовано). Внаслідок розвитку 

конституційного правосуддя створюється система забезпечення конституційності і 

законності правових актів, що видаються. Це пов’язано, насамперед, з тим, що 

повага і дотримання прав людини і громадянина – один з головних показників 

стану конституційної законності в суспільстві й державі. Майже всі справи, 

вирішені Конституційним Судом України, так чи інакше торкалися питань захисту 

конституційних прав і свобод громадян. Це стосується й справ про перевірку 

конституційності нормативно-правових актів Верховної Ради, указів Президента 

України та інших правових актів. 

Великими повноваженнями у сфері перевірки відповідності Основному 

Законові інших правових актів Конституція України 1996 р. наділила 

Конституційний Суд України, що, безумовно, позитивно впливає на забезпечення 

правопорядку та встановлення режиму законності в державі. Держава, маючи 

такий важливий інститут конституційного контролю, який здатний утримати 

конституційну стабільність у суспільстві, повинна дбати про його ефективність, 

щоб забезпечити конституційність як гарантію конституційного правопорядку і 
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дотримання прав і свобод [560]. По суті, Конституційний Суд є спеціалізованим 

органом судового конституційного контролю, що покликаний забезпечувати 

конституційність всієї піраміди законодавства, контури якої визначаються 

конституцією, її принципами і нормами [81, c. 67]. Це вкотре підтверджує, що 

відправною точкою у сфері здійснення конституційного контролю є конституція. 

Саме вона має найвищу юридичну силу щодо всіх інших правових актів. У зв’язку 

із цим усі питання в галузі конституційного контролю розглядаються з погляду 

відповідності конституції інших нормативних актів. 

На державному рівні до актів, конституційність яких правомочний 

перевіряти конституційний суд, належать насамперед закони. У чинному 

законодавстві термін «закон» використовується як родове поняття. Це означає, 

що під ним розуміють і звичайні поточні закони, і конституційні закони. В 

юридичній літературі виокремлюють такі ознаки закону: нормативно-правовий 

акт за змістом; конкретний законодавчий акт, який відрізняється від підзаконних 

актів за ознакою виключності суб’єкта законодавчої процедури; приймається 

вищим представницьким органом країни або громадянським суспільством 

(безпосередньо народом) на референдумі; має вищу юридичну силу в системі 

нормативно-правових актів і є загальнообов’язковим; містить у собі, як правило, 

первинні норми права; встановлює права та обов’язки громадян відповідно до 

загальновизнаних цінностей людства; характеризується формальною 

визначеністю; приймається у суворій відповідності до конституції та раніше 

прийнятих законів; не потребує додаткового затвердження; може бути змінений 

тільки законом та перевірений на відповідність Конституції тільки 

Конституційним Судом України [357]. На цій підставі зрозуміло, що 

конституційний суд має право оцінити і конституційність законів про 

конституційні зміни, враховуючи те, що жодні положення конституції не можуть 

суперечити основам конституційного ладу. 

Отже, однією з найважливіших цілей державних органів є забезпечення 

конституційності (законності) правових актів, при цьому їх базис має будуватись 

на фундаментальних людських цінностях, гарантованих Основним Законом. Не 
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випадково при цьому вчені стверджують про «високі правові матерії», коли 

дослідник намагається зрозуміти головне, закономірне в праві. Як стверджує 

А. Селіванов, категорія «конституційність» орієнтує (перш за все законодавця) 

на вихідну базу правотворчості – первинне конституційне регулювання [556, 

c. 43]. Звідси основним актом, яким органи державної влади і насамперед 

конституційний суд (в порядку конституційного нагляду) повинні керуватись у 

своїй діяльності, є виключно конституція. 

В юридичній літературі висловлюються різні підходи до розуміння 

конституційності і переважно стосовно діяльності конституційного суду. Так, 

М. Тесленко поняття «конституційність» кладе в основу розуміння 

конституційної юрисдикції, наголошуючи на тому, що конституційна 

юрисдикція в Україні – це здійснення державної влади спеціально 

уповноваженим Конституцією України органом – Конституційним Судом 

України: вирішення питань про відповідність Конституції України 

(конституційності) законів та інших правових актів, виявлення, констатація і 

усунення їх невідповідності Конституції України [622, c. 6]. 

Деякі сучасні науковці наголошують на тому, що під час тлумачення 

конституції треба брати до уваги, перш за все, значення слів під час 

застосування/тлумачення конституційно-правових норм з урахуванням 

досягнутого рівня розвитку суспільних відносин [123, c. 99–100]. Щодо цього 

підходу варто зауважити таке. Системне тлумачення принципів і норм 

конституції виводить нас на ширше розуміння конституційності, на визначення 

його генетичного зв’язку з доктриною конституціоналізму, що включає ідеї 

верховенства права, пріоритету прав та свобод людини і гарантії їх реалізації, 

розподіл влади й народовладдя. За цих умов критерії конституційності 

нормативного акта розширюються [623, c. 26]. Це пов’язано, перш за все, з двома 

визначеннями поняття права: право як система загальнообов’язкових правил 

поведінки, які встановлені (санкціоновані) і забезпечені державою з метою 

регулювання суспільних відносин, і право як нормативно закріплена 

справедливість, що означає, перш за все, визнання верховенства прав та свобод 
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людини як головного ціннісного орієнтиру як у правотворчій, так і 

правозастосовній практиці. Крім того, конституційність може розглядатися як 

категорія історична. В цьому випадку застосовується історико-правова теорія 

конституційності, відповідно до якої встановлюються взаємозв’язки між 

діючими правовими нормами, політичними мотивами їх прийняття та 

історичними умовами формування відповідних конституційно-правових 

інститутів, принципів і норм [77, c. 21–22]. 

Відомий білоруський правознавець Г. Василевич наголошує, щонайменше, 

на двох підходах до цього поняття. По-перше, може прийматися природно-

правова теорія конституційності, в основі якої лежить ідея природних прав та 

свобод особи, а правові акти можуть оцінюватися з позицій їх відповідності 

загальновизнаним правам та свободам людини і громадянина. По-друге, може 

використовуватися позитивістська теорія, згідно з якою правові акти оцінюються 

на предмет їх відповідності конституції за формою і за змістом. При цьому 

береться до уваги тільки буквальний смисл конституційних положень, тобто 

зміст норм, що мають місце в конституції [77, c. 21–22]. З думкою Г. Василевича 

можна цілком погодитись, адже для конституції на першому місці стоїть людина, 

її права та свободи (ст. 3 Конституції України). Це єдина конституційна цінність, 

до якої застосовне слово «вища». Стосовно такої вищої конституційної цінності 

у держави в особі її органів є лише обов’язок визнавати, дотримуватись і 

захищати права та свободи людини і громадянина. Такі фундаментальні цінності, 

як правило, не підлягають переглядові і, як правило, безпосередньо прописані в 

самій конституції. 

Н. Пархоменко також стверджує, що конституційність – це багатоаспектне 

правове явище, яке потрібно розуміти: як відповідність текстів правових актів 

конституції; як якісну властивість правових актів, яка має важливе значення в 

процесі реалізації норм права; як принцип, який формулюється і проявляється в 

процесі з’ясування відповідності норм права конституції та характеризує 

пізнання об’єктивних закономірностей і опосередкування певних суспільних 

відносин; як загальна вимога, яка характеризує режим конституційної законності 
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[617, c. 18–19]. Отже, конституційність – це рівень і стандарт забезпечення 

верховенства конституції, її прямої дії та відповідності їй чинного законодавства. 

Критерії конституційності дозволяють або обґрунтувати ієрархію можливих 

пріоритетів, або виключити певні варіанти як неприйнятні. Iстотну роль у цьому 

сенсі відіграє практика конституційного суду з абстрактного і казуального 

тлумачення її норм, а також правові презумпції і принципи права (зокрема 

міжнародного), застосовувані в процесі вирішення судами конституційно-правових 

компетенційних спорів. Суперечливість закону є підставою перевірки його 

конституційності, якщо такі суперечності призводять до такого тлумачення (і, 

відповідно, застосування закону), яке порушує чи може порушити конкретні 

конституційні права та свободи особи. Тому відсутність чітких критеріїв 

конституційності нормативно-правових актів значно знижує можливості прямої дії 

конституції та істотно гальмує процес конституціоналізації правового порядку. 

Отже, що стосується критеріїв оцінки конституційності закону чи іншого 

правового акта з точки зору повноважень при їх прийнятті, то конституційний 

суд, вирішуючи питання про конституційність, використовує передовсім 

критерії, передбачені Конституцією України: розподіл влади на законодавчу, 

виконавчу і судову, здійснення повноважень органами влади у встановлених 

Конституцією межах і відповідно до законів України (ст. 6 Конституції України) 

[183, c. 25]. Проте констатація наявності чи відсутності невизначеності в питанні 

відповідності нормативного акта конституції не завжди обумовлена 

об’єктивними чинниками, що й не зовсім доречно. В деяких випадках такі 

критерії встановлені самим конституційним судом. У силу верховенства та 

прямої дії конституції в судовій практиці повинно забезпечуватися 

конституційне тлумачення відповідних норм права. Відповідно, суд загальної 

юрисдикції, виходячи з положень конституції, її принципів, при розгляді 

конкретної справи з’ясовує конституційний смисл обраної норми і застосовує її 

саме в цьому (конституційному) смислі. I тільки в порядку конституційного 

судочинства норма може бути визнана такою, що відповідає чи не відповідає 

конституції і втратила, отже, свою юридичну силу. Отож, виникає необхідність 
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імперативної вказівки конституційного суду на необхідність вирішення справ на 

основі прямої дії конституції у випадку визнання ним неконституційними норм 

чинного законодавства, на підставі яких судом загальної юрисдикції було 

вирішено конкретний спір. 

Iстотним є той факт, що критерії конституційності стосовно забезпечення 

правопорядку є певними правовими засобами, які використовуються для 

виявлення відхилень від конституційних вимог тих чи тих параметрів його 

конституціоналізації. Причому ці правові засоби повинні мати властивості 

нормативності, тобто бути конституційними за своєю природою. Зазначимо, що 

Конституція України в силу свого верховенства, найвищої юридичної сили й 

основоположного, базового характеру для всіх без винятку суспільних відносин, 

регульованих правом, має якість логічної узгодженості з усіма нормативними 

правовими актами в Україні – це випливає із самої Конституції (ст. 8). Водночас 

чимало норм Конституції України (особливо це стосується розділів 1 і 2) мають 

настільки загальний, принциповий характер (це дало деяким дослідникам 

підставу засумніватися в нормативності таких положень Конституції України), 

що визначення відповідності пов’язане з необхідністю широкого тлумачення цих 

норм, побудови логічних смислових ланцюжків, підсумком яких було б таке саме 

принципове положення, яке має бути вже за змістом близьке (порівняно) до 

відповідних конституційних положень. З огляду на це, при визначенні 

презумпції конституційності найчастіше звертаються до загальної логічної 

конструкції «спростовного судження». Такий підхід, на думку правознавців, 

передбачає, що нормативно-правові акти вважаються відповідними конституції 

доти, поки інше не буде встановлено в передбаченому законодавством порядку 

[515; 517, c. 100]. Варто зазначити, що в широкому сенсі критерії 

конституційності правових актів охоплюють логічні прийоми визначення 

відповідності нижчих актів (актів меншої юридичної сили) вищим (актам більшої 

юридичної сили), що зумовлює виявлення сенсу порівнюваних актів і визначення 

логічних відношень між ними, а також з’ясування суто правових аспектів такого 

співвідношення (юридична сила розглянутих актів, спосіб закріплення 
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компетенції органів тощо) [514, c. 217–219]. Зазначені елементи перебувають у 

нерозривній єдності і впливають один на одного. 

Проблема виявлення критеріїв, на підставі яких той чи інший акт може 

бути визнаний таким, що не відповідає конституції, набуває щораз більшої 

гостроти. Чимало теоретиків і практиків, особливо суддів, відзначають, що на 

сьогодні відсутні будь-які одноманітні критерії зіставлення нормативного 

матеріалу з метою перевірки його відповідності змістові нормативних правових 

актів більш високого рівня, зокрема конституції [231]. Як правило, визначення 

критеріїв конституційності дається казуальним шляхом – через перерахування 

основних параметрів оцінки конституційності. Iноді застосовують складні, 

багаторівневі підстави при класифікації і, відповідно, при визначенні критеріїв. 

М. Тесленко до критеріїв оцінки конституційності закону відносить поділ 

влади, а також здійснення повноважень органами влади в установлених 

Конституцією межах і відповідно до законів України [621, c. 116]. Проте оцінка 

відповідності нормативно-правових актів конституції не зводиться до простого 

зіставлення правових норм, а означає вчинення дій і прийняття актів на основі 

ідей конституціоналізму, які відображено в конституції. Неконституційність 

акта, як зауважує В. Скомороха, – це досить широке поняття, яке охоплює 

занадто різні у політично-правовому плані порушення Основного Закону або 

колізії з ним [578, c. 412]. Тому слушною у цьому аспекті є думка 

Ю. Тихомирова, який запропонував виділяти сім критеріїв конституційності: 

а) відображення конституційних ідей і принципів; б) правильне використання 

конституційних понять і термінів; в) прийняття акта правомочним суб’єктом; 

г) урахування місця правового акта в правовій системі і вимог до його форми; 

д) дотримання встановленої процедури підготовки, прийняття та набуття актом 

чинності; е) кореляція сенсу правового рішення в акті і норм конституції; 

є) стійке правозастосовне тлумачення і роз’яснення змісту правових норм [628, 

с. 254–255; 629; 631, c. 35]. Такий підхід має важливе не тільки гносеологічне, а й 

аксіологічне значення. Він дозволяє визначити якісний, ціннісний вектор 

конституціоналізації правового порядку і водночас актуалізує необхідність 
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абстрактного визначення поняття «критерії конституційності». На думку 

Ю. Ліфшиця, «конституційним нормативним актом» можна вважати акт, який за 

змістом відповідає конституції і органічним законам, міжнародним правовим 

договорам, поточним законам (для підзаконних актів), а також прийнятий, 

опублікований і введений в дію відповідно до встановленої в конституції 

процедури уповноваженого на те суб’єкта нормотворення у межах 

конституційно закріпленої за ним компетенції згідно з принципом поділу влади 

[293, c. 5]. Отже, усі зазначені критерії конституційності нормативно-правових 

актів можна умовно поділити на дві групи: змістові та формальні. 

Найбільше значення мають змістові критерії конституційності, оскільки вони 

тісно пов’язані з проявом і втіленням у поточному законодавстві конституційних 

принципів. Виявлення змісту цих конституційних принципів та обґрунтоване і 

продумане їх застосування в поєднанні з іншими принципами пов’язано з великою 

кількістю проблем правового, політичного й економічного характеру. Зокрема 

Конституційний Суд України в основі критеріїв вирішення своїх справ часто вбачає 

забезпечення балансу інтересів. Наприклад, при вирішенні справи про різницю у 

віці між усиновлювачем і дитиною Конституційний Суд дав оцінку балансу 

інтересів усиновлювача і дитини і визнав, що додержання різниці у віці між 

усиновлювачем і дитиною є обов’язковою вимогою до всіх осіб, які мають бажання 

усиновити дитину. Основою такого рішення стало забезпечення інтересів дитини, 

яку всиновлюють, а також міркування щодо легітимності встановлення у законі 

процедурних вимог до усиновлювача [523]. На думку деяких суддів, було б 

доцільніше обрати м’якший варіант вирішення цієї справи, оскільки встановлення 

правила про недопустимість перевищення різниці у віці між дитиною та 

усиновлювачем не гарантує рівного доступу для окремих категорій осіб (як 

правило, пенсіонерів) усиновити дитину, хоча це було б можливим виходячи із 

медичних, психічних, біологічних, соціальних та інших характеристик цих осіб 

(суддя В. Кампо); процедурні вимоги до усиновлювача не є достатньо 

обґрунтованими (суддя М. Маркуш); встановлення такого обмеження призводить 

до звуження права дитини створити сім’ю, мати батьків і жити у сімейному 
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середовищі (суддя Ю. Нікітін). Таке різне розуміння питань забезпечення балансу 

інтересів базується на різних підходах суддів до інтерпретації понять 

справедливості, рівності, інтересів, захищених правом. На прикладі зазначеної 

справи спостерігаємо кореляцію між конституційними цінностями, оскільки 

філософія рішення № 3рп/2009 базується, власне, на: забезпеченні гідності людини, 

що імпліцитно передбачає баланс інтересів (у цьому випадку – дитини та 

усиновлювача); сутності процедурної справедливості, оскільки рішення про 

усиновлення дитини приймає суд загальної юрисдикції на основі закону; 

трактуванні свободи неповнолітньої особи (дитини, яку всиновлюють) і свободи 

усиновлювача щодо створення сім’ї у контексті обсягу та змісту їх правоздатності 

[540, c. 115]. Отже, знаходження балансу конституційних цінностей, що відповідає 

принципові справедливості і принципові правової держави, – одне з найважливіших 

завдань Конституційного Суду. Відтак конституційні цінності у своїй сукупності 

стають критерієм для забезпечення конституційності у діяльності органів 

конституційної юстиції. 

У цьому контексті варто назвати також правові позиції Конституційного 

Суду України, які він посів з метою захисту конституційно встановлених прав 

громадян на власність та підприємницьку діяльність: рішення від 26.11.1998 р. 

№ 16-рп/98 (позиція щодо порядку підписання зовнішньоекономічних договорів); 

рішення від 12.02.2002 р. № 3-рп/2002 (позиція щодо правового статусу суб’єктів 

права різних форм власності); рішення від 09.07.2002 р. № 15-рп/2002 (позиція 

щодо досудового врегулювання спорів); рішення від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004 

(позиція щодо охоронюваного законом інтересу акціонера, акціонерного 

товариства); рішення від 10.01.2008 р. № 1-рп/2008 (позиція щодо звернення до 

третейського суду); рішення від 12.01.2010 р. № 1-рп/2010 (позиція щодо усунення 

члена виконавчого органу товариства від виконання своїх обов’язків) та ряд інших. 

До змістових належать також критерії, пов’язані з дослідженням змісту 

оцінюваних з погляду їх конституційності актів, порівнянням їх із 

конституційними нормами, зіставленням змісту цих актів з «буквою» та «духом» 

конституційних норм, закладених у них ідей і принципів. В юридичній літературі 



 284 

до змістових критеріїв конституційності нормативних актів відносять також 

необхідність їх відповідності загальновизнаним принципам і нормам 

міжнародного права, що отримав відповідне ратифікаційне закріплення в системі 

законодавства [630, c. 41]. Саме ці критерії лягають в основу більшості рішень 

Конституційного Суду України, пов’язаних із перевіркою конституційності 

нормативних правових актів. Як наголошують вітчизняні вчені, встановлення 

невідповідності змісту нормативного акта Конституції передбачає оцінку обсягу 

і меж його правового регулювання. Через застосування цього критерію 

Конституційний Суд оцінює, чи забезпечується максимально широке, повне і 

разом з тим достатньо конкретне нормування суспільних відносин, і чи 

відповідає воно Конституції України [389, c. 300], її принципам. 

Так, наприклад, стосовно принципу рівності Конституційний Суд України 

визнав неконституційними положення соціального законодавства, які 

встановлювали можливість отримання соціальної допомоги від держави лише із 

закінченням 90-денного строку після їх звільнення з роботи за взаємною згодою з 

адміністрацією роботодавця [624]. Взагалі така правова позиція Суду могла б 

спиратись на конституційний припис, відповідно до якого право на соціальну 

допомогу у разі безробіття виникає лише за настання незалежних від працівника 

обставин. За таких умов до працівника висувалися б вимоги особистої 

відповідальності за наслідки своїх дій та прихильності до виключно ринкових 

механізмів регулювання питань захисту його інтересів. Згідно із соціальним 

підходом держава зобов’язана забезпечити соціальний захист прав громадян у разі 

безробіття, оскільки громадяни здійснюють відповідні виплати на випадок 

безробіття у спеціалізовані фонди, і з моменту реєстрації громадянина як 

безробітного в нього виникає суб’єктивне право на соціальний захист. Порушення 

таких засад було оцінено Конституційним Судом як порушення принципу 

соціальної держави [540, c. 116]. Ціннісний характер відповідних конституційних 

положень отримує підтвердження у практиці Конституційного Суду України, який 

активно залучає аксіологічний потенціал конституційних норм для формування 

правових позицій щодо конкретних питань у конституційно-правових спорах. 
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Саме у практиці Конституційного Суду України отримав своє обґрунтування 

цілий ряд формально не зафіксованих у Конституції цінностей. Завдання 

Конституційного Суду України – в кожному своєму рішенні об’єктивувати 

динамічний баланс конституційних цінностей, а саме: захищати незмінні базові 

цінності, враховуючи ті нагальні потреби конкретно-історичного розвитку 

України, в яких ці цінності знаходять свої актуальні втілення. Аналіз рішень 

Конституційного Суду України показує, що Суд приділяє велику увагу захисту 

основних «надімперативних» конституційних цінностей. До них належать: 

верховенство права [531], пріоритет природних прав людини [532], справедливість 

[533] тощо. 

Визнаючи позитивний характер діяльності Конституційного Суду з 

наповнення конкретним змістом абстрактних конституційних принципів цієї 

діяльності, потрібно, на наш погляд, зазначити, що деякі з наведених суджень 

небезперечні. По-перше, об’єктивність конституційних принципів видається 

досить умовною. Це пов’язано, насамперед, із тим, що Конституція України, 

встановлюючи основи конституційного ладу, не фіксує об’єктивної реальності, а 

радше вказує на те, якою вона має бути. Деякі з поставлених у Конституції 

України цілей не є досяжними (наприклад проголошення держави правовою, що 

закріплено у ст. 1 Конституції України, становить всього лише мету, орієнтир, 

ідеальний зразок, якому мають відповідати правові відносини в українському 

суспільстві). У цьому сенсі застосоване до конституційних принципів поняття 

«об’єктивні» за своїм змістом дуже близьке до категорії істинності правових норм. 

По-друге, конституційні цінності, втілені в конституційних принципах, 

будучи відображенням цінностей людських, певною мірою протистоять і 

обмежують одне одного (наприклад принцип недоторканності власності при 

вирішенні питань, пов’язаних з оподаткуванням). Їх збалансованість – питання 

радше політичне, ніж конституційно-правове, тому що Конституція України не 

передбачає пріоритетів у системі основних прав та свобод людини. Принцип 

дотримання прав та свобод людини і громадянина, відповідно до якого при 

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 
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звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частина третя ст. 22 

Конституції України), у цьому випадку навряд чи застосовний, оскільки окреслена 

цим принципом міра правової регуляції застосовна лише до ситуацій, коли 

йдеться про використання одного й того самого права різними особами. Виходячи 

із принципу формальної рівності, можемо сказати, що право на життя однієї 

людини не повинно порушувати право на життя іншої людини; право на участь в 

управлінні справами держави одного громадянина не повинно порушувати 

аналогічне право іншого громадянина тощо. Коли ж говорять про те, що право на 

свободу слова однієї людини не повинно порушувати право на гідність іншої 

людини, то проблема переноситься в іншу площину: йдеться не про визначення 

меж здійснення прав, а про заборону зловживання правом у рамках вже заданих 

меж реалізації цих прав. 

По-третє, виявлення конкретного змісту конституційних принципів, зокрема 

визнання пріоритету того чи того принципу у вищенаведеній ситуації залежить від 

розсуду суддів Конституційного Суду України, практично безконтрольних у своїй 

діяльності (адже рішення Конституційного Суду України в межах України 

оскаржити не можна). Об’єктивно неадекватне її тлумачення Конституційним 

Судом ставить під сумнів «стабільність функціонування держави на основі 

конституційних принципів» і недопущення їх «пристосування до поточної 

політичної ситуації», що було, продемонстровано, наприклад, ситуацією 

27 листопада 2012 р., коли Президент підписав Закон «Про всеукраїнський 

референдум», який передбачав можливість зміни Конституції без участі Верховної 

Ради України. Тобто в Законі було закладено неконституційний порядок внесення 

змін до Конституції та ще цілу низку неконституційних положень. У випадку із 

законом про референдум черговий прояв конформізму не повинен повторитись, як 

мінімум, із двох причин. По-перше, закон про референдум є загрозою не окремим 

особам чи їх об’єднанням, а Конституції України, а отже, всій правовій системі та 

державі в цілому. Тож треба змагатися за цивілізований спосіб життя – 

конституційний порядок – і чинити спротив діяльності влади, яка віддаляє нас від 

нього. Тоді не буде потреби боронити кожну окрему цінність. Якщо хтось у владі 
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порушує конституцію, то кожен громадянин, усе суспільство має реагувати і 

протидіяти цьому. 

Отже, одна із найістотніших вад правотворчості сьогодення – прийняття 

нормативних положень, що не відповідають принципам і нормам конституції, а 

також прямо суперечать їм. Відхилення від конституційних вимог, невиконання 

конституційних завдань породжують сумніви у здатності конституції чинити 

ефективний вплив на різні процеси (зокрема економічні та соціальні), а відтак 

порушують режим законності і правопорядку в державі. 

Чимало суперечностей зумовлює невизначеність правового регулювання. 

Для раціональної оцінки наявних особливостей потрібно виокремити ті причини, 

які призводять до цих суперечностей. Це можуть бути: 

– особливості історичного, культурного характеру; 

– політико-економічні інтереси; 

– політичні чинники. 

До численних суперечностей між правовими актами та конституцією 

призводять також вади юридичної техніки. Виявлення причин їх виникнення 

сприяє вдалому розв’язанню суперечностей. Їх усунення передбачає, крім того, і 

зустрічне коригування галузевих правових норм. Щодо останніх варто зазначити, 

що останнім часом прийнято багато галузевих нормативно-правових актів; утім, 

бажаного результату вони не принесли. Причинами такої ситуації є відірваність 

від сучасної правової дійсності при створенні моделі правового регулювання 

певних суспільних відносин і відсутність реальних правових механізмів, які 

забезпечували б реалізацію Основного Закону. 

Отже, конституційні положення є основним і безпосереднім критерієм 

визначення «правового закону». Закон буде правовим, якщо відповідає 

конституції, конституційному законодавству. Наявність у суспільстві й 

державі правового законодавства передбачає, що чинні конституція і закони 

адекватно виражають правові принципи, загальнолюдські цінності, правові 

ідеали вільного демократичного суспільства і правової держави. Передумовою 

створення правового закону має бути пізнання умов, чинників та обставин, за 
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яких розвиваються суспільні відносини, правове регулювання яких диктується 

потребами соціального прогресу. Насамперед визначається справжня мета 

нормативно-правового акта і з’ясовується, чи є вона конституційною. 

Окрім тих критеріїв, які можна використовувати при віднесенні закону до 

категорії «правовий закон» для оцінки «правового законодавства», варто 

враховувати, чи дотримується ієрархічна система побудови законодавства, чи є 

прогалини й суперечності в правовому регулюванні тощо. При цьому важливе не 

тільки адекватне відображення і втілення в законодавстві прав і свобод людини, 

а й наявність реально дієвого механізму захисту та реалізації цих прав. Отже, 

сутнісно-змістовий рівень ієрархії у праві (ієрархія принципів, цінностей, 

ідеологічних установок) має організаційно підпорядковувати рівень внутрішньої 

та зовнішньої форми права. Саме на цьому рівні задаються базові 

характеристики правової форми, визначається її ідейно-політичний зміст. Крім 

цього, головний принцип, на основі якого будується така ієрархічна система 

нормативно-правових актів, – це встановлення ієрархічних зв’язків між нормами, 

що містяться в різних нормативних актах. 

Формальні критерії пов’язані із суб’єктом, який прийняв акт, формою 

самого акта, його місцем в ієрархії нормативних актів. 

Вимоги дотримання форми акта більшою мірою стосуються критеріїв 

законності підзаконних нормативних актів, ніж критеріїв конституційності, 

оскільки пов’язані з необхідністю державної реєстрації нормативних актів, 

підписанням їх уповноваженими особами тощо. 

Що ж до урахування місця нормативного акта в ієрархії нормативних актів, 

то зміст цього критерію полягає в конституційному закріпленні презумпції, 

згідно з якою нижчий акт за змістом має відповідати актові вищого рівня. Iз 

цього випливає необхідність першочергового виявлення місця акта в ієрархії 

нормативних актів. Між правовими актами має існувати певна ієрархія, і ці акти 

повинні бути формально несуперечливі, інакше правова система зруйнується. 

Однак абсолютна єдність і несуперечність правової системи – це радше ідеал, 

ніж реальність. 
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М. Смокович зазначає, що одним із видів такої неузгодженості між 

правовими актами є формальні, або внутрішні, неузгодженості – суперечності 

всередині правової системи. Вони мають суб’єктивну природу і виникають 

головним чином внаслідок помилок законодавця, передусім порушень правил 

формальної логіки. Для позначення формальних суперечностей здебільшого 

вживаються терміни «юридична колізія», або «колізія в праві» [290, c. 34; 586, 

c. 194]. Констатація факту формальних суперечностей може здійснюватися поза 

реальними суспільними відносинами, оскільки наявність формальної 

суперечності ґрунтується на порушенні правил формальної логіки при 

співвідношенні правових норм [312, c. 145]. Як зауважують Б. Малишев та 

О. Москалюк, колізії – це своєрідне «зіткнення норм права» [312, c. 145]. На 

ґрунті існування колізій і прогалин у нормах законодавчих актів, якими 

керуються суб’єкти правотворчості в процесі реалізації своєї компетенції, а 

також внаслідок допущених помилок і прорахунків під час юридико-технічного 

процесу розробки, оформлення і прийняття актів нормотворчості, формуються 

внутрішні правові конфлікти [55, c. 244], наслідком чого є відсутність належного 

правового порядку. Для його забезпечення мусить існувати правовий механізм 

розв’язання колізій між різними джерелами права, заснований на їх ієрархічній 

співпідпорядкованості (наприклад колізійні принципи, колізійні норми [312]). 

Чималий інтерес у розв’язанні цієї проблеми становить ст. 40 

законопроекту про нормативно-правові акти (так званого закону про закони) 

[501], що стосується колізії законів, яка нерідко має місце у правозастосовній 

практиці. Вперше в законодавчому акті роз’яснюється, який закон застосовувати 

залежно від юридичної сили, моменту його прийняття чи кола питань, що 

регулюються конкретним законом. Зазвичай такого порядку дотримуються 

більш-менш і тепер, однак він базується на загальних принципах теорії права і 

застосовується іноді по-різному. Iз набуттям чинності цим законопроектом у 

вирішення цього питання буде внесено чіткість, ясність і, головне, однаковість 

застосування. I якщо не можна уникнути колізії закону, то принаймні буде чіткий 

порядок її врегулювання. При цьому ст. 29 законопроекту передбачає, що 
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законодавчий орган під час прийняття чергового закону буде зобов’язаний у 

прикінцевих положеннях вказати, яким чином вирішується колізія, якщо новий 

закон у цілому чи окремі його положення суперечать положенням іншого, вже 

існуючого закону рівної з ним юридичної сили. 

Традиційно правові колізії поділяють так: суперечності між нормативними 

актами чи окремими нормами; суперечності в правотворчості; суперечності у 

правозастосуванні; суперечності повноважень чи статусів державних органів, 

посадових осіб та інших владних структур; суперечності цілей; суперечності між 

національним та міжнародним правом [320, c. 231–232]. 

З огляду на проблематику цього дослідження звернімо увагу на першу 

класифікацію. Вчені класифікують колізії між нормами національного 

законодавства (з точки зору верховенства конституції. – Т. П.) на такі види: 

1) між нормами конституції та конституційними законами; 

2) між нормами конституції та звичайними законами; 

3) між конституційними та звичайними законами [586, c. 203; 584, с. 9–13]. 

Ця класифікація ґрунтується передусім на ієрархічному зв’язку між 

нормативно-правовими актами. 

У юридичній літературі ієрархію у праві визначають як порядок відносин між 

різнорівневими елементами права, заснований на нерівності в нижче- та 

вищестоящих рівнях у контексті загальності опису права, прийняття рішень по 

праву чи організації права як системи [394, с. 39]. Відтак ієрархічний зв’язок між 

нормативними правовими актами виражається в тому, що нормативні правові акти 

посідають у структурному ряду певне місце і не можуть містити норм, що 

суперечать нормам вищих актів. Своєю чергою, кожний наступний у структурній 

ієрархії нормативний правовий акт є вихідною правовою базою для нормативних 

актів, розташованих у нижчому структурному ряду. Нормативний акт, що порушує 

ієрархічний зв’язок і містить норми, які суперечать вищим актам, не підлягає 

застосуванню в конкретних правовідносинах. С. Артемова виділяє такі ознаки 

ієрархічних колізій: існування двох і більше норм у системі законодавства з одного 

питання; конфліктна ситуація проявляється у випадку, коли є одне фактичне 
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правовідношення, яке може регулюватися цими юридичними правилами; колізійні 

норми мають діяти одночасно [23, c. 72]. Отже, ієрархічні колізії становлять собою 

конфлікт, який виражається у формі суперечності чи неузгодженості і виникає в 

результаті одночасного регулювання одних і тих самих суспільних відносин 

правовими приписами різної юридичної сили. Iєрархічний зв’язок, виражений за 

допомогою нормативного визначення співвідношень між законом і підзаконним 

нормативним правовим актом, має основоположне значення не тільки для побудови 

системи нормативних правових актів, а й для формування всіх рівнів правової 

системи. Проблема порушення ієрархії нормативних актів часто ускладнена 

внаслідок необхідності враховувати особливості побудови системи вітчизняного 

законодавства, основою якої є правопорядок. Його конституціоналізація 

спрямована на забезпечення внутрішньої узгодженості всієї системи законодавства. 

Саме правопорядок, як наголошують вчені, є одним із засобів (критеріїв) 

визначення стану та ефективності національного законодавства з огляду на 

реалізацію і розвиток норм конституції [617, c. 11]. Порушення ієрархії 

нормативних актів – явище не рідкісне в правовій дійсності. Згідно з 

Конституцією України (ст. 8) Конституція України має найвищу юридичну силу. 

Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України і повинні відповідати їй. Тобто відповідно до ієрархічних принципів 

побудови системи нормативних правових актів жоден нормативний правовий акт 

не може містити нормативних приписів, що суперечать нормативним приписам 

акта більшої юридичної сили. Виявлені в тексті нормативного правового акта 

суперечності є грубим порушенням законності. Такі порушення призводять до 

розриву встановлених у конституції та інших законах ієрархічних зв’язків, до 

відсутності режиму конституційної законності, деформації правової системи в 

цілому. Тоді право перестає бути єдиним, цілісним та ефективним регулятором 

суспільних відносин. Саме тоді ми не зможемо стверджувати про належний стан 

правопорядку в державі. 

Конституційність визначається як загальна вимога, яка характеризує 

режим конституційної законності і полягає у неухильному виконанні та 
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дотриманні конституції усіма суб’єктами права, правильному застосуванні її 

норм органами влади і посадовими особами. Така вимога фіксується в 

конституції, в частині загальних засад органів державної влади і посадових осіб, 

які уповноважені здійснювати правотворчість, відповідно до норм конституції, а 

акти, що ними видаються, мають відповідати конституції [702, c. 288]. 

Отже, сутність конституційності полягає у визначенні відповідності текстів 

нормативно-правових актів конституції. При цьому слід мати на увазі, що має 

бути встановлена не стільки змістова (дослівна, формальна) відповідність, 

скільки сутнісна [617, c. 81]. З огляду на сказане, можна виокремити показники, 

на підставі яких має проводитися експертиза на відповідність законів та 

законопроектів конституції. Так, на першому етапі визначається, чи не 

суперечать принципи досліджуваного предмета основним засадам держави і чи 

не порушують вони права людини, закріплені в конституції. Під час другого 

етапу дослідження стосовно зазначеного предмета виділяються повноваження 

однойменних суб’єктів суспільних відносин, діяльність яких таким предметом 

регламентується. Відповідно до вимог конституції визначається, чи не містить 

предмет дослідження положень, які б виходили за межі повноважень, 

встановлених конституцією для відповідних суб’єктів. Такий аналіз проводиться 

щодо закріплених у предметі дослідження усіх суб’єктів, вказаних у законі чи 

законопроекті. На третьому етапі здійснюється вивчення матеріальних положень 

досліджуваного закону або законопроекту, в процесі якого встановлюється, чи не 

порушують і чи не обмежують положення предмета дослідження вимог 

конституції. Під час четвертого етапу встановлюється, чи передбачені у власних 

положеннях досліджуваного предмета процесуальні засоби реалізації його 

положень. У разі наявності таких процесуальних положень проводиться 

перевірка відсутності у таких положеннях заходів або механізмів, які 

порушували б або не допускали реалізації прав людини, гарантованих 

конституцією [534, c. 23]. Ця класифікація водночас є стадійною основою 

процесу конституціоналізації правового порядку в цілому, який відбувається в 

результаті правотворчої діяльності уповноважених органів держави, 



 293 

здійснюється послідовно і включає декілька стадій: тлумачення положень 

конституції в частині прав та свобод людини і громадянина, вивчення 

загальновизнаних міжнародних стандартів їх захисту; з’ясування правових 

позицій конституційного суду з питань конституційності нормативного акта; 

наповнення змісту невідповідних норм конституції міжнародно-правовими 

стандартами; об’єктивування конституційних положень у матерію національного 

законодавства шляхом прийняття нових, внесення змін чи доповнень до чинних 

нормативно-правових актів, тобто юридико-технічне закріплення 

конституційних положень. 

Отже, через таке поняття як конституційність конституція встановлює 

основні параметри ієрархії нормативних актів. Однак не в усіх випадках вона 

визначає однозначно, який акт є нижчого чи вищого рівня (наприклад, 

незрозуміло, як співвідносяться постанови Уряду та інші підзаконні акти). 

Урахування місця в правовій системі (ієрархії нормативних актів) як критерій 

конституційності пов’язане з проблемою розмежування компетенції між 

Конституційним Судом України та іншими судами в частині здійснення 

нормоконтролю. Практика Конституційного Суду України щодо цього свідчить 

про те, що намітилася загальна тенденція до розширення повноважень 

Конституційного Суду України і перерозподілу судово-нормоконтрольної 

компетенції на користь Конституційного Суду України. Розглянутий критерій 

конституційності правових актів (урахування їх місця в правовій системі) 

стосується правильного вибору у точній відповідності до конституційних вимог 

рівня регулювання того чи того питання (вибір виду нормативного акта). 

Порушення цього принципу призводить до того, що питання, яке, наприклад, має 

бути врегульоване на рівні закону, регулюється актами Президента або Уряду. 

До того ж, сама конституція може бути недосконалою (з точки зору юридичної 

техніки – дефектною), внаслідок слабкого прогнозування перспектив 

конституційного розвитку, через помилковість конституційних ідей, 

несприятливу політичну та економічну ситуацію, в якій відбувається розробка і 

прийняття головного юридичного документа країни. Це призводить до 
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неефективного застосування на практиці положень Основного Закону і, як 

наслідок, – дестабілізації правового порядку та правової системи в цілому. 

Важливо зауважити, що у певних випадках ієрархія нормативних актів, 

встановлена конституцією, сама собою стає критерієм конституційності. 

Наприклад, Указ Президента України, визнаний таким, що не відповідає 

Основному Закону, вже фактично суперечить Конституції України, згідно з якою 

укази Президента України не повинні суперечити Конституції України. 

Розглянутий критерій конституційності правових актів (урахування їх місця в 

правовій системі) має на увазі правильний вибір у точній відповідності до 

конституційних вимог рівня регулювання того чи того питання (вибір виду 

нормативного акта). Порушення цього принципу призводить до того, що питання, 

яке, наприклад, мало б врегулюватись на рівні закону, регулюється актами 

Президента або Уряду. 

Поширення такої практики з урахуванням преюдиційного характеру рішень 

судів саме собою проблематичне, оскільки Конституційний Суд встановив, що 

рішення суду загальної юрисдикції мають для Конституційного Суду преюдиційне 

значення тільки в питаннях встановлення фактичних обставин. Це перетворить 

процедуру перевірки конституційності таких актів на формальність, проте з 

урахуванням різних наслідків потягне за собою визнання судом акта незаконним. 

Фактично такий стан речей доводить, що Конституційний Суд є «остаточною 

інстанцією» у вирішенні всіх спірних питань. Разом з тим, використання критеріїв 

конституційності нормативних актів мусить мати місце не тільки в діяльності 

Конституційного Суду і навіть не тільки судових органів загалом. Уміння 

визначати конституційність або неконституційність того чи того акта важливе для 

кожного правозастосувача; що більше: будучи частиною правової культури, воно 

важливе для кожної людини і громадянина. Знання і виявлення конституційних 

принципів організації життя суспільства, поглиблення та уточнення їх змісту, а 

також їх безперервний розвиток – запорука ефективного розвитку правової 

системи, держави і суспільства загалом. 

Тож розглянуті вище критерії конституційності нормативних актів – це 

правила визначення відповідності нормативних актів духові та букві конституції. 
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Це випливає зі змісту самої конституції як основи правової системи, певною 

мірою конкретизованої галузевим законодавством (передусім конституційним) і 

виявляється у практиці конституційного суду. 

Питання невідповідності нормативних правових актів конституційному 

законодавству потребують комплексного вирішення. Необхідно створити 

оперативну систему відстеження таких суперечностей за участю всіх органів 

влади. Доцільно створити таку систему, яка б дозволила вже на ранній стадії 

підготовки нормативних правових актів, ще до їх прийняття, визначати їх 

відповідність Конституції України. У цьому зв’язку необхідно не зосереджувати 

зусилля на скасуванні вже прийнятих актів, а завчасно розробляти нове 

законодавство і проводити експертизу до прийняття цих законів. Необхідно 

визначити практичні механізми реалізації ст. 106 Конституції України про 

призупинення Президентом України дії актів органів виконавчої влади у випадку, 

якщо вони суперечать Конституції і законам України. Як реалізація самої 

процедури призупинення, так і подальші дії, пов’язані з вирішенням питання в 

судових органах, не мають практично ніякої правової регламентації. 

Назріла й проблема посилення відповідальності за порушення чинного 

законодавства і Конституції України. У законодавчому порядку повинні бути 

визначені необхідні заходи щодо державних органів і посадових осіб, органів 

місцевого самоврядування за невиконання рішень про скасування або 

призупинення дії актів, що суперечать Конституції України. У цьому випадку 

потрібно створити правову базу для формування ефективної системи 

адміністративної юстиції, яка сприяла б зміцненню і розвитку чинного 

законодавства. Видається доцільним запровадити в практику дострокове 

припинення Президентом України повноважень органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та відповідних посадових осіб за видання 

нормативних правових актів, що суперечать Конституції України, а також за 

невиконання судових рішень про визнання таких актів незаконними. Ці питання 

можна було б віднести до повноважень Національного Антикорупційного бюро 

України, Антикорупційної прокуратури та інших органів влади, спрямованих на 
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активну протидію та запобігання корупційним проявам і забезпечення правового 

порядку в державі. 

Створення таких органів загалом відповідає виконанню зобов’язань 

України, передбачених міжнародними антикорупційними актами. Така вимога 

випливає, зокрема, зі ст. 36 Конвенції ООН проти корупції, якою передбачається 

зобов’язання держав-учасниць цієї конвенції забезпечити існування органу або 

осіб, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією. 

Оскільки норми права виникають на найважливішій, первинній стадії 

механізму правового регулювання – стадії нормативної регламентації суспільних 

відносин, то необхідно встановити таку процедуру прийняття нормативно-

правових актів, яка виключила б виникнення колізій. Наприклад, запровадити 

обов’язкову експертизу всіх проектів нормативних актів з метою виявлення 

суперечностей між існуючими нормами права різної ієрархії. Потрібне належне 

проведення правового моніторингу, завдання якого – вести облік відповідних 

нормативних актів.  

На порядку денному і перевірка на відповідність конституції актів 

місцевого самоврядування. Нормотворчість, активно здійснювана органами 

місцевого самоврядування, у багатьох випадках не відповідає Конституції 

України, законам та іншим нормативним актам. Здебільшого це зумовлено 

недостатністю правового регулювання діяльності муніципальних утворень, 

відсутністю єдиного механізму контролю за законністю видання ними 

нормативних правових актів, низьким рівнем кадрового забезпечення органів 

місцевого самоврядування. Участь таких суб’єктів у нормотворчому процесі на 

державному рівні нерідко орієнтована на питання місцевого значення, тоді як 

окремі слушні законодавчі пропозиції місцевих органів влади залишаються не 

врахованими при розробці законів. Певною мірою це стосується реформи 

децентралізації та проблем фінансового забезпечення територіальних громад. 

Варто створити таку систему, яка б уже на ранній стадії підготовки нормативних 

правових актів, до їх прийняття, уможливила визначення їх відповідності 

конституції. Уряд має активізувати роботу із залучення громадськості до 
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обговорення проектів відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади на 

всіх етапах їх розробки. Консультації з громадськістю мають починатися 

якомога раніше у процесі формулювання позицій і проектів рішень. Залучені до 

консультацій мають одержувати необхідні матеріали та інформацію в 

доступному форматі. Теми консультацій мають оголошуватися заздалегідь, щоб 

їх неурядові учасники мали достатньо часу для підготовки до участі в 

обговоренні. Потрібен прозорий і простий механізм зворотнього зв’язку, за 

допомогою якого громадськість дізнаватиметься про подальшу долю поданих 

матеріалів і рекомендацій та їх ефективність [659, c. 155]. 

Не менш важливо налагодити і механізм взаємодії правотворчих органів 

влади. Наприклад, основними формами взаємодії Президента, Уряду і 

Парламенту могли б бути: а) взаємне консультування в процесі підготовки 

проектів нормативних правових актів; б) взаємне інформування про вжиті 

заходи; в) взаємний обмін текстами проектів актів, програмами і планами 

правотворчих робіт; ґ) організація спільних конференцій, симпозіумів, нарад. 

Україна повинна розвивати свою систему законодавства. 

На сьогодні відсутнє загальнодержавне правове регулювання порядку 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у прийнятті, 

зміні та скасуванні нормативно-правових актів. Тому спосіб діяльності владних 

установ у цій сфері, на нашу думку, має дістати законодавче закріплення, і 

бажано – у спеціальному законі. Наприклад, норми законопроекту «Про 

нормативно-правові акти» мають за мету комплексно і ґрунтовно зафіксувати 

правила нормотворчої техніки, зв’язок нормативно-правових актів, права суб’єктів 

нормотворення, а також припинення дії актів у часі. Цим проектом (ст. 65) 

передбачається встановити єдині підходи щодо дії нормативно-правових актів у 

часі, незалежно від суб’єкта нормотворення (визнання нечинним, втрата чинності, 

скасування). При цьому лише в ньому окреслюється питання про виділення 

категорії індивідуально-правових актів і застосування до них лише правил техніки 

нормопроектування (ст. 2). У випадках, передбачених Конституцією та законами 

України, йдеться у законопроекті, нормативно-правовий акт може бути 
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скасований за рішенням Президента України, Кабінету Міністрів України, голови 

місцевої державної адміністрації вищого рівня, інших суб’єктів владних 

повноважень, яким надано право скасовувати нормативно-правові акти. 

На підставі викладеного та у зв’язку з тим, що розглянута презумпція 

конституційності нормативних правових актів відіграє найважливішу роль у 

процесі конституціоналізації правового порядку, вважаємо обов’язковим пряме 

нормативне закріплення цієї презумпції в Конституції України статтею з 

наступним змістом: «Нормативний правовий акт, прийнятий в Україні, 

вважається відповідним Конституції України до того моменту, поки його 

невідповідність Конституції буде встановлено рішенням Конституційного Суду 

України».  

Отже, забезпечення відповідності галузевого законодавства конституції є 

однією з актуальних проблем сучасної правотворчості. Питання конституційності 

нормативно-правових актів у контексті конституціоналізації правового порядку 

багато в чому мають міжгалузевий характер і зачіпають питання теорії та філософії 

права, конституційного права, а також логіки та законодавчої техніки. Успішне їх 

вирішення дозволить продуманіше структурувати правову матерію, а також дати 

потрібний інструментарій юристам-практикам, що стикаються зі спірними 

питаннями прикладного правового характеру. 

Втім, цей процес повинен бути не епізодичним, а постійною функцією 

органів державної влади. До того ж, як зауважує В. Крусс, якість 

конституційності законодавства може постійно підвищуватися, наближатися до 

свого ідеалу, тобто сама модернізація правотворчості розуміється як 

конституціоналізація законодавства [259, c. 256]. Тому подальшу роботу щодо 

забезпечення правового порядку доцільно провадити в напрямі гармонізації 

загальнодержавного і місцевого законодавства, забезпечення координації 

законопроектної діяльності Верховної Ради України та інших органів влади, 

конституціоналізації права в цілому. 

Отже, задля досягнення високого рівня законності і належного 

правопорядку вважаємо за потрібне надалі вдосконалювати законодавство. 
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Серед заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи законодавства, 

назвемо такі. 

1. Забезпечення поетапного відтворення і врегулювання механізмів 

реалізації положень Конституції України в частині забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина, їх захисту й максимальної реалізації. Формування 

законодавчого механізму реалізації державних гарантій забезпечення прав та 

свобод людини і громадянина, встановлених Конституцією. 

2. Розробка довгострокової програми розвитку законодавства. Прийняття 

такої програми на певну перспективу дозволить забезпечити дію принципу 

системності у правовому регулюванні, дасть можливість визначити 

послідовність прийняття законопроектів, їх тематичний і функціональний зв’язок 

та узгодженість між собою. Це дасть змогу оптимізувати державну діяльність із 

забезпечення ефективної реалізації законів, що полягає в плануванні та 

здійсненні підзаконної нормотворчості, забезпеченні правореалізаційної і 

правозастосовної практики. 

3. Підвищення регулювальної ролі закону як акта, який регламентує 

найважливіші відносини, володіє найбільшою юридичною силою і посідає провідне 

місце в ієрархії нормативних правових актів. Для цього слід забезпечити 

наповнення змісту законів елементами, необхідними для виконання ними 

комплексної регулятивної функції (щодо всіх сфер життя суспільства) й досягнення 

ними відповідних цілей із забезпечення правового порядку. 

4. Нормативне закріплення основних правил законодавчої техніки, що 

значно поліпшить структуру прийнятих правових актів, зовнішні форми їх 

вираження, удосконалить мову і стиль нормативних приписів, забезпечить 

однаковість у правотворчій діяльності держави. Удосконалення закону означає, 

що закріплені в ньому правові норми володіють властивостями нормативності і 

загальнообов’язковості, не містять прогалин та суперечностей. 

5. Забезпечення узгодженості і зв’язку між законами (та іншими 

нормативними актами), що регулюють певну сферу суспільних відносин. Для 

досягнення зазначених цілей проекти законів мають проходити ретельну 
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експертизу, а ефективність дії закону слід прогнозувати ще до набуття ним 

чинності. 

6. Вивчення практики реалізації законів, узагальнення її результатів, 

виявлення причин їх неефективності. Зазначене сприятиме досягненню 

оптимізації кількісних параметрів законодавства шляхом удосконалення законів, 

підвищення їх взаємозв’язку і проведення систематизації законодавства 

(кодифікації, інкорпорації тощо). 

7. Зміна порядку набуття чинності нормативних актів, що містять значний 

обсяг правової інформації, як важливий етап удосконалення законодавства. 

Новий підхід до цього питання має забезпечити надання громадянам 

достатнього часу для ознайомлення з нормативними актами, вивчення й 

усвідомлення їх змісту, а також для проведення всіх необхідних підготовчих 

заходів, пов’язаних із реалізацією законів. Усе це має відбуватися виключно в 

конституційно-правовому полі. Оприлюднення нормативно-правових актів, 

відповідно до встановленого в Конституції України порядку, забезпечує право 

на інформацію про нормативно-правові акти і гарантує їх оприлюднення. У 

цьому питанні корисним є досвід Литовської Республіки, конституційний суд 

якої безпосередньо у своїх правових позиціях закріпив, що дійсними можуть 

бути тільки ті правові акти, які були опубліковані відповідно до вимог 

опублікування і гласності, що випливають із конституції. Виходячи із цього, 

потрібно додати до Конституції України спеціальну статтю, яка стосувалася б 

офіційного опублікування нормативно-правових актів, їх оприлюднення, адже 

ст. 57 Основного Закону України вимагає оприлюднення тільки тих 

нормативно-правових актів, які стосуються прав та обов’язків громадян, і не 

вказує на інших суб’єктів права, зокрема юридичних осіб. Деякі інші статті 

Конституції України із цього питання також є не зовсім логічними. Зокрема 

ч. 5 ст. 94 визначає порядок набуття чинності тільки законами України (про 

інші нормативно-правові акти не йдеться); ст. 160 визначила, що сама 

Конституція набуває чинності з дня її прийняття. Проте у цьому випадку, 

керуючись рішенням Конституційного Суду України № 4-зп від 3 жовтня 
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1997 р., розуміємо: Конституція України як Основний Закон за своєю 

юридичною природою є актом установчої влади, що належить народові. 

Закони ж є актами, прийнятими законодавчою владою на основі Конституції 

(тобто встановлені нею). Це зумовлює субординацію законів стосовно 

Конституції України і означає, що норми ч. 5 ст. 94 Конституції України не 

можуть бути віднесені до самої Конституції України [530]. 

Усі означені факти є порушенням принципу верховенства права, адже, 

як ми зауважували, принцип правової визначеності є однією з головних 

складових принципу верховенства права. Стрижнем принципу правової 

визначеності є передбачуваність, яка забезпечується тим, що  правові акти 

повинні бути оголошені (оприлюднені) заздалегідь, діяти на майбутнє, бути 

зрозумілими, простими, точними, чіткими і несуперечливими [403, c. 178]. Для 

цього спершу потрібно прийняти закон у вигляді Кодексу про форми діючого 

права, в якому з максимальною визначеністю відобразити місце у вітчизняній 

правовій системі поширених форм українського права, закріпити їх соціальну 

роль. У цьому документі необхідно зафіксувати множинність форм права, 

проте особливо виокремити «фундамент» правової регуляції – конституцію, 

основне призначення якої – у визнанні фундаментальних прав людини 

першоджерелом правового порядку [165, c. 178]. Виходячи із цього і з огляду 

на означену проблематику цієї монографії, вважаємо, що в правовій державі 

головною формою права повинен бути не будь-який з нормативних актів, а 

тільки один з них – конституція, яка утворює, так би мовити, «ядро» 

нормативної системи, а всі інші форми права є такими, що функціонують на її 

основі. Тому основою згаданого кодексу має бути стаття такого змісту: 

«Конституція України та відповідні їй нормативно-правові акти утворюють 

діючу систему права, упорядковану цим кодексом». Отже, ідея прийняття 

окремого законодавчого акта з питань оприлюднення всіх нормативно-

правових актів і внесення змін до Конституції України в частині офіційного 

опублікування та оприлюднення нормативних актів є логічним продовженням 
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трактування принципу правової визначеності, будучи важливою гарантією 

правового порядку, його конституціоналізації. 

8. Запровадження дієвого юридичного механізму, який забезпечував би 

реальну дію норм права. Необхідно законодавчо передбачити механізм реалізації 

кожного закону, встановити ефективні способи контролю за виконанням 

приписів законів, визначити дієвий механізм відновлення порушених прав. 

9. Постійне здійснення моніторингу щодо аналізу стану законодавчого 

матеріалу, усунення суперечностей чинного законодавства з положеннями 

Конституції України, узагальнення практики застосування законів і вироблення 

на цій основі пропозицій щодо способів та напрямів удосконалення 

законодавчого регулювання соціальної реальності. Розвиток моніторингу 

системи законодавства, результатів правового забезпечення управлінських 

технологій є необхідною умовою підвищення якості та соціальної 

обґрунтованості нормативно-правових актів, ефективності правотворчості й 

результативності правозастосування. Включення системи правового 

спостереження за юридичною діяльністю в цілому (правотворча, 

правозастосовна і правоохоронна діяльність) передбачає відкритий громадський 

доступ (у тому числі й через засоби масової інформації) до зваженої оцінки 

результатів роботи органів державної влади, розширюючи межі міжгалузевого, 

соціального співробітництва і зрештою – відповідальність за забезпечення 

належного правопорядку. 

10. Забезпечення матеріальними ресурсами процесу реалізації законів у 

повному обсязі. Соціальні зобов’язання держави, які вона в силу обмеженості 

коштів бюджету не в змозі виконувати і не виконує вже впродовж багатьох 

років, слід значно скоротити, а щодо решти вжити заходів для забезпечення 

реального фінансування. У разі передачі державних повноважень органам 

місцевого самоврядування забезпечити при цьому одночасну передачу 

необхідних для їх здійснення матеріальних засобів і коштів, установити 

адекватний державний контроль за реалізацією наданих повноважень і коштів, 

що мало б гарантувати єдність дій органів місцевого самоврядування та органів 
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державної влади. Важливу роль у цьому процесі слід відвести антикорупційній 

експертизі законів, яка є важливим елементом соціально-економічної експертизи, 

що визначає необхідність і ефективність використання суспільних ресурсів 

(фінансів) у законодавчо встановленій формі. Отож, закон як інструмент 

державного управління та спосіб публічного впливу на суспільні відносини 

використовується для реалізації соціальної функції держави і має забезпечити 

формування належного правового порядку. 

Реалізація виділених пріоритетних напрямів розвитку вітчизняного 

законодавства дозволить справити вплив на те, наскільки в результаті 

правотворчості буде реалізовано принципи якості законодавства і на цій основі – 

якості життєдіяльності суспільства (соціальна рівність і справедливість, цінність 

суспільного компромісу, паритет органів влади і людини, паритет різних 

соціальних груп). Це сприятиме реалізації цільової спрямованості ідей, 

закладених в конституції, збереженню конституційної стабільності, створенню 

умов для розвитку конституційних прав та свобод, забезпеченню єдиних 

стандартів захисту прав людини і громадянина, а також підвищенню рівня 

правозаконності, забезпечення правопорядку та його послідовна 

конституціоналізація. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Розглянувши основні проблеми ефективності конституціоналізації 

правового порядку ми прийшли до наступних висновків.  

Право стає правом не на стадії формування юридичних норм, а тоді, коли 

правова воля, що створює зміст права, досягає своїх цілей в правомірній 

поведінці суб’єктів права, з позиції втілення фундаментальних цінностей та 

принципів конституції у таку поведінку. Це дозволило зробити висновок, що 

ефективність механізму конституціоналізації правового порядку безпосередньо 
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залежить від об’єктивних і суб’єктивних умов, які стосуються і самого права, і 

сфери його реалізації.  

Ефективність показує, як і наскільки задовольняється інтерес за допомогою 

втілення в життя приписів держави, зокрема норм Основного Закону. Звідси, 

ефективність конституціоналізації правового порядку – це співвідношення між 

результатом дії права й тією метою, задля якої було прийнято Основний Закон. 

Про ефективність конституціоналізації правового порядку можна говорити тоді, 

коли реалізація конституції дає очікувані результати та сприяє досягненню 

поставленої мети (тобто досягненню належного правового порядку).  

Механізм конституціоналізації правового порядку повинен бути соціально 

цінним за своїм характером, створювати режим сприяння задоволенню законних 

інтересів суб’єктів права. Соціальна ефективність дозволяє критично оцінити 

чинне законодавство і з погляду природних прав та свобод людини і з погляду 

інтересів особи, суспільства і держави. Сказане і зумовлює саму можливість 

визначення правопорядку на основі синтезованого (широкого) розуміння 

ефективності правових норм. Правопорядок як упорядкування суспільних 

відносин є результатом дії ефективного права в цілому. 

Наголошено, що з’ясовувати суть категорії «ефективність» у контексті 

механізму конституціоналізації правопорядку треба в межах результативності 

правового регулювання та цілеспрямованості дії норм Основного Закону. 

Показовим у цьому випадку буде розуміння ефективності інституційного 

механізму забезпечення правопорядку, а саме: це оцінна властивість, яка 

визначає ступінь (рівень) результативності функціонування інституційно-

правового механізму в досягненні правопорядку в суспільстві. Відтак 

правопорядок є одним із засобів (критеріїв) визначення ефективності 

національного законодавства з огляду на реалізацію та розвиток норм 

конституції. 

В дослідженні ефективності конституціоналізації правового порядку 

цільова компонента має першочергове та вирішальне значення. Мета 

конституціоналізації постає як певний стандарт, еталон стану правового порядку. 
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Завдяки засобам конституціоналізації мета об’єктивується, набуває реальної 

конкретної форми реалізації конституції та відповідно забезпечує конкретну міру 

ефективності її положень. Чим повніше мета втілюється в засобах, тим 

ефективніший правовий вплив. З огляду на це, виокремлено критерії, що 

дозволяють визначити реальний ступінь ефективності та якісні показники 

реалізації конституції як на стадії правотворчості, так і на стадії 

правозастосування, і тим самим пов’язано правотворчість з реалізацією 

Основного Закону. На цій підставі виокремлено основні критерії ефективності 

конституціоналізації правового порядку: дієвість конституції, її стабільність та 

якість.  

Якість конституції (включаючи всі параметри її дієвості, яка веде до 

належного результату) визначається ступенем впливу її норм на встановлення 

правового порядку, співвідноситься з поставленою метою правового 

регулювання на основі її положень і тими правовими засобами, що дозволяють 

досягти ефективного результату.  

Стабільність конституції справляє вплив на ефективність 

конституціоналізації правового порядку, який заснований на фундаментальних 

цінностях конституції, оскільки засвоєння конституційних принципів і норм 

можливе лише через тривалу еволюцію, яка можлива лише в тому разі, коли 

конституція існуватиме без кардинальних змін та доповнень. Грунтовні зміни 

здатні призвести до тотальної ревізії конституційних принципів і, як наслідок, – 

до неефективності її положень. Стабільність конституції виступає однією з 

найважливіших передумов конституційного правопорядку, який, своєю чергою, є 

основою ефективності процесу його конституціоналізації. 

Відмічено, що ефективність процесу конституціоналізації правового 

порядку визначається різницею між метою процесу конституціоналізації та 

результатом – рівнем конституціоналізації. На цій підставі запропоновано 

виділяти три рівні ефективності конституціоналізації правового порядку: 

правотворчий; правореалізаційний; правозастосовний. Саме така структура 

відображає алгоритм дії процесу конституціоналізації, який охоплює питання 
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про досягнення необхідного рівня правового порядку шляхом прийняття і 

введення в дію правових норм, які визначають статус суб’єктів права, а також 

порядок реалізації ними правових норм та їх застосування у конкретних 

суспільних відносинах. 

Умовами ефективності конституціоналізації правового порядку є 

обставини, що сприяють реалізації цінностей, закладених у конституції. Звідси 

загальною та обов’язковою умовою ефективності конституціоналізації правового 

порядку виступає сама конституція як соціальна цінність, її стабільність та 

ефективність. Визначено ефективність Основного Закону за такими критеріями: 

соціальний зміст конституції, її легітимність, пряма дія та програмний характер. 

Ефективність норм конституції має бути забезпечена також дієвим правосуддям. 

Основою зазначених критеріїв будуть не тільки природне і позитивне право в їх 

взаємозв’язку та взаємодії, а й конституційно-правові принципи, юридична 

практика і навіть правова політика, які задають необхідні параметри процесу 

конституціоналізації правового порядку та впливають на її ефективність. 

Наголошено, що ефективна конституціоналізація правового порядку 

проявляється в процесі дієвості конституційного законодавства. Правозастосовні 

органи повинні базувати свою діяльність на конституційному принципі 

законності та режимі «конституційної стабільності», який виражає обов’язок 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, 

громадян та їх об’єднань дотримуватись Конституції та законів України, а також 

параметрів конституційної взаємодії. В рамках такого режиму забезпечення 

ефективності має полягати у збереженні оптимального, конституційно 

встановленого балансу влади на основі паритету публічних і приватних 

інтересів. 

Критерії конституціоналізації правового порядку згруповано в цільові, 

інструментальні та результативні. Цільові критерії: точність та конкретність 

конституційних положень; реалістичність конституції, наукова обґрунтованість; 

системна організованість процесу конституціоналізації права. Інструментальні 

критерії: адекватність засобів конституційним цілям; оптимальність, доступність 



 307 

конституційних положень; законодавче закріплення конституційних положень; 

своєчасність прийняття правових норм (тобто відповідність реаліям життя 

суспільства). Результативні критерії: виконання приписів Основного Закону. Під 

результатом конституціоналізації слід розуміти певні наслідки реалізації на 

практиці юридичних засобів втілення положень конституції у всі компоненти 

правової системи та, відповідно, відображення в Основному Законі суспільних 

реалій, які об’єктивуються у формі конкретних матеріальних змін у суспільних 

відносинах. 

Ефективність конституціоналізації правового порядку є певною системою, 

магістральний напрям дії якої спрямований на особу, тобто досягнення 

правового партнерства держави та особи, що обов’язково має знайти місце в 

Основному Законі. Саме соціальна орієнтація, спрямованість на забезпечення 

потреб особи, досягнення найбільшої узгодженості та реалізації інтересів у 

суспільстві якраз і є генеральним напрямом процесу конституціоналізації. 

Ефективність конституціонаалізації правового порядку – оціночна властивість, 

яка визначає ступінь (рівень) відображення процесу досягнення цілей, 

соціальних цінностей, які закладено в конституції та результатів діяльності 

суб’єктів конституціоналізації для забезпечення правового порядку. 

Конституція виконує функцію обмеження влади та гарантування прав 

людини, тому процес конституціоналізації є тим механізмом дії інститутів та 

процедур, які надають Основному Закону дієвості та ефективності. Отже, 

реалізація конституції зводиться до дієвих гарантій прав людини та 

забезпечення конституційного порядку. Конституція як правовий механізм 

підтримується і здійснюється цілою структурою правових і державних 

інститутів, а також правосвідомістю, конституційною теорією і 

правозастосовною практикою. Механізмом реалізації конституції виступає вся 

правова система, всі її елементи (у тому числі правопорядок) і взаємозв’язки 

між ними. Реалізація положень конституції дає змогу створити справжню 

законодавчу базу, на основі якої і формується національний правопорядок. 
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Конституційний механізм покликаний стабілізувати правовий порядок у 

суспільстві і водночас забезпечити його належний стан. Роль стабілізатора 

правової константи повинен відігравати саме Основний Закон. Відтак 

конституція  стає правом, якщо реалізується, тобто перетворюється на реальні 

правовідносини – на механізм упорядкування та обмеження державної влади 

правом, результатом якого є правовий порядок як результат дії права. Реальна 

конституція в суспільстві існує тоді, коли з’являється конституційний 

правопорядок – результат, заради якого діє сам Основний Закон. 

Юридичний механізм реалізації Конституції України заснований на 

загальних і специфічних конституційних принципах, орієнтований на виконання 

базових функцій Основного Закону та виступає підґрунтям конституціоналізації 

правового порядку. В цьому аспекті розроблено модельну статтю про реалізацію 

Конституції, яку рекомендуємо включити до Основного Закону України 

(Додаток А). 

Зауважено, що однією з найважливіших цілей державних органів є 

забезпечення конституційності (законності) правових актів, при цьому їх базис 

має будуватись на фундаментальних людських цінностях, гарантованих Основним 

Законом. Категорія «конституційність» орієнтує (перш за все законодавця) на 

вихідну базу правотворчості – первинне конституційне регулювання. Наголошено 

на двох підходах до поняття «конституційність». По-перше, може прийматися 

природно-правова теорія конституційності, в основі якої лежить ідея природних 

прав та свобод особи, а правові акти можуть оцінюватися з позицій їх 

відповідності загальновизнаним правам та свободам людини і громадянина. По-

друге, може використовуватися позитивістська теорія, згідно з якою правові акти 

оцінюються на предмет їх відповідності конституції за формою і за змістом. 

Конституційність – це порядок, рівень і стандарт конституціоналізації правового 

порядку в результаті якої забезпечується верховенство конституції. 

Критерії конституційності правових актів охоплюють логічні прийоми 

визначення відповідності нижчих актів (актів меншої юридичної сили) вищим 

(актам більшої юридичної сили), що зумовлює виявлення сенсу порівнюваних 
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актів і визначення логічних відношень між ними, а також з’ясування суто 

правових аспектів такого співвідношення (юридична сила розглянутих актів, 

спосіб закріплення компетенції органів тощо). Їх поділено на дві групи: змістові 

та формальні. Змістові критерії конституційності пов’язані з проявом і втіленням 

у поточному законодавстві конституційних принципів. Формальні критерії 

пов’язані із суб’єктом, який прийняв акт, формою самого акта, його місцем в 

ієрархії нормативних актів. 

У дослідженні виокремлено показники, на підставі яких має проводитися 

експертиза на відповідність законів та законопроектів конституції: тлумачення 

положень конституції в частині прав та свобод людини і громадянина, вивчення 

загальновизнаних міжнародних стандартів їх захисту; з’ясування правових 

позицій конституційного суду з питань конституційності нормативного акта; 

наповнення змісту невідповідних норм конституції міжнародно-правовими 

стандартами; об’єктивування конституційних положень у матерію національного 

законодавства шляхом прийняття нових, внесення змін чи доповнень до чинних 

нормативно-правових актів. 

Наголошено на посилення відповідальності за порушення чинного 

законодавства і Конституції України. У законодавчому порядку повинні бути 

визначені необхідні заходи щодо державних органів і посадових осіб, органів 

місцевого самоврядування за невиконання рішень про скасування або 

призупинення дії актів, що суперечать Конституції України. Пропоновано 

створити правову базу для формування ефективної системи адміністративної 

юстиції, запровадити в практику дострокове припинення Президентом України 

повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

відповідних посадових осіб за видання нормативних правових актів, що 

суперечать Конституції України, а також за невиконання судових рішень про 

визнання таких актів незаконними. Ці питання віднесено до повноважень 

Національного Антикорупційного бюро України, Антикорупційної прокуратури 

та інших органів влади, спрямованих на активну протидію та запобігання 

корупційним проявам із забезпечення правового порядку. 
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Акцентовано на встановленні такої процедуру прийняття нормативно-

правових актів, яка виключила б виникнення колізій: запровадження 

обов’язкової експертизи всіх проектів нормативних актів з метою виявлення 

суперечностей між існуючими нормами права різної ієрархії; проведення 

правового моніторингу, завдання якого – вести облік відповідних нормативних 

актів;  перевірка на відповідність конституції актів місцевого самоврядування; 

залучення громадськості до обговорення проектів відповідних рішень місцевих 

органів виконавчої влади на всіх етапах їх розробки; прозорий механізм 

зворотнього зв’язку, за допомогою якого громадськість дізнаватиметься про 

подальшу долю поданих матеріалів і рекомендацій. 

Підкреслено, що презумпція конституційності нормативних правових актів 

відіграє найважливішу роль у процесі конституціоналізації правового порядку. 

На цій підставі запропоновано  нормативно закріпити цю презумпції в 

Конституції України статтею з наступним змістом: «Нормативний правовий акт, 

прийнятий в Україні, вважається відповідним Конституції України до того 

моменту, поки його невідповідність Конституції буде встановлено рішенням 

Конституційного Суду України».  
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РОЗДІЛ 4 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОНСТИТУЦIОНАЛIЗАЦIЇ  

ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ 

 

4.1 Забезпечення конституціоналізації правового порядку в Україні на 

сучасному етапі 

 

Розв’язання проблем ефективності забезпечення правопорядку, з погляду і 

методики наукового дослідження, і практичної діяльності, важко уявити без 

аналізу реального стану правопорядку. Саме узагальнення та аналіз інформації 

про стан правопорядку визначено як найважливіше завдання із вдосконалення 

механізму його конституціоналізації в цілому. Як слушно наголошує 

М. Семенова, найбільш об’ємним мірилом ефективності дії механізму реалізації 

права є стан реального правового порядку в країні (курсив наш. – Т. П.), який в 

концентрованому й узагальненому вигляді дозволяє оцінювати роботу цього 

механізму [568, c. 94]. Без уявлення про реальний стан правопорядку марними 

будуть спроби встановити проблеми ефективності конституційно-правового 

механізму його забезпечення. Це пов’язано з тим, що правопорядок – підсумкова 

категорія, яка фіксує об’єктивні результати в реальних суспільних процесах. Він 

проявляється як загальний юридичний критерій ефективності правових норм, 

оскільки результати виявляються при зіставленні нормативних вимог із 

загальним станом правопорядку. 

Загалом же ефективність права, на відміну від ефективності правових норм 

і їх системи, не можна виміряти простими емпіричними методами. У таких 

динамічних правових явищах як реалізація права, правозастосовна діяльність, 

покарання, правотворчість, юрисдикційна діяльність, охорона суспільного 

порядку, реалізація правоохоронної функції держави, забезпечення правопорядку 

ефективність проявляється як загальна тенденція. Зважаючи на такі міркування, 

побудова гіпотетичних моделей підвищення ефективності юридичного 

механізму забезпечення правопорядку малопродуктивна. Системний підхід до 
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аналізу ефективності правового механізму забезпечення правопорядку дозволяє 

підійти системно і до аналізу шляхів її (ефективності) підвищення, трафаретно 

виявити найістотніші, комплексні проблеми, які підлягають безумовному 

розв’язанню. Однак тут потрібно зробити кілька важливих зауважень: 

по-перше, аналіз шляхів підвищення ефективності доцільно здійснювати 

щодо не цілого правового механізму забезпечення правопорядку, а його частин – 

елементів його складу; 

по-друге, шляхи підвищення ефективності правового механізму 

забезпечення правопорядку мають бути конкретними, а не абстрактними, їх 

перелік за своєю суттю не може бути вичерпним. 

Загалом правопорядку в правовій державі властиві такі ознаки: 

демократизм, гуманізм, справедливість, забезпечення легітимною державною 

владою, стійкість, постійне вдосконалення нормативно-правової основи, 

налагоджена система правового виховання, висока правова культура громадян, 

правова активність особи, чітка функціональна система профілактики 

правопорушень, безумовне забезпечення принципу невідворотності покарання, 

доступність судового захисту. 

Розгляньмо тепер ознаки, яким, на наш погляд, має відповідати реальний 

правопорядок сучасної цивілізованої демократичної держави. 

Насамперед це демократизм, гуманізм та справедливість. Серцевиною 

правового порядку є людина, її інтереси і прагнення, життєві потреби, які 

значною мірою отримують своє правове оформлення у правах та свободах, 

обов’язках і відповідальності громадянина, які реалізуються у відносинах між 

ними, а також у взаємозв’язках з державою і суспільством. Тому характерними 

рисами і якісними властивостями правопорядку в правовій державі є демократизм, 

гуманізм, високоморальний характер, панування справедливості. Все це можливе 

завдяки чітко окресленим гарантіям демократії, що містяться в Конституції 

України. Термін «конституційні гарантії демократії», вказує на механізми 

Конституції, створені для протидії всьому, що являє загрозу демократичній 

системі. Конституція у цьому випадку є найістотнішим правовим актом держави, 
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вона складається з положень, які визначають повноваження більшості та 

меншості. Отже, гарантії демократії ототожнюються із захистом Конституції. 

Метою такого механізму є забезпечення того, щоб зміни до конституції 

відбувалися на основі соціального та політичного консенсусу [301, c. 89]. 

Поєднання в правопорядку різних інтересів – суспільних та особистих, загальних 

та індивідуальних – є його перевагою і відмітною ознакою порівняно з 

правопорядком у державах з іншим правовим режимом (наприклад тоталітарним). 

За розбіжності інтересів більшості і меншості за будь-яких умов не потрібно 

ущемлювати права меншості, проголошені Загальною декларацією прав людини і 

конституцією країни. Тому таким соціально-політичним ґрунтом і середовищем, 

необхідною об’єктивною і суб’єктивною умовою існування правопорядку, 

властивою правовій державі, є народовладдя, його поступальний розвиток. Без 

справжньої демократії не може бути й мови про справжню законність, справді 

міцний правопорядок, що забезпечують створення правової держави. 

Гуманізм – також невіддільна властивість правопорядку, як і всіх інших 

юридичних категорій правової держави: закону, законності, правосуддя, правової 

політики тощо. У правопорядку має реально виражатися вимога справедливості. 

Справедливість – основа взаємин людей. Законно і правомірно все те, що 

відповідає соціальним, правовим та етичним вимогам справедливості. Тому в 

основі правопорядку мають лежати не тільки правові, а й етичні оцінки поведінки 

людини, її життєвих обставин. Важливо зазначити, що поєднання етичних та 

правових оцінок актуальне для всіх проявів правового порядку. Зазначені вище 

риси демократизму і гуманізму виступають у цьому зв’язку і як моральні 

категорії. Порушення демократичних вимог правопорядку, відступ від гуманізму є 

протизаконними й аморальними. Законність, справедливість, гуманність, 

демократія в умовах правової державності не можуть суперечити одне одному, а 

повинні поєднуватись у найсуворішій, неухильній охороні правопорядку. 

Важливим у забезпеченні правопорядку є забезпечення легітимності 

державної влади. У правовій державі взаємини всіх суб’єктів суспільного, 

політичного і державного життя чітко визначені законами і захищені державною 
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владою. Основною політичною умовою (гарантією) стабільного правопорядку є 

авторитетна, сильна державна влада, тобто їй має бути властива легітимність, 

стійкість, суспільна підтримка, здатність забезпечити реалізацію прийнятих 

умов, актів. Взагалі державна влада для забезпечення правопорядку повинна 

використовувати не насильство і примус, а переважно політичні, економічні, 

правові, організаційні та інші заходи. У правовій державі сила влади 

проявляється насамперед у демократичних методах. Тут державна влада 

використовує методи, які виходять від народу і визнаються ним як необхідні і 

справедливі. Вони засновані на переконанні людей в їх необхідності. Однак факт 

існування правової держави ще не означає, що всі акти цієї держави будуть 

сприйматися як легітимні з погляду всіх соціальних груп і що авторитет її 

непохитний. До того ж, і легітимність окремих актів не повинна принципово 

позначатися на авторитеті держави, бо авторитет демократично легітимізованої 

влади ґрунтується на довірі між громадянами і державним апаратом (сюди 

входять відкритість і гласність, контрольованість дій влади і можливість заміни 

апарату влади в ході демократичного процесу). Але кількість легітимних актів не 

повинна перерости в якість втрати довіри, і у зв’язку із цим виникає проблема 

«меж припустимого навантаження», яке здатні витримати «відносини довіри». 

Межі ці в правовій державі описуються так. По-перше, всі державні акти і 

взагалі всі державні «заходи», навіть легітимні або «непопулярні», повинні бути 

зрозумілі громадянам. Щонайменше, причини їх прийняття, можливі чи бажані 

наслідки мають роз’яснюватись громадянам, щоб у них було відчуття 

причетності до діяльності державного апарату. По-друге, державна політика не 

може різко розходитися із суспільними очікуваннями, суспільними уявленнями 

про «правильне» або «нормальне», тим більше, коли в суспільстві досягнуто 

консенсусу щодо найфундаментальніших цінностей соціально-економічного та 

політико-правового розвитку. Отже, правопорядок у правовій державі може бути 

забезпечений тільки владою з високим рівнем легітимності. 

Для забезпечення правопорядку потрібна також ефективна організаційна 

діяльність держави, яка виражається у створенні ефективних систем, призначених 
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для спеціалізованого забезпечення правопорядку (контрольні органи, органи 

юстиції, прокуратура, органи внутрішніх справ). Організаційна діяльність також 

проявляється у виділенні матеріально-технічних засобів і людських ресурсів. 

Однією з вимог правопорядку є також чітке закріплення правового статусу 

правоохоронних органів, правове регулювання правоохоронної діяльності, а також 

організація їх роботи. 

Для побудови правової держави правопорядок повинен бути досить 

стабільний, стійкий. Стабільність правових відносин у суспільстві додає їх 

учасникам упевненості, що сучасні правовідносини (права та обов’язки) не будуть 

скасовані або змінені довільним рішенням державних та інших органів без 

достатніх підстав. Важливе значення для стабільності правовідносин, а отже, і 

соціального становища громадян, має такий принцип незворотності дії 

нормативних актів («закон зворотної сили не має»). Для забезпечення цього 

потрібні постійне вдосконалення нормативно-правової основи правопорядку, 

чітка правова урегульованість і впорядкованість найважливіших сфер життя, 

законність та обґрунтованість усіх правових актів. Як зазначає В. Опришко, одним 

з елементів цього процесу є, перш за все, конституційне реформування 

законодавчої діяльності та втілення конституційних положень у національне 

законодавство [367, c. 76]. Повнота законодавчого врегулювання суспільних 

відносин слугує базою для послідовної реалізації принципу конституційної 

законності, а відтак – забезпечення правопорядку та його послідовної 

конституціоналізації. Якщо важливі елементи поведінки громадян, посадових осіб 

або колективів не врегульовані нормами права або ці норми не впорядковані, 

розрізнені (особливо на конституційному рівні), неминуче створюються умови для 

випадкових рішень, для розсуду, від якого – один крок до свавілля. 

Iншою важливою вимогою забезпечення правопорядку є його відповідність 

об’єктивній реальності, передовсім, вимогам економічних законів суспільства. 

Правопорядок може існувати лише за умови високорозвиненої економіки, 

стабільного життєвого рівня громадян, налагодженої системи соціального 

захисту населення. Тільки матеріально забезпечена людина і соціально 
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захищений суб’єкт узгоджує свою поведінку з правом, законодавством, що є 

гарантією міцного правопорядку. За відсутності матеріального достатку, що 

задовольняє бодай мінімум потреб людини, ніякими засобами неможливо 

домогтися від неї ні високої правової культури, ні поваги до права, ні його 

дотримання, що, відповідно, нівелює правовий порядок. 

Iстинність правових норм (як відповідність їх змісту і форми об’єктивним 

суспільним відносинам) також найвагоміше (якщо не визначально) впливає на 

успішне розв’язання завдання – зміцнення правопорядку, оскільки від ступеня 

істинності юридичних норм залежить ефективність їх тлумачення і реалізації. 

Якщо правова норма неточно, спотворено відображає реальну дійсність, то 

пов’язаний з нею правозастосовний процес у тому чи тому конкретному випадку 

свідомо не буде досягати мети. У цьому плані заслуговують уваги наукові 

дослідження, наприклад, таких тенденцій конституціоналізації, як розширення 

сфери конституційно-правового впливу і самого предмета конституційного права 

під впливом конституційного контролю, який враховував би нові сфери 

конституційного впливу. У такому разі, особливий інтерес представляє 

включення конституційним судом у конституційно-правову орбіту економічних і 

соціальних відносин, сфери духовного життя, і, на цій підставі, забезпечення 

конституціоналізації при допомозі засобів конституційного правосуддя (які в 

Конституції України, на жаль, не отримали системного закріплення); аналіз ролі 

конституційного правосуддя як творця нових, у тому числі нетрадиційних 

джерел права (включаючи конституційно-судове обґрунтування таких 

конституційних цінностей як правова визначеність, правова безпека, 

пропорційність тощо); з’ясування ролі конституційного суду в забезпеченні 

балансу природно-правового і позитивістського підходів у сучасному 

конституційному регулюванні [64, c. 172–179, 233–258]. 

Нормативна база правопорядку, окрім вищевказаних ознак, має володіти 

також такими властивостями, як систематичне оновлення правової системи, 

систематизація законодавства, несуперечливість законодавства, відсутність у 

ньому колізій та прогалин, висока якість самих правових норм, точність їх 
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викладу, чіткість уживаних понять, забезпечення єдиного розуміння правових 

норм. Щодо останнього, то важливим є також дослідження елементів 

нормоконтрольного інструментарію, за допомогою якого конституційний суд 

активно впливає на нормативно-правову сферу конституційної юриспруденції. Це, 

по-перше, конституційно інтерпретаційні обґрунтування нормативного змісту 

інститутів галузевого законодавства, введення в теорію і практику конституційної 

юриспруденції нових конституційних категорій і понять, в результаті чого 

відбувається нарощування (розширення) конституційно-правового змісту 

понятійно-категорійного апарату права [61, c. 41]. 

Проте виникає запитання: чи можливе створення справді міцного 

правопорядку одними лише нормативними засобами? Гадаємо, що ні, хоча праву 

як інструментові управління суспільством і державою відводиться одне з 

провідних місць у справі перебудови сформованих суспільних відносин. Тому 

конституційно-судове «включення» певних відносин у сферу конституційного 

впливу в порядку конституційно-правової конкретизації соціальних і правових 

характеристик відповідних суспільних відносин, також є основою 

конституціоналізації правового порядку. Особливе значення в цьому випадку має 

обґрунтування їх конституційної природи, не зважаючи на те, що ці відносини є 

предметом регулювання різних галузей права та підпадають під галузеве правове 

регулювання. Так, у рішенні Конституційного Суду України у справі про 

відповідальність юридичних осіб Суд дійшов висновку, що норми Декрету 

Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» та податкових законів, що встановлюють 

відповідальність за порушення їх приписів, спрямовані на забезпечення режиму 

здійснення валютних операцій, фінансової (в тому числі податкової) дисципліни. За 

змістом цих норм та предметом їх регулювання є відносини не цивільно-правового, 

а публічно-правового характеру, передбачена ними відповідальність також є 

публічно-правовою і в цьому плані вони розвиваються на основі дії п. 22 ч. 1 ст. 92 

Конституції України. Це породжує особливий характер відносин між громадянином 

і державою. В рішенні Конституційного Суду України зазначено, що виключно 
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законами України мають врегульовуватись засади цивільно-правової 

відповідальності (загальні підстави, умови, форми відповідальності тощо), підстави 

кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності – діяння, які є 

злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями (основні 

ознаки правопорушень, що утворюють їх склад), та відповідальність за них. У такий 

спосіб Конституція України заборонила врегульовувати зазначені питання 

підзаконними нормативно-правовими актами та встановила, що лише Верховна 

Рада України у відповідному законі має право визначати, яке правопорушення 

визнається адміністративним правопорушенням чи злочином, та міру 

відповідальності за нього [527]. Отже, важливим аспектом удосконалення 

конституціоналізації правового порядку є, виявлення конституційного змісту в 

конкретних галузях права і, відповідно, проникнення конституційних засад у 

галузеві правовідносини. Так, саме Конституційний Суд України вперше в Рішенні 

у справі про призначення заступників голів місцевих державних адміністрацій від 

24 грудня 1997 р. сформулював і обґрунтував презумпцію конституційності 

нормативно-правових актів, яка до цього часу детально, на жаль, не закріплена у 

вітчизняному законодавстві (окрім ч. 2 ст. 152 Конституції України, яка закріплює 

принцип, за яким закони, інші правові акти або окремі їхні положення, визнані 

неконституційними, втрачають силу з дня ухвалення Конституційним Судом 

України рішення про їхню неконституційність). За принципом конституційності 

закони, інші правові акти мають юридичну силу до визнання їх неконституційними 

окремим рішенням органу конституційного контролю (абз. 3 п. 4 мотивувальної 

частини) [529]. 

У процесі забезпечення конституціоналізації правового порядку також 

важливою є конкретизація правового статусу суб’єктів галузевих правовідносин 

через виявлення конституційної природи їх повноважень. Так, Конституційний 

Суд України у Рішенні про правовий статус учасників господарських товариств 

(зокрема йдеться про те, що реалізація учасниками товариства корпоративних 

прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом 

рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів 
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виконавчого органу цього об’єднання стосується також наділення або позбавлення 

їх повноважень на управління товариством) виявив конституційні засади їх 

повноважень, вказавши, що за приписом ч. 4 ст. 13 Конституції України держава 

забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання. 

Корпоративні права учасників товариства є об’єктом такого захисту, зокрема у 

спосіб, передбачений ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України, згідно з якою члени 

виконавчого органу можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх 

обов’язків, якщо в установчих документах не визначені підстави усунення членів 

виконавчого органу від виконання своїх обов’язків [528]. Як бачимо, розуміння 

природи конституційного права як публічно-приватної галузі має своє формально 

юридичне підтвердження в конкретних рішеннях Конституційного Суду України, 

де неодноразово вказувалось на складний публічно-приватний характер 

констуційно-правових інститутів. Відповідно до такого розуміння природи 

конституційного права, як наголошує М. Бондарь, вибудовується конституційне 

обґрунтування різних галузевих юридичних інститутів [61, c. 43]. 

З розширенням меж конституційно-правового впливу, так само як і з 

іншими тенденціями розвитку конституційної юрисдикції співвідноситься 

посилення взаємодії публічних і приватних засад у системі конституційного 

регулювання. У цьому аспекті провідну роль у забезпеченні конституціоналізації 

правопорядку відіграє суб’єктивний чинник – правове виховання і правова 

культура особи. Не можна вимагати від громадянина дотримання закону, 

правомірної поведінки, попередньо не довівши до його відома вимог 

законодавства, не роз’яснивши, що є правомірним, а що ні. Правопорядок не 

може існувати без налагодженої системи правового виховання громадян. 

Виховна робота мусить бути підпорядкована тому, щоб виховати у всіх громадян 

країни не тільки розуміння, а й глибоке переконання в тому, що законність і 

правопорядок є основою нормального життя людей і функціонування 

суспільства; що їх подальше вдосконалення, зміцнення, захист є громадянським, 

морально-політичним та правовим обов’язком кожного індивіда зокрема та 

суспільства загалом. 
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Дієвість та ефективність правового порядку безпосередньо залежать також 

від рівня правової культури соціуму. Крім того, беззаперечним свідченням 

значення права в життєдіяльності людей (суспільства) є те, що в якості 

пріоритетної загальнолюдської цінності виступає культура прав людини [172, 

c. 25]. Щоб люди добре знали закони, правильно розуміли їх зміст і вміли їх 

застосовувати, воліли боротися з правопорушниками, потрібна правова 

грамотність населення. У сучасному українському суспільстві, яке поступово 

виходить із кризового стану на шлях стабілізації, особливо значна роль 

відводиться правовій культурі у сфері розбудови правової держави [477, c. 117]. 

Правопорядок передбачає такий рівень правової культури посадових осіб і 

громадян, коли повага до права, закону стає їхнім особистим переконанням. 

Відтак високий рівень правової культури слугує позитивним чинником, що 

перешкоджає здійсненню правопорушень, тобто безпосередньо впливає на 

міцність правопорядку. 

Очевидно, у плані правової культури для кожного громадянина в правовій 

державі необхідна така сума правових знань, яка потрібна для його роботи, 

поведінки в громадських місцях, у побуті, в сім’ї, у взаєминах з іншими людьми. 

Це знання основних норм конституційного права (виборча система, права, 

свободи та обов’язки), цивільного, трудового, сімейного права тощо. Громадянин 

має бути ознайомлений з нормами, що передбачають і регулюють юридичну 

відповідальність і загальний порядок притягнення до неї, вік, з якого настає 

юридична і, насамперед, кримінально-правова та інші види відповідальності. 

Однак формування внутрішньої, моральної потреби всіх верств населення в 

дотриманні правових норм можливе лише за високого рівня правопорядку. 

Тільки стійкий правопорядок переконує людей в необхідності поваги до закону, 

зокрема до конституції. 

У цьому контексті для забезпечення правопорядку, практичної допомоги 

законодавцю і правозастосувачеві важливе значення має розвиток юридичної 

науки. «Юридична наука не може стояти осторонь болючих проблем суспільного 

буття, державного будівництва, формування законодавчої основи демократичної 
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держави, особливо якщо це стосується конституційного ладу, народного 

суверенітету, територіальної цілісності держави, охорони прав і свобод 

громадянина» [561, c. 4], – наголошує А. Селіванов. Для розуміння ж конкретних 

форм і напрямів удосконалення процесу конституціоналізації принципове 

значення має забезпечення взаємодії та взаєморозуміння між теорією і практикою 

конституціоналізму. Зокрема необхідно виробити загальну універсальну 

конституційну мову спілкування між вченими-конституціоналістами і 

практиками. Для цього конституційна практика має будуватись на основі і згідно з 

доктринальними концепціями сучасного конституціоналізму, а теорія – не 

віддриватися від реального конституціоналізму, а оживляти його практичним 

досвідом. Юридична наука зобов’язана сприяти здійсненню державно-правових 

реформ, змін конституції, дослідженню процесів і проблем вдосконалення 

державного ладу і демократії, розробці заходів щодо запобігання і ліквідації 

злочинності та інших правопорушень, зміцненню законності та правопорядку, 

підготовці науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення 

законодавства в цілому. 

Спрямування права в напрямі принципу верховенства права, верховенства 

людини над державою здійснюється, в першу чергу, правовою доктриною, а вже 

потім – пересічними громадянами через праворозуміння і державою завдяки 

виконанню правових приписів [195, c. 14–15]. Правопорядок у правовій державі 

буде забезпечений тільки за оптимального використання законодавцем правових 

методів, способів, принципів правового регулювання, що ґрунтуються на 

об’єктивних наукових даних. Отож, високий рівень правової культури є 

невід’ємним елементом процесу забезпечення правового порядку, його 

конституціоналізації. 

Проте висока правова культура особи сама по собі може забезпечити тільки 

дотримання законів, тобто добровільне, суворе, сумлінне виконання вимог норм 

права всіма суб’єктами суспільних відносин. Правопорядок не може «триматися» 

тільки на пасивній поведінці. Для боротьби з правопорушеннями, для подальшого 

зміцнення правопорядку особливого значення набуває правова активність особи, 
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яка повинна, на нашу думку, розглядатись як основа правопорядку. Без значної 

правової активності громадян рівень правопорядку ніколи не буде достатнім для 

ефективної його конституціоналізації. Широка участь громадян у здійсненні 

державно-владної діяльності – характерна риса правової активності особи в 

правовій державі. Водночас велике значення має правова активність осіб, які у 

зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків беруть участь у процесі 

державного управління. Правова активність державних службовців визначає стан 

законності і правопорядку, є найважливішим чинником вдосконалення окремих 

нормативно-правових актів (зокрема конституції) та системи законодавства 

загалом. Правова активність громадян, юридичних осіб, їх об’єднань і 

громадянського суспільства загалом, їхня правомірна поведінка, їхня постійна, 

узгоджена і систематична боротьба за дотримання вимог закону всіма суб’єктами 

права, враховуючи державні органи, проти правопорушень та свавілля є, в 

підсумку, найголовнішим фактором і необхідним фундаментом для формування в 

країні стабільного, міцного правопорядку, а відтак і успішної його 

конституціоналізації. 

Також важливо відзначити, що належний рівень правопорядку 

забезпечується не тільки «знизу», завдяки активним, свідомим особистостям. 

Одним з головних засобів, що забезпечують високий рівень правопорядку, є чітко 

налагоджена система державної соціальної профілактики правопорушень, 

проведення аналітичних досліджень статистичних даних злочинності. Запобігання 

правопорушенням має проводитися систематично і планомірно, містити заходи 

організаційного, економічного, виховного та правового характеру. Профілактика 

передбачає не тільки пропагандистську, роз’яснювально-виховну роботу. 

Насамперед профілактика має спрямовуватись на створення умов, що роблять 

неможливим скоєння правопорушень. Без систематичної, добре налагодженої 

профілактичної роботи неможливо досягнути високого рівня правопорядку. Якщо 

ж організаційні, виховні, профілактичні заходи не дали своїх результатів і 

правопорушення все ж було скоєно, то забезпечення правопорядку передбачає 

обов’язкове і безумовне забезпечення принципу невідворотності покарання за 
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порушення законності. Ця вимога має винятково важливе значення для 

підтримання належного правопорядку, а відтак – і його конституціоналізації. 

Окрім кримінальних та адміністративних заходів, правопорядок повинна 

забезпечувати чітко налагоджена система правосуддя. Як зазначає С. Прилуцький, 

стан судової влади є однією з найважливіших (якщо не найважливішою) 

характеристикою соціального цілого. Саме це відображає і ступінь розвиненості 

конституціоналізму, тобто ефективність механізму конституціоналізації, і рівень 

захищеності прав і свобод особи, і зрілість структур громадянського суспільства, 

що є фундаментом демократії. Основними критеріями оцінки стану судової влади, 

крім її реальної ролі та місця в системі стримувань і противаг, є доступність 

судового захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

справедливість використовуваних процедур і безсторонність суддів [474, c. 182]. 

До основних показників, за якими «діагностується» стан судової системи, 

можуть бути віднесені такі: залежність правосуддя лише від закону, відкидання 

будь-яких зовнішніх протизаконних чинників, що впливають на ухвалення судом 

рішень; доступність судового захисту для громадян, його економічність, 

«собівартість», тобто величина різних витрат (матеріальних коштів, часу, зусиль), 

яких може «коштувати» громадянинові судовий захист, швидкість розгляду справ 

і реальність виконання судових рішень; у процесі здійснення правосуддя мають 

бути виявлені норми, які не відповідають принципам правової держави, прогалини 

та суперечності в законодавстві. У демократичній правовій державі суд повинен 

тлумачити закон так, щоб його роз’яснення не суперечило конституції, нехай 

навіть при цьому він вийде за межі тексту закону й очевидного сенсу, вкладеного 

в нього законодавцем [678, c. 45]. Критерії справедливості в офіційному 

правосудді обов’язково мають бути пов’язані з критеріями справедливості, 

прийнятими в повсякденному житті більшістю громадян. 

Далі відзначимо, що важливим фактором і запорукою успішної 

конституціоналізації є корінна трансформація правової свідомості суспільства в 

цілому і конституційної правосвідомості суддів особливо як базового елементу 

існування і розвитку всієї правової системи. Лише таке правосуддя може 
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забезпечити порядок у державі, що претендує на звання правової. Тому 

конституціоналізація правосуддя залежить від комплексу взаємопов’язаних 

факторів, а не однієї тільки стабільності нормативно-правового масиву. 

Яких же конкретних заходів потрібно вжити, щоб процес побудови 

правової держави і забезпечення конституціоналізації правового порядку не 

просто тривав, а прискорював свої темпи? 

Спершу варто зазначити, що забезпечити правопорядок у правовій державі 

можна тільки за наявності розвиненої правової системи суспільства, яка чітко 

функціонує. Для побудови такої системи на сучасному етапі важливо насамперед 

забезпечити проведення експертизи кожного законодавчого акта на відповідність 

його Конституції України та чинному законодавству. 

Відомо, що одним з важливих чинників ефективності правового порядку є 

наявність повної та об’єктивної соціально-правової інформації. Це означає, що і 

законодавець, і громадяни та їх організації повинні бути достатньою мірою 

поінформовані, і цю інформацію мають узагальнювати й систематизувати 

спеціалізовані державні та суспільні інститути. Варто враховувати той факт, що 

знання права є необхідною, але недостатньою умовою для забезпечення 

правомірної поведінки. Це пояснюється тим, що зміст людського вчинку 

визначається складною системою чинників. Тому правова інформація, адресована 

громадянину, впливає на його поведінку в тісному взаємозв’язку з іншою 

різноманітною інформацією, що проходить крізь призму його світогляду і 

культуру, через його потреби та інтереси, що важливо враховувати державним і 

суспільним інститутам. 

Для зміцнення правопорядку потрібно налагодити загальний, універсальний 

і всеосяжний контроль з боку держави, суспільства, громадян за виконанням 

законів, за станом законності і правопорядку в країні. Особливо це стосується тих 

ланок державного апарату, які покликані безпосередньо спостерігати за 

виконанням законів і припиняти правопорушення. Для цього важливо прискорити 

реформи слідчого апарату і прокуратури. У цьому аспекті потребує удосконалення 

механізм захисту прав та свобод, зокрема система правозахисних і 
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правоохоронних органів. Особливо це стосується інституту прокуратури, що 

передбачає вирішення комплексу питань на конституційному рівні. 

Організація діяльності прокуратури України повинна бути якісно 

вдосконалена відповідно до конституційних принципів, міжнародних стандартів 

і нових реалій суспільного життя, що активно сприятиме позитивним 

перетворенням суспільства, в першу чергу – надійному захистові прав і свобод 

громадян, зміцненню законності і правопорядку (курсив наш. – Т. П.) [237, c. 7]. 

Так, відповідно до внесених змін до Конституції України в частині правосуддя 

функції прокуратури змінюються. Зокрема цей орган здійснюватиме 

підтримання публічного обвинувачення в суді; організацію і процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших 

питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку та представництво 

інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені 

законом. Отже, прокуратура позбавляється повноважень здійснювати досудове 

розслідування та функції нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Однак 

прокуратура продовжуватиме виконувати функцію досудового розслідування до 

початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні 

функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – 

до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних 

пенітенціарних інспекцій [93]. Від того, наскільки ефективна діяльність цього 

державного органу, залежить, чи залишиться конкретна людина сам на сам зі 

своїми бідами і проблемами і чи стане наша держава справді правовою. 

Звичайно, поступове скорочення наглядових функцій прокуратури може на 

якомусь етапі розвитку Української держави стати цілком доцільним. Але тільки 

після того, як будуть створені необхідні для цього передумови. А це можливо 
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лише в міру зміцнення судової гілки влади, створення системи спеціалізованих 

судів (адміністративних, сімейних, земельних, ювенальної юстиції тощо), 

розвитку парламентського і громадського контролю, підвищення ефективності 

інституту Уповноваженого з прав людини та інших конкретних кроків у напрямі 

до забезпечення правопорядку. 

Важливо відзначити, що на сьогодні в Україні прийнято величезний масив 

нормативно-правових актів, що стосуються забезпечення правопорядку, а проте, 

регулювання питань забезпечення правопорядку здійснюється вкрай 

неефективно, фрагментарно, на рівні не узгоджених між собою правових актів, 

простежуються прогалини, суперечності. У цьому аспекті ми солідарні з думкою 

тих авторів, які висловлюються за необхідність прийняття Закону «Про закони і 

законодавчу діяльність» [704]. Окрім того, розв’язання проблеми стабілізації 

суспільства вимагає системного підходу і наявності довгострокових, 

цілеспрямованих, комплексних державних програм. На нашу думку, назріла 

потреба прийняти комплексний нормативний правовий акт – Закон України «Про 

державну політику у сфері забезпечення правопорядку», в якому відобразити цілі 

і державну стратегію в галузі забезпечення правопорядку, навести його 

дефініцію, сформулювати найважливіші напрями і принципи державної 

політики, визначити правові, інституційні, інструментальні аспекти. Цей 

нормативний правовий акт, на нашу думку, має стати своєрідним ядром у 

реалізації такого напряму діяльності як забезпечення правопорядку, основою для 

розробки конкретних програм та організаційних документів у галузі ефективного 

забезпечення правопорядку в Україні. 

У сфері вдосконалення нормативно-правової бази, необхідної для створення 

правової держави, також потрібні зміни й доповнення чинного законодавства, 

адже законність і правопорядок неможливі без удосконалення законодавства. Так, 

у справі зміцнення правопорядку велике значення мають законодавство та інші 

нормативні акти в галузі адміністративного права. На жаль, норми матеріального і 

процесуального права досі не в повному обсязі відповідають вимозі зміцнення 

правопорядку, захисту прав та інтересів громадян.  
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Пріоритетним у сфері забезпечення правопорядку залишається проблема 

реформування системи державного управління в цілому. Реалії суспільного та 

державного життя засвідчують, що однією з головних складових реформування 

виконавчої влади й системи органів, які її здійснюють, є чітке визначення і 

нормативне закріплення функцій центральних органів виконавчої влади, як і 

функцій всієї системи, різних ланок органів виконавчої влади. На думку вчених, 

це приведе до оптимізації правотворчої діяльності, особливо підзаконної, що 

зумовлює необхідність подальшого узгодження дій між різними органами з 

питань нормотворчості, уникнення дублювання через збіг компетенції [53, c. 2]. 

На жаль, Конституція України взагалі не містить поняття «система державного 

управління». Це вимагає оновлення самої Конституції України, продиктованого 

подекуди номінальним характером Основного Закону, оскільки принципи, які в 

ньому закріплено, насправді не реалізуються, тому проблема конституціоналізації 

постає особливо гостро. 

Важливим моментом у забезпеченні конституціоналізації правового порядку 

є визнання основних пріоритетних цілей Основного Закону, забезпечення його 

прямої дії, послідовне втілення принципу верховенства права у систему джерел 

права. В якості основних з них варто виділити забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина, формування правової держави і громадянського 

суспільства, забезпечення стабільності та правопорядку в суспільстві, 

утвердження режиму законності, створення гарантій правової безпеки фізичних і 

юридичних осіб; зміцнення правоохоронної системи. У цьому аспекті важливо 

активно добиватися реалізації норм конституційної демократії, які забезпечували 

б: ротацію влади; визначеність вітчизняного законодавства реальними потребами 

охорони прав і свобод людини, а не інтересами держави; подальше удосконалення 

чинного законодавства та його відповідність Основному Законові; підвищення 

ефективності конституційного контролю та конституційного нагляду у сфері 

забезпечення конституціоналізації правопорядку; підвищення правової культури 

та правової свідомості, подолання правового нігілізму та здійснення правового 

виховання з метою безумовного виконання конституційних обов’язків щодо 
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забезпечення охорони й захисту прав та свобод людини і громадянина та 

забезпечення правового порядку; усунення будь-яких факторів, що дестабілізують 

правопорядок. Iснування останнього означатиме, що громадяни та інші суб’єкти 

права можуть безперешкодно реалізовувати свої права й виконувати обов’язки, 

передбачені конституцією. Від стану правопорядку залежить ступінь свободи 

особи, реальність її прав, рівень демократії. 

Тому важливо в оновленому Основному Законі систематизувати й 

конкретизувати права та свободи громадян, піднести загальнолюдські цінності 

до найвищого статусу та суворо дотримуватися такої ціннісної орієнтації в 

реальній діяльності держави. Тільки після того, як статті конституції будуть 

виконуватися органами державної влади та управління, посадовими особами без 

винятків та обмежень, – тоді можна буде говорити про належний стан 

правопорядку в державі. Втілення в життя зазначених завдань, їх здійснення на 

основі норм Основного Закону послугує певним імпульсом до формування 

відповідальності держави перед особою, де проблема конституціоналізації права 

набуває особливої актуальності. 

Підвищенню конституційної відповідальності органів державної влади 

сприяють контроль громадськості через ЗМI та надання державних послуг в 

електронному вигляді, що запроваджене останнім часом Міністерством юстиції 

України. Держава повинна гарантувати ефективно діючий механізм 

конституційної відповідальності через оновлення системи вітчизняного 

законодавства та приведення її у відповідність до положень Конституції України 

і тим самим забезпечити захист прав та свобод людини і громадянина. 

Конституційна відповідальність є одним з елементів охорони Конституції 

України. Відповідно, розвиток конституційного законодавства можливий за 

наявності чіткого правового механізму, що слугує ефективному виконанню всіма 

суб’єктами їх конституційних обов’язків щодо дотримання Конституції та 

законів України. Зокрема доцільно прийняти Закон «Про Конституційну 

відповідальність посадових осіб», в якому деталізувати регламентацію питань, 

пов’язаних із підставами та порядком притягнення до конституційної 
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відповідальності, санкціями за правопорушення у цій сфері. Основними 

завданнями цього нормативного акта є: конкретизація конституційного обов’язку 

держави по захисту прав та свобод людини і громадянина; виділення 

конституційної відповідальності, яка застосовується до органів державної влади 

та їх посадових осіб за порушення прав і свобод людини і громадянина; 

визначення кола державних органів і посадових осіб, які несуть таку 

відповідальність (суб’єкти відповідальності); встановлення критеріїв, відповідно 

до яких дії державних органів, їх посадових осіб кваліфікуються як порушення 

прав і свобод громадян і тягнуть за собою застосування заходів конституційно-

правової відповідальності (підстави відповідальності); перелік конкретних 

заходів конституційно-правової відповідальності, які застосовуються за такі 

порушення (санкції); розробка механізму застосування конституційно-правової 

відповідальності (порядок застосування відповідальності). Основне призначення 

цього нормативного акта – захист громадянського суспільства від втручання 

держави у сферу приватних інтересів, а також забезпечення балансу і динамічної 

рівноваги між гілками влади. 

Всі запропоновані заходи в жодному випадку не спрямовані на якесь 

обмеження демократії. Навпаки, поважання й дотримання законів – неодмінна 

умова захисту прав і свобод людини. Сьогодні в Україні склалася ситуація, коли 

існує реальна загроза становленню цих інститутів. I тільки від політичної волі 

вищої влади країни залежить, чи будуть Конституція і закони України 

поважатись і виконуватися, а отже, за великим рахунком, чи будуть захищені 

права і свободи людини, чи збережеться єдність країни. Саме демократія слугує 

критерієм для перевірки справжньої законності і забезпечення прав та свобод 

громадян. Відповідно, демократичний правопорядок – це та межа, вихід за яку 

означає відмову від законності і перехід до порушення прав людини. Тому 

створення принципово нової концепції правопорядку є складним завданням, яке, 

однак, може бути успішно розв’язане в процесі його конституціоналізації.  
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4.2 Правова стратегія як інструмент конституціоналізації правового 

порядку 

 

Процес конституціоналізації правового порядку в умовах постійних 

економічних, політичних і соціальних змін може бути успішним лише за умови 

здійснення державою послідовної, науково обґрунтованої і внутрішньо 

несуперечливої правової політики, яка орієнтована на досягнення таких правових 

цілей, які є значущими для людини та її основних прав і свобод. Відповідно, така 

людиноцентристська політика здатна забезпечити правовий порядок лише на 

основі стратегічного підходу. Виступаючи найоптимальнішим засобом 

досягнення рівноваги у правовій системі, правові стратегії усувають протиріччя, 

які виникають в сучасному праві. Крім того, зміст правових стратегій дозволяє 

оцінити стан прав людини, або проаналізувати зміни, які відбуваються в судовій 

системі. Вони дають орієнтири, необхідні для досягнення балансу приватних і 

публічних інтересів, усунення протиріч між чинним правом і юридичною 

практикою, правом і правосвідомістю. Отож, правова стратегія стає основою 

державно-правового регулювання суспільних відносин і, як наслідок, може 

вважатися основним джерелом розвитку сучасного права.  

Реалізація стратегічного підходу в процесі конституціоналізації правового 

порядку може бути найбільш успішною при умові, що стратегічне планування 

повинно охоплювати не модернізацію державного механізму в цілому, а саме 

реформування окремих функціонально-відокремлених його підсистем. Тому 

важливо зазначити, що на стан правопорядку, крім традиційно значущих 

чинників, про які ми вже згадували, особливо впливають процеси реформування 

державності та відповідних соціально-економічних структур. Саме в наявному 

правопорядку практично проявляється не тільки якість правових суспільних 

інститутів, а й реальна правова політика держави, яка, як слушно зауважують 

вчені, є основою плану законодавчого забезпечення реформ в Україні [559, c. 4]. 

Тому неправильно було б розглядати правопорядок поза цим динамічним 

складником, який завжди в умовах демократизації суспільства та 

конституціоналізації права має свою вагу. 
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Сьогодні українське суспільство всерйоз стурбоване станом правового 

порядку в країні. Незважаючи на всі зусилля держави, поки що не вдалося 

істотно зупинити зростання злочинності, забезпечити в повному обсязі 

дотримання прав та свобод людини і громадянина. Так, оцінивши основні 

тенденції щодо порушень прав людини в Україні протягом 2014 р., 

правозахисники дійшли висновку, що основні зусилля держави витрачаються на 

військовий конфлікт і боротьбу із корупцією, а права людини натомість 

потерпають [467]. Тобто істотно нівелюється дія одного з основоположних 

критеріїв успіху будь-якої реформи – її ціннісна основа та межі проведення, що, 

в свою чергу, впливає на рівень її ефективності. Крім того, такий стан справ 

обумовлює відхилення від стратегічного спрямування реформ, а, отже, і від 

кінцевої їх мети [468, c. 5]. Мабуть, однією з причин цього є недосконалість 

самих реформаторських пропозицій. До того ж, реформи «накладаються» на 

неорганізованість та безладдя, наявні в суспільному житті, і аж ніяк не сприяють 

поліпшенню становища. На наш погляд, починати треба не з реформування, а з 

наведення порядку в системі законодавства, і лише після цього – приступати до 

реформування правової системи в цілому. Закономірно в цьому зв’язку, що курс 

на встановлення міцного демократичного правопорядку отримує широку 

підтримку в більшості громадян. Це підтверджується тим, що орієнтація на 

людину, «людський ресурс» є основною метою та вирішальний чинником всіх 

реформ, оскільки практична значущість всіх дій суб’єктів управління в підсумку 

визначається результатами розвитку суспільної системи. Досягнення ж високого 

рівня правопорядку вимагає узгоджених спільних зусиль усього суспільства. 

Спершу зауважимо, що для сучасної ситуації у правовій сфері (стану 

конституціоналізації права), на наш погляд, характерні такі негативні риси: 

відсутність раціонально обґрунтованої правової політики, системності рішень 

державної влади; відсутність оптимальних економічних і політичних умов для 

розвитку правової системи в цілому та окремих її елементів; низький рівень 

правосвідомості суб’єктів права та їх негативне ставлення до чинного 

законодавства; консерватизм та інертність усіх суб’єктів правової системи. Всі ці 
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обставини виступають серйозним гальмом реформаторських зусиль держави у 

правовій сфері. 

Правова реформа – це складний і багатоструктурний процес. 

Реформування тісно пов’язане зі зміною влади, політичної системи, політики 

держави, ідеології, зміною політичного курсу. У таких ситуаціях виникає 

потреба удосконалити нормативні акти. Причому внести зміни необхідно не в 

окремі закони, а системного оновлення потребує вся правова сфера. Адже 

законодавство відображає стан суспільних відносин і вже при зміні цих відносин 

має змінитися саме. В іншому випадку воно гальмуватиме розвиток суспільних 

відносин, що може призвести до політичного і соціального розшарування 

суспільства, до протистояння його соціальних груп і верств. 

Незадоволення змістом і результатами дії вітчизняного законодавства 

висловлюють сьогодні не тільки професійні юристи, а й пересічні громадяни. 

Помітно зростає кількість прийнятих нормативних актів, які, з одного боку, з 

усе більшою інтенсивністю охоплюють нові сфери суспільних відносин, 

розширюючи простір своєї дії, з іншого – вони все детальніше прописують 

моделі належної поведінки. Попри таку інтенсифікацію офіційного 

регулювання, соціальна реальність демонструє низьку результативність 

останнього: рівень правопорядку, правової свідомості, поведінки і діяльності 

всіх суб’єктів права залишає бажати кращого. Тому метою державної політики 

в цій сфері є коригування завдань та функцій правоохоронних органів, 

упровадження нових засад проходження служби, нових критеріїв оцінки 

роботи правоохоронців для підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а 

також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань [468, c. 13]. 

Очевидно, що пріоритетами усіх реформ є людина, сім’я, суспільство, 

держава. Це накладає певний відбиток на основні елементи концепції правової 

реформи, для якої обрано такі ціннісні орієнтири: 

1) питання правового забезпечення ряду найважливіших напрямів 

формування і функціонування державності й розвитку повноцінного 

громадянського суспільства; 
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2) законодавче забезпечення системи прав людини в суспільстві, перш за 

все реальних гарантій прав і законних інтересів особи; 

3) зміцнення і захист конституційного ладу; 

4) реформування державного управління, в тому числі вдосконалення 

системи державної реєстрації громадських об’єднань та інших юридичних осіб 

та контроль за їх діяльністю; 

5) створення цілісної правової бази організації та діяльності судової 

системи і органів юстиції; 

6) формування правової бази та інституційна реформа правоохоронної 

системи для посилення боротьби зі злочинністю; 

7) вироблення принципових напрямів і форм здійснення реформи 

місцевого самоврядування; 

8) розвиток системи правового виховання, в тому числі поліпшення 

системи юридичної освіти і юридичної науки; 

9) проведення правової експертизи в нормотворчій та правозастосовній 

практиці тощо. 

Ці напрями правової реформи вельми важливі, проте центральне завдання 

(головна проектна ідея) реформи полягає, на наш погляд, у забезпеченні правових 

та організаційних гарантій прав і свобод людини, які є основою 

конституціоналізації права в цілому та правопорядку зокрема. Правова реформа 

багатьма нитками ідейно і безпосередньо пов’язана з конституцією, яка 

безпосередньо і визначає ці права та свободи. «Матриця» їх змісту міститься не 

стільки в концепції реформи, скільки в конституції країни. Саме в ній закладено 

головний орієнтир і критерій вітчизняного правового розвитку – людина, особа, 

громадянин, їхні права та свободи. У цьому значенні саме права людини і 

громадянина можуть слугувати тим індикатором, що виявляє справжню мету 

конкретної правової реформи. Обсяг прав людини і громадянина та їх реалізація 

показують справжні наміри державної влади щодо реформування різних сфер 

життя суспільства. Разом з тим, права людини і громадянина не можуть 

розглядатись як абсолютна категорія, оскільки стратегічна мета будь-якої правової 
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реформи – це узгодження правового розвитку держави із суспільними потребами. 

При цьому процес реформ містить як наявні ризики, так й позитивні тенденції. Роль 

права тут може бути двоїстою: воно може як прискорювати, так і сповільнювати 

суспільний розвиток, що пояснюється мінливістю змісту та обсягу прав людини. 

Тому постає питання: для чого необхідно проводити правову реформу? 

По-перше, Конституція України (ст. 1) стверджує, що Україна – соціальна, 

правова держава, і ця «політична і юридична заявка» вимагає певного 

підтвердження організаційними, правовими та матеріально-фінансовими 

засобами. По-друге, стан справ з правами людини, зі станом законності та 

іншими важливими складовими громадянського суспільства такий, що не робити 

спроб змінити ситуацію в зазначених сферах на краще державна влада не має 

права. По-третє, зміни в системі законодавства краще вносити системно, на 

основі єдиного проекту, що вимагає плановості та скоординованих дій держави в 

рамках якогось концептуального документа та юридичних актів, що його 

розвивають. По-четверте, оскільки результативність більшості інституційних й 

галузевих реформ залежить від реалізації конституційної реформи в Україні (за 

напрямами: децентралізація влади і місцеве самоврядування, реформа 

правосуддя, забезпечення прав людини), доцільно забезпечити комплексність 

таких реформ, одночасно координуючи очікувані результати інституційних й 

галузевих реформ з проектом Національної стратегії у сфері прав людини [486] 

та Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [468, c. 18]. Отож, очевидним є 

те, що у зв’язку з економічними, політичними і соціальними трансформаціями в 

країні і в світі досить актуальним є питання реформування національного 

законодавства в контексті конституціоналізації права. 

Проголошення України демократичною державою, забезпечення прав і свобод 

особи, принципу поділу влади і верховенства Основного Закону вимагають 

детального перегляду всіх елементів правової системи, метою якої має стати 

насамперед удосконалення чинного законодавства. Удосконалення законодавства – 

це поступове доповнення, зміна, оновлення нормативних актів, їх розділів, статей, 

положень і термінів, пов’язане з необхідністю приведення законодавства у 

відповідність до розвитку суспільних відносин і міжнародних стандартів. 
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Утім, в юридичній літературі іноді трапляється вислів «реформування 

законодавства». Треба сказати, що законодавство не реформується, воно лише 

юридично закріплює зміни в суспільних відносинах і пов’язані із цими змінами 

перетворення, перебудову тих чи тих сторін суспільного життя. Роль 

законодавства в цьому випадку – це правове забезпечення реформ. Отож, 

оцінюючи хід проведення реформ в Україні, вважаємо за доцільне погодитись з 

позицією відомого правозахисника Є. Захарова: «…реформа полягає не тільки і 

не стільки в розробці і ухваленні нових законів, скільки в інституційних змінах 

та інноваціях, які мають бути запроваджені та перевірені. А зміни до 

законодавства потрібні для правового забезпечення цих змін та інновацій» [173]. 

По суті, це необхідність, викликана розвитком суспільних відносин і тими 

завданнями, які ставить перед собою держава. 

Що ж таке правове забезпечення реформ і чим воно відрізняється від 

удосконалення законодавства? 

Слово «реформа» (фр. reforme, від лат. reformо – перетворюю, поліпшую) 

означає перетворення, зміну, перебудову чого-небудь, що проводиться 

переважно законодавчим шляхом [584, c. 501]. Реформування залежить від 

внутрішніх і зовнішніх умов, від характеру і гостроти суперечностей, що 

виникають у суспільстві. Звідси різкий перехід з одного якісного стану будь-яких 

інститутів права в інший, відповідно до цього відбувається зміна правовідносин, 

що вимагає прийняття нових правових норм і правових актів. Саме правова 

реформа є формою проведення передовсім модернізації правової системи 

держави. Одначе строгого і загальноприйнятого науково-юридичного поняття 

правової реформи поки що немає, хоча спроб дати таке визначення було чимало. 

Всі вони, як правило, зводяться до створення системних передумов для того, щоб 

держава подолала правовий бар’єр, тобто повністю відбулася як правова й 

одночасно соціально справедлива держава. 

Правове забезпечення реформування суспільних відносин відрізняється від 

удосконалення правових норм тим, що при правовому забезпеченні 

реформування створюється кілька законів або підзаконних актів або ж 
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створюється кодифікований закон, а при вдосконаленні закону або будь-яких 

правових норм змінюється частина закону або законів, змінюються окремі 

норми, які необхідно змінити у зв’язку із зміною ситуації, але і те, й інше являє 

собою єдине ціле – удосконалення законодавства, що є вирішальним чинником 

забезпечення належного правопорядку в державі. 

Для правового забезпечення реформ спочатку потрібно визначитися з його 

цілями і завданнями, з’ясувати, яким має бути законодавство у зв’язку зі змінами 

політичної, економічної та соціальної обстановки. Це завдання не таке просте, як 

здається на перший погляд. Адже в нинішньому суспільстві потрібно створювати 

законодавство «майбутнього» загалом або за галузями, за правовими 

інститутами, тобто створювати законодавство для такого суспільства, яким його 

хочуть бачити реформатори. I найголовніше при цьому – точно визначити 

співвідношення цілей і можливостей для успіху реформування. 

Правове забезпечення реформ має бути своєчасним, повним, 

обґрунтованим. Без цього реформа як така не відбудеться, або ж законопроекти 

доведеться поспіхом доповнювати, змінювати. Натомість відсутність ефективних 

програм реформування в умовах перехідного періоду призведе до погіршення стану 

і стагнації всіх сфер суспільного життя. Наслідком неякісного правового 

забезпечення реформ є гальмування державотворчих правових процесів, 

порушення правопорядку в суспільстві. У перехідні періоди неминучі безвихідні 

ситуації, коли громадяни змушені порушувати закон, щоб не відстати від 

суспільства, що йде вперед. Законність при цьому, звичайно ж, не забезпечується. 

Відомо, що термін дії закону обмежений часом перебування суспільства на 

черговому етапі свого розвитку. У науковій літературі в оцінках процесів 

реформування, застосовується теорія циклічності. На думку О. Медушевського, 

конституційний цикл – це період, в ході якого в суспільстві через певні проміжки 

часу відбувається зміна основних станів конституційного регулювання – від втрати 

старої конституції до прийняття нової, а потім – трансформації останньої під 

впливом реальності. Фазами циклічності вчений називає деконституціоналізацію як 

відмову від старого Основного Закону; конституціоналізацію в контексті прийняття 
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нового Основного Закону; реконституціоналізацію – процес зміни нової конституції 

під впливом зміненої соціальної реальності [323, c. 84]. Тобто тривалість «життя 

закону» залежить від того, чи відповідає він потребам суспільства. Тому 

законодавець мусить стежити за тим, щоб законодавство відповідало потребам 

суспільства. Рушійними силами реформування мають бути самі громадяни, 

зацікавлені в ліквідації старих і створенні нових суспільних відносин. Тобто 

глибина, ґрунтовність реформ залежать від активних дій «знизу». Дії громадян, 

підштовхуючи реформу, не дають їй зупинитися. Без підтримки більшості 

працездатного населення, без належного правового забезпечення реформування 

може загальмуватись, а то й зовсім зупинитися. У цьому сенсі вельми показова 

правова реформа, яка покликана забезпечити належний правовий порядок. Сама ж 

якість правового забезпечення реформи залежить від того, наскільки закони 

відображають суть реформ, наскільки правильно вони відображають орієнтири, 

намічені самою реформою, наскільки повно враховують напрями і визначають 

етапи розвитку суспільства і наскільки вдало забезпечений консенсус між владою 

та суспільством. 

Як же домогтися якісного забезпечення реформи? Перш за все органи, що 

здійснюють реформування, повинні володіти достатніми повноваженнями для 

втілення в життя необхідних перетворень. При проведенні реформи її правова база 

визначає на майбутнє характер розвитку суспільних відносин. Тому для правового 

забезпечення реформи потрібно правильно визначити головний напрям розвитку 

суспільних відносин, передбачити етапи реформування та їх послідовність і 

відобразити все це в законах. Найбільшої шкоди реформуванню завдає саме 

непродуманість, поверховий підхід до справи, бажання обмежитися зміною форми 

без кардинальних перетворень. У таких випадках виходить, що реформа відбулася, 

а проблеми залишились, а то й з’явилися нові, для розв’язання яких потрібно знову 

щось реформувати. 

Реформа має бути об’єктивно необхідною, глибоко продуманою, вона 

потребує докладного програмування, обережності у відповідних розрахунках, 

правової експертизи, що спирається, перш за все, на положення конституції. За 
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об’єктивної потреби в реформі головне – не запізнитися з правовим її 

забезпеченням; якщо це не відбудеться, реформа може піти не тим шляхом або 

загальмуватись, як це сталося в більшості республік СНД: чи не єдиною 

характерною рисою національного розвитку цих країн стала глибока криза, що 

охопила всі сфери життя. Основні джерела її походження – це відсутність 

державної стратегії, концептуальна безпорадність, невиразність політичної 

тактики державотворення [649, c. 2]. Подолання таких негативних тенденцій слід 

принаймні розпочинати з удосконалення законодавства. 

Процес удосконалення законодавства є безперервним і відображає всі 

етапи соціального, економічного, духовного, культурного та інших аспектів 

розвитку суспільства. Ґрунтуючись на Конституції України, вітчизняне 

законодавство у змістовому аспекті має виражати суверенну волю народу 

України, бути спрямованим на забезпечення прав та свобод людини і гідних 

умов її життя, на зміцнення демократичної, соціальної і правової держави й 

розвиток громадянського суспільства [616, c. 3]. Постійне удосконалення 

законодавства, що вважається певною закономірністю розвитку сучасного 

суспільства, є необхідною передумовою наближення чинних правових норм до 

потреб сьогодення, їх відповідності нагальним потребам розвитку правової 

держави, підвищення ролі та авторитету конституції. Саме тому важливість 

завдань удосконалення вітчизняного законодавства полягає у тому, щоб воно 

максимально адекватно відповідало умовам і запитам сучасного суспільства, 

закріплювало його правові основи, правову законність і правовий порядок. 

Адаптація законодавства до нових умов життя мусить відбуватися шляхом 

прийняття норм, що відповідають вимогам практики регулювання відносин, які 

стимулюють її розвиток. Але варто пам’ятати, що цей процес може йти 

безперспективним шляхом. Прийняття нормативних актів, прив’язаних до 

миттєвих потреб держави, не завжди відповідає об’єктивним потребам, не дає 

можливості їх практичної реалізації a priori. У такому випадку завжди матиме 

місце бурхлива і марна правотворча діяльність, на тлі якої правові проблеми або 

залишаються незмінними, або виникають нові. Неможливо вимагати від 
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законодавства цілковитого розв’язання всіх питань і проблем, що виникають у 

сфері правового регулювання. Тому прийняття нових законодавчих актів без 

урахування перспективи розвитку правових відносин ніколи не виправдовує 

себе, що більше, воно посилює практичну нерентабельність права загалом, 

підриває його авторитет і, як наслідок, знижує рівень правопорядку. 

Законодавство варто покращувати шляхом внесення змін, що мають 

перспективне значення для практики правозастосування. Утім, не можна назвати 

вдосконаленням законодавства випадки, коли зміни або доповнення вносяться в 

інтересах вузького кола суб’єктів правовідносин. Щоб правові норми точно 

відображали в суспільстві реальні суспільні відносини, потрібно приймати їх 

згідно з науковими прогнозами розвитку суспільства, з урахуванням моніторингу 

змін у політичному, економічному та інших сферах життя суспільства. 

Нині в юридичній літературі цілком виправдано порушується питання про 

необхідність проведення в Україні повномасштабної правової реформи. Ця 

реформа мислиться як завдання у трьох напрямах: правової трансформації 

українського суспільства, трансформації та стабілізації системи права, реалізації 

жорсткої і стійкої системи правозастосування та забезпечення доступу громадян 

до правосуддя. Отже, правову реформу слід поділити на три основні напрями: 

проведення конституційної, законодавчої та судової реформ. Крім того, 

Венеціанська комісія підкреслила, що ефективне реформування судової системи 

України неможливе без внесення змін до Конституції України в частині 

скасування повноважень Верховної Ради України у процесі призначення суддів 

безстроково та їх звільнення; скасування повноважень Верховної Ради України 

щодо зняття недоторканності суддів; скасування конституційного повноваження 

Президента утворювати та ліквідовувати суди, натомість врегулювавши це 

питання на рівні закону [716]. Йдеться, передусім, про реформу публічної 

адміністрації, адміністративно-територіальну, судово-правову реформи, реформу 

кримінальної юстиції, а також про реформування місцевого самоврядування в 

Україні [361, c. 18]. Усі ці напрями тісно пов’язані й переплетені один з одним, 

оскільки реформування судів неможливе без створення відповідної законодавчої 
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бази, як і втілення норм закону – без судової системи. Одночасно, з урахуванням 

фундаментального значення конституційного права (щодо інших галузей права), 

виникає потреба обґрунтування можливості реалізації оновлених або 

потенційних конституційних основ у поточному галузевому законодавстві та 

організаційно-правових моделях при неухильній конституціоналізації 

державного і суспільного життя для процесу забезпечення конституційної 

законності [499, c. 31–32]. З огляду на це, важливим поступом у правовому 

забезпеченні реформ є саме конституційна реформа, здійснення якої є складовою 

ширшої проблеми реформування Української держави і суспільства, усієї 

правової системи [6, c. 9]. 

Як зауважує О. Скрипнюк, коли спробувати дослідити правову реформу як 

певний цілісний процес, що має загальну основу і загальну мету (незалежно від 

того, в якій сфері суспільно-правових відносин він реалізується), то слід визнати, 

що такою загальною метою може і повинно бути саме конституційне 

реформування, або, точніше, – конституційна реформа (курсив наш. – Т. П.), 

оскільки саме на рівні Конституції України як Основного Закону суспільства і 

держави конституюються фундаментальні правові принципи і норми, які 

визначають порядок організації та функціонування усіх гілок державної влади 

(законодавча, виконавча і судова влада), усіх її інститутів, а також порядок 

взаємодії суспільства, індивіда і держави [616, c. 24–25]. Тобто конституційна 

реформа є, так би мовити, невід’ємною частиною онтології правової системи 

будь-якої держави [104, c. 18]. На сучасному етапі правового розвитку 

основоположні завдання Української держави полягають у модернізації 

української правової системи, головне призначення якої полягає у закладенні 

фундаменту державотворення і стабільності правового порядку. 

В умовах розпочатої в Україні правової реформи постало надзвичайно 

важливе питання про підвищення ефективності дії правових норм, без чого 

здійснити політичні, економічні та інші реформи, сформувати правову державу і 

громадянське суспільство – досить проблематично. Саме в цьому значенні 

відстежується велика роль конституції в утвердженні демократичної правової 
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держави. Наразі формула «конституція є Основним Законом держави, що володіє 

найвищою юридичною силою» наскільки звична, настільки й малоефективна. Це 

пов’язано безпосередньо з тим, що конституційний лад України на його 

сьогоднішньому етапі розвитку є транзитивним. Поряд із значними 

досягненнями у демократизації суспільного життя, утвердженні прав і свобод 

людини, закладенні основ громадянського суспільства, він досі зберігає низку 

рудиментів попередньої епохи [184, c. 140–141]. Тому, досліджуючи процес 

конституціоналізації, потрібно звернути увагу й на те, що вона далеко не нова, а 

радше традиційна, властива усім попереднім і, найімовірніше, майбутнім етапам 

розвитку правової системи України. Це пов’язано передусім із тими кризовими 

явищами, які охопили не лише сферу економіки, а й правову культуру, 

правотворчість і навіть правосуддя. Така ситуація вимагає від науки адекватної 

реакції. Насамперед йдеться про формування якісно нової моделі реалізації норм 

конституції (конституційних стандартів), організації економічної, політичної, 

правової і духовної систем суспільства [617, c. 22]. 

Час прийняття Конституції України (червень 1996 р.), звичайно, не міг не 

вплинути на її зміст. Конституція, за задумом, мала бути програмою державно-

політичного розвитку України. Сучасний правовий розвиток визначається зміною 

зовнішньополітичних пріоритетів, удосконаленням державного управління та 

державного устрою, особливостями політичного режиму та соціально-економічного 

розвитку. Йдеться, по суті, про вироблення й удосконалення найефективнішої 

конституційної моделі механізму державного управління [220, c. 80]. Як свідчить 

практика Конституційного Суду України, в його діяльності положення Конституції 

України в процесі тлумачення постійно розвиваються. Відповідно конституційні 

норми мають здійснювати постійний регулятивний вплив на всі компоненти 

правової системи. Їх конституціоналізацію можна назвати одним із проявів 

безпосередньої дії конституції, спрямованої на гармонізацію суспільних відносин і 

реалізацію принципу верховенства права. Тому для дійсної змістової цілісності 

законодавства мало наявності в конституції основоположних засад, потрібна 

змістова єдність самих основ конституційного ладу. 
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Очевидно, така єдність не з’являється сама собою, вона формується в 

тривалому і суперечливому процесі вироблення основоположних юридичних 

норм шляхом формулювання відповідних конституційних положень. Цей процес 

має включати в себе перегляд чинного законодавства, скасування застарілих 

нормативних актів, створення нових законів, вдосконалення законодавчого 

процесу і законодавчої техніки. Здійснення ж таких повномасштабних реформ 

можливе не лише шляхом внесення змін до Основного Закону, а передовсім 

через нове концептуальне ставлення до конституції. Цей процес є досить 

складним, адже прийняття нової конституції не завершує конституційних 

перетворень. Тобто складність полягає не в тому, щоб переписати конституцію, а 

в необхідності нового підходу до неї, до її статусу в суспільстві, у правовій 

системі. Це має бути не просто текстуальна зміна, а перегляд усього правового 

регулювання, механізму дії та ефективної реалізації норм Основного Закону. 

Як зазначається в літературі, конституція – текстуально закодована 

модернізація з її цілеспрямованістю та ресурсами. Розкодування та реалізація 

конституції – це і є модернізація [109, c. 48]. Конституція України справді виступає 

позитивною формою розкодування природно-правових принципів, оскільки 

застосування положень її тексту постійно вдосконалюється, про що свідчить 

практика Конституційного Суду України. Проте зміст конституційної реформи не 

може бути зведений лише до проблем оновлення конституції як нормативного 

правового акта чи його окремих положень. Отже, здійснення конституційної 

реформи виходить за межі процедурних питань і завдань юридичної техніки. 

З огляду на це, в контексті нашого досліження варто наголосити не на 

прийнятті нової конституції, а на таких поняттях, як «модернізація конституції», 

«конституційна модернізація», «новелізація конституції» тощо. Зв’язок цих понять 

із категорією «конституціоналізація правового порядку» характеризується 

відношенням підпорядкування; отже, керуючись закономірністю відношення 

підпорядкування понять, можна стверджувати про наявність у цих поняттях як 

загальних ознак, притаманних підпорядковуючій категорії («конституціоналізація 

правового порядку»), так і специфічних ознак, притаманних тільки цим поняттям, 
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які тісно взаємопов’язані, в чомусь взаємозамінні, синонімічні за своїм змістом 

[564, c. 6, 26, 29, 32, 36]. Крім того, особливості цих понять зумовлюються їх 

внутрішнім взаємозв’язком, через який визначається характер і мета 

конституційного процесу. При цьому головна мета процесу конституційної 

модернізації, конституційного удосконалення Основного Закону – «підготовка 

усебічних обґрунтованих пропозицій відносно змін та доповнень до діючої 

конституції» [564, c. 37]. 

Не вдаючись у детальне обговорення усіх пов’язаних із цим питань, 

відзначимо, що основоположні поняття «модернізація конституції» і 

«конституційна модернізація» в нашому уявленні хоч і взаємопов’язані, але все ж 

таки різні, не тотожні між собою конституційно-правові явища, різниця між якими 

виявляється вже на рівні об’єкта перетворювального впливу. Якщо модернізація 

конституції пов’язана з удосконаленням, оновленням безпосередньо тексту 

Основного Закону, то конституційна модернізація і новелізація відображають, перш 

за все, якісний стан процесу здійснюваних перетворень, що стосуються як окремих 

державно-правових інститутів, так і, зрештою, всієї державно-правової системи. Як 

зауважує О. Тодика, новелізація конституції – це не тільки серйозний правовий, а й 

політичний крок, який має істотне значення як для конституційного, галузевого 

законодавства, так і для всієї системи суспільних відносин [635, c. 27]. Л. Бутько 

конституційну реформу визначає як найважливіше державно-правове явище, що 

являє собою сукупність правових, організаційних та політичних заходів, які 

проводяться з метою якісної зміни чинного або прийняття нового Основного 

Закону держави і на його основі – поступового оновлення всього законодавства в 

державі і самої держави [75, c. 60]. В рамках конституційної модернізації 

відбувається динамічне оновлення суспільних відносин, забезпечується їх 

модифікація відповідно до конституційних цілей, принципів і норм. У цьому плані 

конституційна модернізація може розглядатися як поняття, близьке за суттю до 

терміна «конституційне реформування», зміст якого вміщує всю багатогранність 

конституційних перетворень, що реалізуються в різних формах, різними методами і 

засобами. 
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У конституційно-правових дослідженнях, що стосуються цієї проблематики, 

цим терміном позначають не тільки часткові перетворення конституції, а й зміну 

основ суспільного ладу, причому, залежно від займаної позиції стосовно зміни 

конституції, ці перетворення не завжди розглядаються як прогресивні. З позицій 

самого «буття» конституційної реформи необхідна наявність соціально-

економічних, політичних, організаційних, правових і духовних передумов її 

проведення. Отже, конституційну реформу слід розглядати як процес, який 

отримує цілісні системні характеристики в результаті взаємодії соціально-

економічних, політичних, правових та інших процесів, системні властивості яких 

виникають у процесі такої взаємодії. Це дозволяє визначити різноманітні зв’язки 

конституційної реформи з тим зовнішнім середовищем, в якому вона проводиться. 

Крім того, це має відбуватися в парадигмі сучасного права, яке має бути 

конституційним у своєму сутнісному вимірі. 

Якщо ж ототожнювати «модернізацію конституції» та «конституційну 

модернізацію», а відповідно й реформу конституції та конституційне 

реформування, то поняття «модернізація конституції» («конституційне 

реформування») виявиться, по суті, суто позитивістським, і відображає воно хоча 

й досить важливу, проте лише одну сторону конституційних змін – текстуальну 

зміну конституції в цілому чи її окремих положень. Iнші правові можливості 

перетворень конституційно-правової системи у цьому випадку, скоріше за все, 

будуть виключені [58, c. 9]. Тому вищеозначені поняття стосуються більш 

високої форми конституційного реформування – конституціоналізації правового 

порядку – і є похідними категоріями в її понятійно-категорійному ряді. 

Ця проблематика привертає дедалі більше уваги у рамках 

модернізаційного розвитку національної правової системи та гармонізації 

законодавства України з міжнародним та європейським правом. Реформований 

Основний Закон має відповідати загальновизнаним міжнародним стандартам, 

принципам і вимогам міжнародно-правових документів у сфері прав людини, а 

також максимально враховувати рекомендації і висновки Європейської комісії 

«За демократію через право» (Венеціанська комісія), Парламентської Асамблеї 
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Ради Європи, досягнення і тенденції сучасного конституціоналізму. Для цієї 

ґрунтовної роботи свого часу було створено Конституційну Асамблею1; нині в 

цьому напрямі діє Конституційна комісія (утворена Указом Президента України 

від 3 березня 2015 р. № 119/2015) з питань підготовки законопроекту про 

внесення змін до Конституції України. До того ж, законодавчий орган 

неодноразово проводив парламентські засідання у формі громадських слухань з 

питань обговорення конституційної реформи. Відповідні законодавчі зміни 

розглядаються під час всеукраїнських «круглих столів» та інших заходів. 

Як слушно зауважує О. Скрипнюк, процес конституційно-правової 

модернізації вимагає чіткої ідентифікації пріоритетів, впровадження яких дає 

змогу ґрунтовно розвинути норми чинної Конституції України [616, c. 20]. 

Зауважимо, що оцінка впливу конституційного законодавства, яке обумовлює 

практично всі реформи в державі, виявила такі його пріоритети: створення 

сприятливих умов для формування нового конституційного (державного та 

суспільного) устрою; визначення умов формування нової системи економічних 

відносин; закріплення нових принципів організації і функціонування державного 

та суспільно-політичного життя; фактичне втілення в життя положень Основного 

Закону; подальша конституціоналізація усіх елементів правової системи; 

визнання авторитету норм міжнародного права. 

Щодо останнього зазначимо, що проголошені в Конституції України 

правові ідеї, норми і принципи, положення про права та свободи людини і 

громадянина повинні відповідати міжнародним стандартам. Лише тоді вони 

матимуть важливе значення для продовження конституційно-правової реформи. 

На думку О. Святоцького, саме зміни до Конституції України повинні 

забезпечити той фундамент демократичних змін та побудови європейської 

демократичної країни, який дозволить розбудувати Україну як незалежну 

європейську державу, де кожен українець матиме своє гідне місце [555, c. 9]. 

Проте внесення змін до Конституції України – це досить складний процес, що 

                                                 
1 Указом Президента України від 1 грудня 2014 р. № 901/2014 [457] було ліквідовано Конституційну 

Асамблею, якій в Україні відводилась важлива роль у цьому процесі. 
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має базуватися лише на ґрунтовній науковій основі. Водночас конституційна 

реформа не повинна передбачати розроблення і прийняття нової Конституції 

України, оскільки більшість положень чинної Конституції, попри її недоліки, 

виправдали себе часом, сприяли становленню нової незалежної держави [322, 

c. 19]. Конституція, що спирається на панування права, заперечення свавілля 

влади та безправ’я підвладних, – це перша необхідна умова правової держави. 

Конституція України має містити принципи дотримання прав та свобод людини і 

громадянина, народовладдя, верховенства права, поділу влади, неподільності 

національного суверенітету. 

Якщо конституція – це той основний правовий регулятор суспільних 

відносин в державі, який повинен реагувати на всі зміни, то виникає проблема 

або постійної зміни конституційних норм, або формування їх так, щоб їх зміст не 

потрібно було змінювати в умовах мінливого суспільства. Перетворююча 

функція конституційної реформи проявляється у впливі на свідомість людей, 

забезпечуючи переоцінку цінностей, переорієнтацію людини та її адаптацію до 

нових умов життя [104, c. 27]. Такі зміни й доповнення до Основного Закону не 

повинні становити небезпеки для встановлення в державі конституційного 

правопорядку. Це пов’язано, насамперед, із процесами забезпечення прав та 

свобод людини і громадянина, а також із процесами взаємодії міжнародного й 

національного права в умовах інтеграції та глобалізації. 

З огляду на це, можна виокремити деякі тенденції впливу процесу 

конституціоналізації на формування правової системи та забезпечення правового 

порядку. Перша з них пов’язана з необхідністю розробки певних концептуальних 

положень, в яких визначаються основні принципи та процесуальні механізми 

формування гармонійного розвитку міжнародного й національного законодавства, 

конституційною основою якого виступають глобалізація (поєднання основних 

регіональних, локальних, національних проблем в єдине ціле) та гармонізація 

(особливий тип взаємодії законів, процес удосконалення, уніфікації, соціалізації 

структурних елементів правової системи). Сьогодні Україна перебуває під впливом 

зовнішніх глобальних чинників і тенденцій. Такі зміни не могли не позначитися на 
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стані і функціонуванні правової системи та її структурних компонентів: правової 

свідомості, системи законодавства, правотворчого і правозастосовного процесів. 

Однак в умовах переходу України до ринкової економіки, формування 

громадянського суспільства і соціально-правової держави, як і раніше, існує 

потреба оптимізації правового порядку та визначення шляхів його забезпечення. 

Друга тенденція спрямована на підвищення ролі конституції з метою 

забезпечення єдності правової системи та забезпечення правового порядку. Вона 

безпосередньо пов’язана з процедурами узгодження чинного законодавства, 

проблемами його відповідності нормам конституції, а також процедурами 

ліквідації законотворчих помилок. В руслі означеної тенденції стоїть принципове 

питання – формування якісного законодавства. Саме якість законодавства 

безпосередньо впливає на якість правової системи і на забезпечення належного 

правового порядку. 

Третя тенденція впливу процесу конституціоналізації на правову систему 

зосереджена на досягненні єдності правотворчої та правозастосовної практики. 

Конституція України виступає основою (стрижнем) розвитку правової системи і є 

нормативною основою правового порядку, виконуючи ключову роль у 

правотворчій та правозастосовній діяльності держави. Саме в конституції 

відображаються усі тенденції інтернаціоналізації національного правопорядку, що 

обумовлено міжнародними стандартами та вимогами правозастосовної практики 

міжнародних юрисдикційних органів, зокрема практикою Європейського суду з 

прав людини. 

Четверта тенденція – це формування чіткої ієрархії чинного законодавства 

шляхом ліквідації прогалин та колізій нормативно-правового інструментарію. Ця 

проблема пов’язана насамперед із конституційністю норм чинного законодавства 

і зумовлена принципом прямої дії та верховенства конституції. Порядок 

законодавства повинен визначатися в Основному Законі. Конституція України 

здійснює особливий вплив на ієрархічну структуру законодавства. З одного боку, 

вона виступає невід’ємною складовою національного законодавства, а з іншого – 

правовим базисом його функціонування й розвитку. Виходячи із цього, 
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вітчизняні вчені справедливо наголошують, що у процесі становлення 

національного законодавства роль і значення Конституції України у формуванні 

його ієрархічної структури мають посилюватись. Основний Закон України має 

визначати основоположні засади та принципи ієрархічної структури 

законодавства, забезпечувати її цілісність, системність та узгодженість. Такі 

підходи слід урахувати у процесі формування нової редакції Конституції 

України, який розпочато в нашій державі [324, c. 87–88]. 

Важливою є п’ята тенденція впливу процесу конституціоналізації на 

правову систему – щодо розподілу повноважень між гілками влади. 

Характеризуючи конституційний принцип поділу влади в контексті публічного 

урядування, М. Савчин зазначає, що поділ влади є не тільки засобом запобігання 

виникненню авторитарної влади, а й відправною точкою раціональної організації 

системи публічної влади, що дає можливість взаємного контролю через 

відповідну систему стримувань і противаг [503, c. 17]. Отже, важливим є 

розподіл повноважень між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування в аспекті механізму стримувань і противаг, а також із погляду 

виконання наглядових та контрольних функцій органів держави. Пріоритетна 

роль у цьому відведена Міністерству юстиції України, яке реалізує державну 

політику у сфері адвокатури, нотаріату, державної реєстрації, забезпечення 

встановленого порядку діяльності судів та виконання судових актів тощо. 

Шоста тенденція впливу конституціоналізації на структуру правової 

системи стосується формування правової свідомості та правової культури, 

основою яких є правокультурний статус конституції. Саме з формування 

конституційної правосвідомості беруть початок необхідні зміни до конституції. 

Найважливішим моментом, що виражає реальний стан правопорядку, є 

кардинальна зміна бачення права, характеру його взаємозв’язку з державою, ролі 

й місця права в суспільстві, перспектив його розвитку. I саме на цих рівнях 

правової системи конституціоналізація може бути класифікована, а її результати 

встановлені й визначені з метою опосередкування суспільних відносин, 

становлення конституційного правопорядку [60, c. 6–8], забезпечення принципу 
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конституційності чинного законодавства та підвищення авторитету права в житті 

суспільства. 

У методологічному значенні (в контексті правового забезпечення реформ) 

вплив конституціоналізації на правосвідомість суб’єктів права має розглядатися 

щонайменше у двох аспектах: а) як зміна теоретико-методологічних засад 

наукового розуміння сутності права та предмета правового регулювання, 

загальної ідеології правового процесу, який повинен втілювати у собі 

найважливіші правові цінності сучасного світу; б) як зміна правової організації 

та функціонування Української держави, яка має полягати у пошуку нових форм 

взаємодії з громадянським суспільством і забезпечувати ті фундаментальні 

конституційні принципи, які й роблять цю державу демократичною, правовою та 

соціальною [60, c. 8]. 

На думку В. Тертишника, при здійсненні конституційної та законодавчої 

реформи важливо неухильно дотримуватись принципів верховенства права, 

юридичної визначеності, та сформованим у правових позиціях Європейського 

суду з прав людини принципу пропорційності в застосуванні сили чи вимушених 

обмежень прав і свобод людини, інших наріжних каменів правової держави, а 

при прийнятті нових законів не допускати звуження існуючих прав і свобод 

людини, що вимагає закладена в ст. 22 Конституції України фундаментальна 

засада непохитності вектору цивілізаційного вибору – розбудова правової 

держави [619]. Iз цих позицій основними напрямами правової реформи, зміст 

яких має бути відомий ще до початку процесів реформування, на нашу думку, є: 

удосконалення концепції розвитку правової системи, закріплення системи нових 

людиноцентристських правових принципів, переорієнтація правосвідомості, 

вдосконалення механізмів формування і реалізації права. Вказані вище правові 

механізми сприятимуть ефективнішому конституційному розвиткові нашої 

держави задля удосконалення й гармонізації всіх сфер життя суспільства, 

зокрема і правової. Усе це робиться для створення і оновлення, а не порушення 

конструктивного механізму захисту прав та свобод людини і громадянина, що і є 

головною метою конституціоналізації правового порядку. Саме тому пошук 
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власної моделі розвитку засад суспільно-політичної та економічної систем має 

пройти досить складне випробування людською довірою і визнанням авторитету 

Основного Закону. 

Результатом впливу процесу конституціоналізації на всі елементи правової 

системи є формування ефективної правової системи як сукупності узгоджених, 

взаємопов’язаних та взаємодіючих правових засобів, інститутів, що існують та 

функціонують в державі, при допомозі яких державна влада справляє керівний, 

організаційний та регулятивний вплив на суспільні відносини та поведінку 

людей, наслідком чого виступає правовий порядок. Для досягнення такого стану 

необхідне забезпечення органічної єдності всього конституційного масиву, що 

обов’язково приведе до узгодженого розвитку конституції та галузевого 

законодавства. Основою цього процесу має стати налагоджений механізм 

конституціоналізації правового порядку, що полягає в реалізації конституційних 

принципів і норм у законотворчості у сфері приватного та публічного права, в 

судовій та іншій правозастосовній практиці, в контрольно-наглядовій діяльності 

по забезпеченню й захисту прав та свобод людини і громадянина. Сучасний 

розвиток конституційних відносин має виходити з необхідності урахування в 

державній діяльності інтересів людини і громадянина, дотримання пріоритету 

їхніх прав і свобод, підвищення та розвитку громадянської активності осіб та їх 

об’єднань, а також суверенної єдності всієї нації. «Конституція повинна пройти 

перевірку на практиці … протягом значного періоду часу» [95] – рекомендувала 

Венеціанська комісія. 

У цьому аспекті важливо відзначити, що розробка доктринальної концепції 

конституційної реформи має здійснюватися на підставі відповідного наукового 

підґрунтя, а її проведення – без поспіху та надмірного радикалізму. В сучасних 

умовах конституційних перетворень, з урахуванням конституційно-правової 

практики, що склалася, а також виходячи з необхідності її наукового осмислення, 

системна модернізація Конституції України як Основного Закону держави та 

суспільства повинна здійснюватися на визначеній методологічній основі. Це 

передбачає створення відповідного методологічного алгоритму досягнення 
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поставленої мети як оптимальної системи формалізованих задач із максимально 

можливим наближенням до прогнозованого результату [217, c. 37]. Зокрема 

ключовими проблемами, які мають бути розв’язані в процесі конституційного 

реформування, є: 

– гарантування стабільності конституційного ладу, утвердження його 

ключових засад, а саме: верховенства права, народовладдя, прав та свобод 

людини і громадянина; 

– посилення відповідальності влади на найвищому рівні та завершення 

процесу її децентралізації шляхом розвитку місцевого самоврядування на 

засадах автономності, субсидіарності, матеріально-фінансової самостійності; 

– забезпечення на конституційному рівні реалізації форм безпосередньої 

демократії і, зокрема, необхідності застосування референдарного способу 

оновлення конституційного ладу; 

– докорінне реформування виборчого законодавства при обранні 

представницьких органів влади; 

– комплексне реформування судової системи відповідно до вимог 

міжнародних стандартів, яке б забезпечило ефективність правосуддя, доступ 

громадян до суду та право людини на справедливий суд [94, c. 24–25]. 

Отже, як наголошують Ю. Бисага і Д. Бєлов, у ході конституційної 

реформи змінюється не тільки сама конституція, у рух приходять усі правотворчі 

процеси. Їх аналіз дозволяє говорити про інтенсивність перетворювальних дій, 

бачити підсумки реформування і, головне, визначити функціональне призначення 

конституційної реформи [52, c. 65]. Поляризація поглядів говорить про те, що 

предметом конституційної модернізації передусім мають стати виборча система, 

місцеве самоврядування, територіальна організація, адміністративна реформа. 

Важливою також є судова реформа, справжній сенс якої полягає у тому, щоб 

створити новий судовий порядок. Політичні експерти звертають увагу на те, що 

йдеться не лише про суто нормотворчий процес, а про реалізацію цілого комплексу 

заходів правового, організаційного, фінансового характеру. На їхню думку, 

проведення конституційно-правової модернізації передбачає планування цієї 
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роботи, підготовку концепції з визначення методології, основного інструментарію, 

постановку завдань і цілей, визначення пріоритетів та прогнозування результатів 

[219]. Прийняття Закону України № 2222-IV, а згодом – його відновлення істотно 

змінило політичну систему суспільства та взаємовідносини між її суб’єктами, 

піднесло на новий рівень конституціоналізацію суспільного розвитку. 

Найважливішим моментом, що виражає реальний стан власне правового порядку, є 

кардинальна зміна бачення права, характеру його взаємозв’язку з державою, ролі й 

місця права в суспільстві, перспектив його розвитку. I саме на цих рівнях правової 

системи конституціоналізація може бути класифікована, а її результати встановлені 

й визначені з метою опосередкування суспільних відносин, становлення 

конституційного правопорядку [60, c. 6–8], забезпечення принципу 

конституційності чинного законодавства та підвищення авторитету права в 

суспільстві. Усе це поставило на порядок денний потребу переосмислення 

положень конституційного процесу. 

Отже, процес конституціоналізації багатоаспектний і стосується практично 

всіх елементів правової системи, а особливо законодавства. При цьому 

ефективність цього процесу залежить не тільки від творців галузевих правових 

систем, а й від стану Основного Закону. У цьому контексті заслуговує на увагу 

робота Конституційної комісії щодо оновлення Конституції України. Вбачається, 

що в забезпеченні конституціоналізації законодавства більш результативною має 

бути і діяльність Конституційного Суду України. У зв’язку із цим, на думку 

Ю. Шемшученка, яку ми цілком підтримуємо, слід розширити коло актів, щодо 

яких вирішується питання про їх відповідність Конституції України, та коло 

суб’єктів права на конституційне звернення, надавши таке право, зокрема, 

органам місцевого самоврядування [616, c. 4]. 

З цих підстав можемо підсумувати: усі розпочаті реформи в країні 

викликані об’єктивними умовами. Реалізація загальновизнаного принципу 

верховенства (панування) права, який лежить в основі Конституції України, 

належить до головних інтересів Української держави. Перехід до 

демократичного державного устрою значно підвищив роль права в житті 
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українського суспільства. Наявна донедавна правова система була, по суті, 

недієвою, дедалі частіше виявляла свою неспроможність охороняти законність і 

правопорядок, забезпечувати правовий захист життєво важливих інтересів 

суб’єктів права. На жаль, сьогодні правова реформа ще далека від завершення. 

Модернізаційні процеси в країні йдуть у п’яти напрямах: реформа у сфері 

місцевого самоврядування; реформа державного устрою України; 

адміністративна реформа та реформа державної служби; реформа політичної 

системи і порядку формування законодавчих (представницьких) органів 

державної влади; судова та економічна реформи. Однак у зазначеному ракурсі, 

на нашу думку, не визначено низку істотних для реформування моментів: 

наскільки глибоко ці реформи повинні модернізувати зазначені інститути і як 

держава має координувати процес модернізації. 

Нерозв’язаність правових проблем в країні зумовлює доцільність 

проведення масштабної реформи в галузі права задля глибокого перетворення 

національної правової системи. Така реформа, на наше переконання, не тільки 

виступатиме соціальним середовищем функціонування правової науки як 

спеціалізованої діяльності, теоретико-прикладного характеру, а й зумовлюватиме 

формування нової парадигми правових досліджень. У цілому необхідність 

проведення перетворень у праві на базі конституції приведе до ефективної 

конституціоналізації правового порядку в рамках правового забезпечення 

реформ. Звичайно, що успіх проведення правових реформ безпосередньо 

залежатиме від якості прийнятих законів, бо цей чинник є визначальним. Разом з 

тим, ефективність Основного Закону чи не найбільше залежить від того, 

наскільки його розуміють, а відтак і підтримують громадяни. У зв’язку із цим 

важливо, щоб в українському суспільстві було сформовано глибоку правову 

культуру, що сприятиме підвищенню дієвості конституції, втілення її положень у 

повсякденну суспільну діяльність. Така конституціоналізація забезпечить 

перетворення правової системи в контексті не тільки правотворчості, 

правозастосування, а й змінить правосвідомість громадян, їх ставлення до 

конституції як цінності та надбання людської цивілізації. 
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4.3 Права людини як основа конституціоналізації правового порядку 

 

Конституційно-правові основи (первинні, базові основи) закріплюють не 

державу в цілому, яка відірвана від реальності, а державу, яка сприймає сучасні 

стандарти демократії, верховенство права та права людини, призначення якої – 

соціальне служіння. Як зазначає М. Оніщук, сучасні державотворчі та 

правотворчі процеси в Україні, незважаючи на їх складність і суперечливість, 

неможливо уявити поза межами усталення ідей та ідеалів демократії і 

верховенства права, утвердження й забезпечення прав і свобод людини [366, 

c. 4]. Конституціоналізація безпосередньо пов’язана з наділенням громадян 

невідчужуваними, визнаними від народження правами, які стосуються свободи, 

рівності та незалежності. Закріплені в Основному Законі права людини 

утворюють основу конституціоналізації правопорядку, яка повинна 

реалізовуватись в усіх сферах життєдіяльності суспільства та сприяти їх 

ефективному захистові. Тому не випадково під час становлення і формування 

нових конституційних положень побудови громадянського суспільства за основу 

було взято саме ідею прав та свобод людини. 

Виключно з урахуванням конституційного змісту прав людини можуть 

вироблятися юридичні конструкції та режими опосередкованого 

правокористування як особливої форми реалізації права. Проте законодавець не 

може самостійно інтерпретувати сутність прав людини. Конституціоналізація 

стимулює його відповідну активність тільки в плані змістовної конкретизації 

прав людини [256, c. 19]. Конституційні положення конкретизуються великою 

кількістю законодавчих актів та деталізуються в системі підзаконних 

нормативних актів. Визначаючи через конституційні положення основні 

загальнолюдські цінності, громадяни зобов’язують законодавця слідувати їм, 

керуючись розумінням природних принципів у праві. У контексті цього 

абсолютно незаперечним є те, що законодавчий процес повинен виразно і чітко 

реалізувати ідею прав і свобод людини як основу правового порядку. Доказом 
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цього висновку слугує Національна стратегія у сфері прав людини, підписана 

Указом Президента України 25 серпня 2015 р. [486]. 

Сьогодні прихильники природно-правового розуміння природи прав і 

свобод та юридичного позитивізму єдині в думці, що для того, аби права і 

свободи були реально дієвими, вони мають дістати юридичне закріплення в 

чинному законодавстві, зокрема в конституції; тільки в цьому випадку вони 

набувають загального значення, висловлюють загальний інтерес. На нашу думку, 

юридичним вираженням реальності прав і свобод є демократичний правовий 

порядок, оскільки саме в цій сфері набувають правового оформлення головні 

відносини суспільства, держави та індивіда. Правопорядок, демократія, права і 

свободи утворюють єдину, внутрішньо узгоджену систему, вони настільки тісно 

взаємопов’язані, що «відірвати» забезпечення правопорядку від охорони прав і 

свобод, по суті, неможливо. 

Основним чинником розвитку системи захисту фундаментальних прав та 

свобод в Україні, на думку С. Шевчука, повинні бути єдині для всієї Європи 

правові цінності та розуміння юридичної природи прав та основних свобод [683, 

c. 23]. Більше того, для громадянського суспільства характерні загальнолюдські 

цінності, задекларовані саме Основним Законом, в яких повага прав і свобод особи 

є основоположним принципом вже не одне десятиліття. Найчастіше індивідуалізм 

і свобода – це не тільки благо і бажана мета людини, а й обов’язкові умови її 

життєдіяльності, що вимагають від неї великих життєвих зусиль. Покладання на 

власні сили, стан відчуження та інші іманентно властиві людині риси, пов’язані із 

зазначеними ціннісними установками, породжують ситуації, за яких право стає 

універсальним регулятором суспільних відносин у громадянському суспільстві. 

Як зазначає Ю. Размєтаєва, ціннісне значення прав людини у громадянському 

суспільстві виражається як на індивідуальному рівні (права складають систему 

цінностей окремої особи), так і на рівні інституцій (права утверджуються як 

цінності для певної групи осіб). Тому права людини є елементом права в цілому, а 

отже, і засобом регулювання відносин як між індивідами, так і між ними та 

суспільними інституціями, державою тощо [512, c. 94–95]. Право може 
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сприйматися і як реальність свободи людини у громадянському суспільстві. 

Соціальні регулятори спрямовані здебільшого на забезпечення доцільних рівнів 

свободи особи, на формування допустимої системи обмежень свободи людини за 

допомогою прав і юридичних обов’язків інших осіб. 

Право також відіграє установчу і нормативно-регулюючу роль у 

суспільному організмі. Завдяки йому відбуваються розбудова соціальних 

ієрархій та інститутів у структурі суспільства, закріплення сталого соціально-

політичного устрою, легітимуються правові основи влади, йде утвердження 

соціальних цінностей, забезпечення стійкого правопорядку тощо – все те, що 

забезпечує стабільну еволюцію громадянського суспільства [131, c. 205]. Рівною 

мірою гуманістичні цілі, що відповідають правовому характеру держави, 

виступають визначальним моментом і щодо забезпечення пріоритету права. 

Останній полягає не стільки у ступені пов’язаності держави правом, скільки у 

виявленні та реальному здійсненні соціальних зобов’язань держави перед 

людиною. З цього приводу В. Крусс зазначає, що дзеркальною проекцією 

змістовної конкретизації прав людини виступає відповідне відображення змісту 

кореспондуючих їм обов’язків держави [256, c. 20]. У правовій державі 

верховенство Основного Закону полягає не в тому, що це акт найвищої 

юридичної сили, а в тому, що в ньому закріплені права людини як найвищої 

цінності. Причому не менш важлива і зворотна залежність: що більше 

суспільство надає прав і свобод своїм громадянам, то досконалішими мають бути 

закони і ефективнішим правопорядок, то суворішим – дотримання й чіткіше 

застосування конституційних приписів. Тому конституціоналізація правового 

порядку проявляється у встановленні міцних юридичних гарантій, необхідних 

форм і процедур конституційного захисту особи від свавілля держави. Реалізація 

принципу поділу влади має бути спрямована на те, щоб усі гілки влади мали 

насамперед ці гуманістичні цілі. Тому забезпечення правового порядку, 

близького до ідеального, є необхідною умовою побудови правової держави і 

розвиненого громадянського суспільства. Як наслідок громадянське суспільство 

може функціонувати лише на правових засадах, оскільки організація його 
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складових має нормативний зміст і спрямована на регулювання поведінки 

людей. 

Як зазначає Т. Подковенко, ключовим елементом еволюції громадянського 

суспільства є міра здійснення свободи людини (курсив наш. – Т. П.) в 

економічній, політичній та соціальній сферах. Щодо останньої, то важливо, що 

для характеристики громадянського суспільства істотним є його специфічний 

зв’язок із соціальною державою. Громадянське суспільство за природою своєї 

еволюції є вимогою формування соціально орієнтованої правової держави, а 

існування розвиненого громадянського суспільства передбачає формування 

демократично визначеної державної влади [405, c. 90]. Таке суспільство визначає 

найістотніші принципи регулювання, згідно з якими встановлюється пріоритет 

особистих інтересів людини над інтересами колективу, нації, держави, 

відповідальність держави перед особою; визначається обов’язок держави 

дотримуватись правових приписів, охороняти й підтримувати правопорядок, 

забезпечується демократизм державної влади на основі принципу поділу влади. 

Отже, держава стосовно суспільства другорядна і в принципі слугує інтересам 

суспільства. Сама ж соціальна держава, на думку Н. Хоми, має підтримувати 

основні цінності громадянського суспільства, такі як свобода, справедливість, 

солідаризм, соціальне партнерство, консенсус [662, c. 84]. Межі функцій та 

юридичного інструментарію держави встановлює саме суспільство, 

громадянське за своєю суттю. Тільки будучи відносно незалежним та 

автономним щодо держави, суспільство може стати грома-дянським. 

З цього приводу А. Крусян зауважує, що громадянське суспільство – це 

вільне суспільство, свобода якого полягає в його самостійності та відносній 

незалежності від держави. Проте абсолютна незалежність від держави не є 

реальною, тому що саме держава є певним гарантом цієї свободи [264, c. 17–18]. 

Біла книга урядування Європейського Союзу визначає громадянське суспільство як 

таке, що об’єднує переважно організації самоутворені або утворені під 

керівництвом держави. Справді, як наголошує Н. Оніщенко, права людини можуть 

бути гарантовані тільки в умовах сильної держави, яка в змозі управляти 
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суспільством і позитивно впливати на особу [362, c. 58]. Саме на основі цих 

принципів регулювання можна встановити сучасне співвідношення права і закону, 

що зумовлює прийняття лише «правових законів». Не випадково тому в масовій 

суспільній свідомості роль права для громадянського суспільства ототожнюється зі 

справедливістю приписів держави, прогресивною соціальною спрямованістю цілей 

і завдань, виражених правовою нормою. I хоча закон незмінно є найдосконалішою 

формою права, саме право не вичерпується законом, оскільки передбачає дію 

реальних, фактичних суспільних відносин і їх перетворення на правові відносини як 

процес правової життєдіяльності. Втім, з іншого боку, саме «правове суспільство» 

покликане забезпечити законові статус не тільки основоположного, первинного, а в 

перспективі – і єдиного регулятора суспільних відносин. 

На жаль, в Конституції України прямо не вживається термін «громадянське 

суспільство», що, на думку А. Крусян, є правовим упущенням у контексті теорії 

сучасного українського конституціоналізму [264, c. 19]. До того ж, як наголошує 

О. Лотюк, саме нормами конституційного права закладається правовий 

фундамент побудови і розвитку громадянського суспільства [295, c. 112]. 

Конституція 1996 р. як Основний Закон держави остаточно закріпила правовий 

статус держави Україна, визначила основні напрями розвитку політичної і 

правової системи, структуру органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування, основні політичні, економічні та соціальні права громадян, 

встановила право державної, комунальної і приватної власності громадян і право 

власності юридичних осіб. У ній визначено правовий статус і повноваження 

Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Попри належно сформовану нормативну базу з цього питання, на сьогодні 

Україні необхідно пройти ще тривалий і складний шлях формування інститутів 

(структур) громадянського суспільства, які поки що погано розвинені, а то й 

взагалі не розвинені. Це є свідченням того, що процеси розвитку громадянського 

суспільства, реалізація зовнішньополітичної стратегії, зміни в економічному 

житті країни, реформування системи органів влади вимагають подальшого 
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конституційного регулювання [616, c. 11]. Так, результати дослідження Nаtions 

in Transit, яке проводить міжнародна неурядова організація Freedom Hause 

(оцінювання відбувається за семибальною шкалою, де сім – це найгірший 

показник, а один – відповідно, найкращий) свідчать, що рівень сформованості 

громадянського суспільства в Україні погіршується від 4,50 балів у 2005 р. до 

4,93 у 2014 р. [721]. При цьому міжнародна спільнота акцентує увагу на потребі 

його значного вдосконалення. 

Як бачимо з результатів дослідження в Україні, деякі інститути 

громадянського суспільства, задекларовані Основним Законом, поки що погано 

розвинені, а то й взагалі нерозвинені. Це є свідченням того, що процеси розвитку 

громадянського суспільства, реалізація зовнішньополітичної стратегії, зміни в 

економічному житті країни, реформування системи органів влади вимагають 

подальшого конституювання відповідного конституційного регулювання [565, 

c. 11]. Отож за умов розпочатої в Україні правової реформи постало надзвичайно 

важливе питання про підвищення ефективності конституціоналізації правового 

порядку, без чого здійснити політичні, економічні та інші реформи, сформувати 

правову державу і громадянське суспільство є досить проблематично. Саме в 

цьому значенні відстежується велика роль конституції в утвердженні 

демократичної держави і громадянського суспільства. 

Без громадянського суспільства немислимі процеси конституціоналізації 

права та правового порядку зокрема. На жаль, багатьма дослідниками справедливо 

відзначається декларативність положень Конституції про права і свободи людини, 

викликана відсутністю економічних, політичних, організаційних, юридичних та 

інших гарантій реалізації проголошених прав, неефективним визнається і 

механізм їх захисту. У числі основних причин цих негативних явищ називаються: 

недостатній розвиток національного законодавства; сприйняття більшістю 

населення системи державних правоохоронних органів не як структури, яка 

захищає людину, а як державного механізму, що захищає державу від особи та її 

проблем; нерозвиненість і відособленість державних органів та установ, які 

здійснюють контроль за дотриманням прав людини тощо. 
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Конституція як нормативний акт важлива сама собою, проте тільки як 

частина загального механізму суспільно-політичного життя. Ефективна ж дія 

Основного Закону залежить передовсім від того, наскільки його засвоїли і 

підтримують громадяни. При цьому конституційно-правове середовище 

формується виключно поведінкою більшості учасників конституційно-правових 

відносин. Якщо механізм дії більшості суб’єктивних прав передбачає активну 

поведінку носіїв цих прав, механізм дії конституційно-правових норм вимагає 

правової активності всього соціального середовища. Тому сутність сучасної 

конституції – в її інтегруючих, об’єднуючих соціальні верстви і групи цінностях, 

реалізація та розвиток яких повинні бути головним завданням у діяльності всіх 

органів держави. У зв’язку із цим важливо сформувати в усьому суспільстві 

правову культуру, яка сприятиме підвищенню дієвості Основного Закону. 

Останній же має визначати насамперед людиномірні засади громадянського 

суспільства, його політичні і соціальні цінності. 

Як зауважує С. Пєтков, кожен нормативний акт, який ухвалюється 

Верховною Радою України, кожен наказ, який затверджується в міністерствах та 

відомствах, повинен відповідати Конституції, неухильне виконання якої – основа 

для побудови громадянського суспільства в Україні [396, c. 18]. У цьому аспекті 

показовою є думка О. Костенка, який зазначає, що правопорядок – це суспільний 

стан, що утворюється в результаті прояву двох взаємопов’язаних між собою 

чинників: правової культури людей і законодавства, яке вони застосовують у 

суспільному житті. Причому, додає вчений, ролі правової культури і 

законодавства в механізмі забезпечення правопорядку розподіляються згідно з 

такою закономірністю: законодавство – це лише інструмент, який люди 

застосовують відповідно до своєї правової культури. Відповідно, що 

досконаліший цей інструмент, то успішніше люди з розвиненою правовою 

культурою можуть з його допомогою забезпечити правопорядок в країні [226, 

c. 28]. Правова культура – це своєрідний критерій життя держави, який показує, як 

закон застосовується або порушується у щоденній практиці, як в державі діють 

демократичні норми і правила. Високий рівень розвиненості правової культури 
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відображається у правовому змісті суспільних відносин, у доцільності жити згідно 

з правом, у загальнодоступності, звичності й максимальному поширенні 

стандартів правомірної поведінки, у реалізації членами громадянського 

суспільства своїх прав та обов’язків згідно з Основним Законом – конституцією. 

Основний Закон визначає контури майбутнього громадянського суспільства 

в державі, його політичні та соціальні цінності і тим самим закладає основи 

правопорядку в державі. Для України існування належного правового порядку 

завжди було надзвичайно важливим. Без всебічного його формування неможливо 

не тільки побудувати громадянське суспільство, а й істотно зміцнити правову 

державу. Об’єктивна необхідність законності і правопорядку в сучасних умовах 

пояснюється тим, що без них неможливо вирішити питання, вкрай важливі для 

суспільства. До таких належать: успішне проведення курсу економічних реформ, 

становлення ринкових відносин, розвиток виробництва; побудова громадянського 

суспільства та правової держави; ефективне функціонування інститутів 

демократії, політичної системи; реалізація прав і свобод людини, упорядкування 

їх гарантій; чітка робота державного апарату, усіх його складових, органів, 

структур, посадових осіб; боротьба зі злочинністю, корупцією, правовим 

нігілізмом, тероризмом; забезпечення правотворчого, правозастосовного, а у 

ширшому значенні – управлінського процесу; формування політико-правової 

культури та підвищення правосвідомості особистості та усього суспільства [614, 

c. 406]. Отож, правопорядок існує не абстрактно, а в реальному житті. Він завжди 

існує у певних визначених конституцією межах для створення сприятливих умов 

розвитку громадянського суспільства та забезпечення прав людини. 

У цьому сенсі конституція – це програмний документ для майбутнього 

громадянського суспільства, у ній закладено його ідейно-політичні, філософські, 

доктринальні принципи. Натомість саме громадянське суспільство має право 

визначати дієвіcть Основного Закону, реальність втілення його приписів у 

суспільне життя та забезпечення на цій основі правового порядку. У такому разі 

при визначенні показників ефективності конституціоналізації правового порядку 

можуть застосовуватися статистичні методики оцінювання рівня довіри громадян 
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до ефективності Конституції. Наприклад, 2007 р. Iнститут соціальної та політичної 

психології АПН України провів опитування щодо доцільності реформування 

Основного Закону України [734]. На основі аналізу результатів соціологічних 

досліджень щодо ставлення громадян до питань, пов’язаних з перебігом 

конституційної реформи в Україні, можна було зробити відповідні висновки, а 

саме: ключовою проблемою конституційного ладу громадяни вважають 

недотримання норм конституції органами державної влади; конституція у 

свідомості людей втрачає риси Основного Закону, який гарантує їхні права і 

свободи, визначає поведінку вищих посадових осіб та відображає основи 

державного ладу і суверенітету України. У цьому випадку статистичні дані є 

своєрідною «точкою відліку» того стану об’єкта, з якого починається життя того 

чи того нормативно-правового акта. Зіставивши відповідні показники через 

певний проміжок часу, дослідник може зробити висновки про ефективність цього 

нормативного акта (конституції. – Т. П.). Саме тому частиною предмета соціології 

конституційного права є дослідження стану правосвідомості різних соціальних 

груп як елементів громадянського суспільства [144, c. 344–345]. 

Головним суб’єктом громадянського суспільства є людина, що має потреби, 

інтереси та цінності, зовнішньо виражені у правах та обов’язках. Людина також є 

«первинним носієм» правопорядку, бо кожен суб’єкт права своєю повсякденною, 

повсякчасною поведінкою «творить» правопорядок, впливає на його стан у 

громадських місцях, на роботі, в селі, місті тощо [246, c. 64]. Більше того, людина 

як складова громадянського суспільства має усвідомити себе як мету і найвищу 

соціальну цінність. Як слушно зауважує Р. Гаврилюк, в основі громадянського 

суспільства лежать горизонтальні зв’язки, забезпечені природним правом (курсив 

наш. – Т. П.) [113, c. 11]. Права людини як серцевина і стрижень правопорядку 

виступають джерелом постійного відтворення та активності, інструмент 

саморозвитку громадянського суспільства. Саме права людини є певним 

ціннісним орієнтиром, який дає змогу застосувати «людський вимір» не лише до 

держави, права, закону, правопорядку, а й до громадянського суспільства, 

оскільки ступінь його зрілості значною мірою залежить від стану справ з правами 
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людини, від обсягу їх реалізації [474, c. 184]. У цьому контексті зростає роль 

держави і громадянського суспільства у забезпеченні прав людини, її честі, 

гідності та природного суверенітету [147, c. 209]. Тому формування 

громадянського суспільства в руслі поваги прав людини є першочерговим 

завданням правової держави, розв’язання якого потребує тривалого часу і 

залежить від усіх представників громадянського суспільства. 

Варто зазначити, що безліч явищ і процесів, що відбуваються в сучасному 

українському суспільстві, не зумовлені об’єктивними потребами. Велика частина 

суспільства оцінює їх вкрай негативно, і це ставлення нерідко переноситься на 

процеси оновлення загалом. Зокрема громадяни особливо гостро переживають 

кризу соціального порядку, насамперед правову його частину. З цього приводу ще 

Б. Кістяківський підкреслював, що соціальна дисципліна створюється тільки 

правом; дисципліноване суспільство і суспільство з розвиненим правовим 

порядком – тотожні поняття; водночас основу міцного правопорядку становить 

свобода особи та її недоторканність, причому в конституційній державі правовий 

порядок є системою відносин, за яких усі особи конкретного суспільства володіють 

найбільшою свободою діяльності та самовизначення [206, c. 109, 115, 119]. 

При цьому бажання відновити і зміцнити правопорядок асоціюється у 

свідомості людей не з використанням напрацьованих методів і засобів, а з 

пошуком нових, адекватних правовим вимогам сучасності важелів та механізмів 

забезпечення режиму законності і стану правового порядку. Різке погіршення 

стану правового порядку в сучасному українському суспільстві надзвичайно чітко 

виражене не тільки в кількісних, а й якісних показниках динаміки соціального 

нормування діяльності та поведінки громадян. I найнаочніше це погіршення 

проявилося в процесах, які відображають злочинність. Несприятливим ґрунтом 

для тенденції втрати контролю з боку держави за соціальними процесами, що 

поглиблюють проблему злочинності, і за самою злочинністю є та обставина, що 

правоохоронні органи, виявляється, не в змозі підвищити ефективність і якість 

своєї діяльності. Здебільшого справа обмежується різними деклараціями, 

розробками програм боротьби та подібними заходами імітаційного характеру. Тим 
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часом рівень розкриття злочинів – досить низький. Разом з тим, було б абсолютно 

невиправдано пов’язувати ефективність правопорядку лише з рівнем злочинності. 

Злочинність – лише один із спектрів соціальної реальності, яка протистоїть 

правовому порядку. Отже, в сучасних умовах необхідно раціоналізувати 

правопорядок – через урахування інтересів людей в політико-правовій діяльності, 

досягнення чіткості й визначеності позиції влади щодо людиноцентристських 

пріоритетів, усвідомлення тих чинників, які дестабілізують правові відносини, і 

тих, які можуть бути використані на противагу їм. 

Сучасну конституційну конфліктність в українському суспільстві як таку 

характеризують такі загальні детермінанти: слабка політична структурованість 

українського соціуму і недостатньо високий рівень його конституційної 

культури; суперечності в законодавстві; суперечливе тлумачення конституційних 

норм різними гілками влади; відсутність організаційно-правових механізмів 

розв’язання конфліктів між різними суб’єктами конституційно-правових 

відносин тощо [499, c. 150–151]. Відтак можна констатувати, що нинішня 

ситуація в Україні – якісно новий феномен, і за масштабами злочинних проявів, і 

за ступенем руйнівного впливу на життєдіяльність суспільства, функціонування 

та безпеку держави, реорганізацію прав і свобод її громадян. Відповідно до цього 

змінюються стан та авторитет того соціального інституту, який покликаний 

гарантувати безпеку, права і свободи громадянам, – правового порядку. З огляду 

на такі мінливі за змістом соціальні відносини та небачені за останнє десятиліття 

характер і масштаби злочинності правові реалії потребують і більш глибоких 

змін структури і змісту цього феномену. Тому заслуговують на увагу пропозиції 

А. Крижанівського щодо нового осмислення природи правового порядку, його 

образу в сучасному суспільстві та вироблення сучасної парадигми, яка 

відповідала б реаліям XXI ст. Учений стверджує, що правопорядок існує як 

самостійний і самодостатній соціально-правовий феномен, як правова 

реальність, що утворюється, існує і діє на поведінку людей у процесі правового 

життя суспільства. Наголошується, що вплив громадянського суспільства 

пронизує фактично усі сторони і стадії забезпечення впорядкованості суспільної 
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життєдіяльності, але найзначущішою вбачається його роль у продукуванні 

соціальних уявлень про те, яким саме має бути цей порядок, та у формуванні 

стандартів цього порядку. На підставі аналізу зроблено висновок, що 

правопорядок є «супутником», фактором і умовою цивілізованого життя людей, і 

через суспільно-просторове буття самої людини виникає і стверджується там, де 

відбувається її суспільна життєдіяльність [246, c. 64]. 

Оскільки правопорядок є основою взаємин усіх членів суспільства, 

зокрема й відносин між державою та особою, це й визначає головне призначення 

його конституціоналізації як засобу і способу втілення правових приписів 

(зокрема конституційних) у реальні правові відносини та правомірну поведінку. 

Рівень же конституціоналізації правового порядку в тих чи тих історичних 

умовах залежить від особистої, суспільної культури громадян, професійно-

правової культури осіб, які застосовують право, від ступеня усвідомлення або 

взаємозв’язку законності і справедливості. Особливо важливо, щоб 

справедливість була закладена в самій конституції. Для конституціоналізації 

правового порядку в змісті режиму законності мають відбутися конкретні зміни. 

1. Конституція як Основний Закон держави має стати не знаряддям у руках 

держави, а правовим балансом суспільних інтересів. 

2. Громадяни мають отримати реальну можливість вимагати дотримання 

правових приписів від держави та її органів. 

3. Варто розширити предметний бік законності – через реалізацію 

принципу «дозволене (тобто законне) все те, що законом не заборонене». 

4. Закони як основні джерела права повинні мати пряму дію та відповідати 

реальним і прогресивним суспільним відносинам. 

Крім того, в умовах сучасних викликів, пов’язаних із терористичною 

загрозою Українській державі та її громадянам, особливо важливо, щоб державна 

функція із забезпечення правопорядку здійснювалася без порушення прав і 

свобод людини, основоположних принципів правової держави. Це завдання може 

виконати тільки така держава, яка охороняє права й законні інтереси своїх 

громадян. Адже реальний показник сили державної влади, її ефективності – у 
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високому рівні правового порядку. Загальновідомо, що правопорядок і 

демократія – взаємозалежні. Проте демократичний правопорядок – це зовсім не 

виконання законів за будь-яку ціну. Міцність демократії визначається не просто 

наявністю писаної конституції, навіть такої, що відповідає високим стандартам, а 

наявністю та юридичним закріпленням справжнього балансу інтересів різних 

соціальних верств та суспільних груп, результатом чого виступає повага 

громадян до інститутів держави. 

З іншого боку, мета будь-якого громадянського суспільства – визнання і 

забезпечення природних і невідчужуваних прав і свобод людини – буде 

важкодосяжною, якщо між їх визнанням і забезпеченням немає сполучної ланки, 

якою є повага держави до прав людини. Як зауважує з цього приводу М. Савчин, 

повага до прав людини насамперед означає, що законодавство має належним 

чином визначати їх обсяг і зміст. Законодавець несе відповідальність за належне 

регулювання згідно з конституційними цінностями і принципами, оскільки 

неякісний закон, непридатний до застосування, означає відсутність 

законодавчого регулювання [539, c. 190]. Відповідно в діючу формулу взаємодії 

особи і держави («визнання – дотримання – захист прав та свобод людини і 

громадянина») необхідно внести заключний елемент: «… захист інтересів 

індивідів через поважання їх прав». На сучасному етапі свого розвитку Україна 

має все необхідне для гарантування та здійснення захисту основних прав і 

свобод особи, проголошених у Конституції. 

Тому слід залучити саму державу до активної участі у формуванні й 

розвитку громадянського суспільства, ставлячи її на службу ефективним 

інститутам громадянського суспільства. Першорядне завдання сучасної держави 

полягає у тому, щоб спільними зусиллями держави й суспільства подолати 

відчуження між ними. Можна було б звільнити державу від деяких традиційних 

обов’язків, передавши їх тим чи тим громадським організаціям, з якими має бути 

налагоджено тісну співпрацю. Подібні зміни не повинні здійснюватися за рахунок 

послаблення держави. Навпаки, сила держави – в її тісній, погодженій та 

солідарній взаємодії із громадськими формуваннями, громадянами, з усім 
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населенням країни. Звичайно, конституювання системи взаємодії між державою 

як суб’єктом управління та суспільством (суспільними відносинами) як його 

об’єктом управління залежить від рівня зрілості громадянського суспільства [136, 

c. 27]. До того ж, на думку Н. Оніщенко, саме принцип соціального та політичного 

балансу у взаємовідносинах держави і громадянського суспільства повинен стати 

основою для виправлення та кореляції нестабільної політичної ситуації [362, 

c. 57]. Отже, від ефективності конституційно-правового механізму регулювання 

діяльності суб’єктів громадянського суспільства, їх різнобічної взаємодії з 

органами державної влади залежить дієвість інститутів громадянського 

суспільства, а також їх стабільність і стійкість загалом [294, c. 39]. 

Втім, сьогодні ступінь справжнього впровадження рис правової 

державності в українські політичні реалії далекий від повноцінного втілення ідеї 

правової держави. У процесі формування такої держави в Україні в умовах 

нестабільності громадянського суспільства постають значні перешкоди, 

пов’язані з нерозвиненістю демократії, відсутністю цивілізованих підходів до 

нормального функціонування правових форм управління громадянським 

суспільством. Те, що в Україні немає поки що повноцінної демократичної, 

правової держави, визнає більшість політичних експертів. Для правової держави 

важливий, щонайперше, перехід від колишнього «спрощеного народовладдя» до 

реального залучення громадян до управління справами суспільства і держави, до 

здійснення суверенітету народом України. «Правова держава, – відзначається в 

Документі Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру 

НБСЄ, – означає не просто формальну законність, котрою забезпечується 

регулярність і послідовність в досягненні і підтримці демократичного права, але 

справедливість, засновану на повному визнанні вищої людської цінності» [149]. 

На жаль, рівень сучасного розвитку українського суспільства ще не є 

показником активних дій громадян, які були б спрямовані на досягнення і захист 

демократичних цінностей. Впровадження в суспільну свідомість самих понять 

«правова держава», «права людини», «поділ влади», «політичний плюралізм» 

ускладнене через недостатній розвиток правосвідомості більшості громадян, а 
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також суперечності цих понять наявним реаліям української дійсності. 

Необхідне усвідомлення того факту, що без участі інститутів громадянського 

суспільства, їх зв’язку з державою та авторитетними органами самоуправління 

громадян неможливо забезпечити той правосвідомий потенціал, без якого 

бажаний правопорядок так і залишиться мрією [548, c. 59]. У зв’язку з 

посиленням авторитарних засад влади втрачає своє первинне значення принцип 

поділу влади. Влада і право завжди йдуть поруч, тісно взаємодіють між собою, 

щоб досягти спільної мети. Очевидно, що влада, не обмежена правом, може бути 

небезпечна, а право, не забезпечене владою, – безсиле. Але найважливішим 

пріоритетом влади є гарантування особистої безпеки громадян, їх прав та свобод. 

Тільки так можливо досягти соціально-політичної стабільності, а відтак і 

реального, життєво важливого і належного правового порядку. Отже, однією з 

головних умов забезпечення соціально-політичної стабільності є належний 

розвиток громадянського суспільства [174, c. 68]. Саме тому відповідно до 

Закону України «Про основи національної безпеки України» створення 

громадянського суспільства віднесене до пріоритетних національних інтересів. 

Конституція України прописує умови самостійності громадянського 

суспільства, яка проявляється в діяльності політичних партій, рухів, у проявах 

групових інтересів, в екстремальній активності населення. Як наголошується у 

вітчизняній літературі, громадянське суспільство є політичним, оскільки таким є 

сам громадянин [140, c. 127]. Відтак політичний лад є офіційним виявом 

громадянського суспільства, адже елементи політичного ладу (держава, її 

органи, громадські організації) відповідальні перед людиною, тож повинні 

представляти і захищати її інтереси. Громадяни мають право брати участь в 

управлінні справами держави та суспільства і безпосередньо, і через своїх 

представників. Вони залучаються до формування, організації та діяльності 

органів державної влади і органів місцевого самоврядування, мають рівний 

доступ до державної служби, беруть участь у здійсненні правосуддя. Як 

наслідок, народ безпосередньо (наприклад, під час референдуму) і за 

посередництвом створених ним органів сам встановлює обсяг прав і свобод усіх 
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громадян у демократичній державі, визначає умови їх реалізації та захисту 

(зокрема через органи судової влади). 

Зміцнення політичних гарантій прав і свобод громадян відбувається в 

процесі здійснення заходів, спрямованих на розвиток демократії, широке 

залучення громадян до державно-владної діяльності, забезпечення їх політичної 

активності в управлінні державними і громадськими справами. Серед 

найважливіших заходів, які визначають розгортання демократії в Україні, варто 

назвати такі: розвиток гласності, забезпечення свободи масової інформації, дія 

засобів масової інформації в умовах заборони цензури, здійснення ідеологічного 

і політичного плюралізму, багатопартійності, право індивідуальних і 

колективних звернень до державних та громадських органів, свобода 

пересування, а також забезпечення права на інформацію, що безпосередньо 

стосуються прав і свобод громадянина, гарантування їх безпеки. 

Суспільство все більше усвідомлює, що воно не може успішно розвиватися 

без урахування таких чинників як духовно-моральний, інтелектуальний, 

екологічний, науково-технічний, інноваційний, демографічний [616, c. 4]. 

Суспільство взагалі не може нормально розвиватися без розвиненого 

політичного, економічного, соціального і юридичного механізму, визначеного 

Основним Законом. На цій підставі слушним є висновок щодо природи 

конституції як базису громадянського суспільства. Конституція неодмінно має 

виконувати певні вимоги-принципи, які відповідали б принципам усього 

суспільства. До того ж, Основний Закон відіграє для громадян консолідаційну 

роль, у ньому панує право як загальна міра свободи, рівності і справедливості в 

суспільстві, що й визначає зміст усіх чинних у державі законів. Тому в контексті 

забезпечення правового порядку конституція виступає, так би мовити, 

суспільним правом, і головна її мета – охорона свободи, оскільки свобода 

людини є найважливішою засадою демократичного державного устрою. 

Навіть більше, конституція має регулювати відносини держави і суспільства 

в такий спосіб, щоб держава в особі її органів і посадових осіб, залишаючись 

гарантом прав і свобод, не могла безпосередньо контролювати суспільство. У 

цьому і полягає, на думку професора А. Селіванова, конституційна природа 
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парламенту, який не повинен допускати обмеження свободи народу, оцінювати 

діяльність усіх інших органів публічної влади, визначати відповідальність будь-

яких посадових осіб за їх дії (бездіяльність), щоб не допустити посягань на 

свободу, демократію чи будь-якого ущемлення прав та інтересів особи [565, 

c. 428]. Отже, завдання держави полягає в тому, щоб регулювати відносини між 

вільними громадянами на основі суворого дотримання норм права, що мають 

гарантувати свободу особи, права людини і громадянина. 

Право має надзвичайно важливе значення для розвитку моралі щодо 

необхідності чіткого правового порядку, який надає суспільству стійкості та 

міцності в регулюванні суспільних відносин. Проте, на думку ряду авторів, серед 

аспектів багатогранності права виділяється один життєво важливий парадокс: 

даруючи людям свободу буття, право не допускає хаосу, стримуючи можливі 

суспільні негаразди зведенням формальних меж для проявів людської волі. За 

рахунок цього в житті соціуму активно проявляються елементи порядку, 

організованості та узгодження, а право одночасно виступає носієм, виразником 

міри свободи людини, залишаючись при цьому ефективним керманичем 

державного управління, адже, як слушно зазначає О. Петришин, суспільство і є 

найвідповідальнішим підґрунтям для практичного здійснення правових норм, де 

тільки й можуть скластися реальні показники ефективності права [392, c. 20]. 

Відтак право і мораль складаються із загальних правил поведінки, що виражають 

певну волю, тобто спрямовані на встановлення і підтримання на необхідному 

рівні дисципліни і правопорядку в суспільстві, що забезпечується насамперед 

Основним Законом держави. 

Зі сказаного можна зробити висновок, що конституція є одночасно 

Основним Законом держави і всього суспільства. В конституції неодмінно має 

бути відображено певні вимоги-принципи, які відповідали б принципам усього 

суспільства. У цьому зв’язку доречно навести думку О. Скрипнюка стосовно 

того, що у демократичній державі конституція, маючи найвищий статус, 

виступає тією специфічною інстанцією, яка має вплив не лише на суспільство та 

громадян, а й на саму державу. Держава не має ні права, ні практичної 

можливості виносити будь-які розпорядження чи приписи щодо повноти 
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реалізації конституційних норм, їх звуження або обмеження, оскільки 

конституція виявляється захищеною від будь-яких можливих проявів свавілля 

державної влади [581, c. 53–54]. 

Тому на думку Л. Удовики, тенденція зростання ролі й значення права в 

житті суспільства й усього людства в умовах глобалізації, у забезпеченні його 

стабільності й функціонування корелюється із тенденцією зростання ролі й 

значення людини як у суспільстві, так і в праві. При цьому змінюється буття 

самої людини, її потреби та інтереси; значна їх частина набуває глобального 

характеру, проникає у сферу правових відносин, знаходить прояв у нормах і 

правилах поведінки, закріплених у нормативно-правових актах (зокрема у 

конституції. – Т. П.) [646, c. 5]. Норми конституції діють безпосередньо, 

слугують своєрідним стимулом для подальшого розвитку та вдосконалення 

правової системи загалом і кожного, хто входить до неї як окремий елемент. 

Процес реалізації норм Основного Закону держави має багаторівневий характер, 

у зв’язку з чим не тільки елементи правової системи, а й різноманітні зв’язки між 

ними мають прямий чи побічний стосунок до реалізації конституційних 

положень і принципів. Особливого значення у цьому сенсі набуває взаємозв’язок 

і вияв тенденцій безпосереднього впливу конституційних положень на 

формування й зміцнення правового порядку та формування на цій основі 

незалежного громадянського суспільства. 

На думку К. Россетті, визначаючи автономність громадянського суспільства, 

правова держава має реагувати на запити і потреби асоційованого громадянства, 

видавати відповідні законодавчі акти та слідкувати за їх виконанням; інакше 

кажучи, вона повинна створити ситуацію правової захищеності громадян, 

сформувати сприятливе правове поле для діяльності створюваних ними суспільних 

інститутів [728, p. 87]. Отже, завдання держави полягає у тому, щоб регулювати 

відносини між вільними громадянами на основі суворого дотримання норм 

Основного Закону, що покликані гарантувати свободу особи, недоторканність 

власності, житла та інші права людини і громадянина. Тобто конституція є 

суспільним правом, і головна її мета – охорона свободи, оскільки свобода людини є 

засадою життєвого устрою. Ефективність держави залежить від того, наскільки 
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вона здатна акумулювати загальнолюдські інтереси та реалізувати їх у своїй 

політиці. Держава не може і не повинна абстрагуватися від реальних інтересів та 

потреб людини, оскільки це призведе до знищення балансу соціальних інтересів у 

суспільстві. Що більше: конституція має регулювати відносини держави і 

суспільства в такий спосіб, щоб держава в особі її органів і посадових осіб, 

залишаючись гарантом прав і свобод, не могла безпосередньо контролювати 

суспільство. У цьому, на думку А. Селіванова, і полягає конституційна природа 

парламенту, який не повинен допускати обмеження свободи народу, оцінювати 

діяльність всіх інших органів публічної влади, визначати відповідальність відносно 

будь-яких посадових осіб за їх дії (бездіяльність), щоб не допустити посягань на 

свободу, демократію чи будь-яких ущемлень прав та інтересів особи [565, c. 428]. 

Водночас самій конституції як нормативному регулятору необхідні гарантії 

правової охорони. У зв’язку із цим суспільство як «контролер» публічної влади в 

особі різних об’єднань громадян, інших суб’єктів, що консолідуються задля 

правової охорони конституції, виступає надійним охоронцем, здатним запобігати 

можливим спробам держави посягнути на її основи. 

Сучасне суспільство стає більш складним та диференційованим. Рішення, 

які приймаються в інтересах цілого, не можуть абсолютно адекватно 

відображати та враховувати інтереси його складових утворень і, звичайно, всіх 

індивідів. Природно, що за таких умов свобода суспільства суперечить свободі 

індивіда. Без цього ні суспільство, ні індивід не досягнуть свободи. Отже, 

суперечність індивідуальних і суспільних інтересів неминуча. Саме на їх 

подолання і спрямована діяльність інститутів громадянського суспільства.  

То ж яким буде подальший перебіг цього процесу у забезпеченні правового 

порядку? Головне нині – якомога повніше використати демократичний 

потенціал, закладений в Конституції України, незалежно від кількості внесених 

до неї змін. Основою ж конституціоналізації правового порядку та підвищення її 

ролі для громадянського суспільства, на нашу думку, повинні стати національні 

інтереси, потреби територіальних громад і права людини загалом, тим паче, що 

сьогодні конституційне буття держав дедалі більше пов’язане з такими 
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динамічними тенденціями функціонування світової спільноти, як захист прав 

людини і громадянина [105, c. 10]. 

Отже, конституйовані як пріоритетні у свідомості суспільства проблеми 

правопорядку набули нового політико-державного звучання і в цьому контексті 

зовсім неоднозначно впливають на ситуацію в країні загалом. З одного боку, 

жодна з гілок влади не може ігнорувати той факт, що в суспільстві зростає 

невдоволення громадян зниженням ефективності правового порядку в країні. 

Але ця ж обставина, з іншого боку, робить правопорядок «заручником» у 

протистоянні гілок влади. Сучасне суспільство поступово трансформується в 

якісно новий цивілізаційний стан – інформаційно-технологічний, що вимагає від 

людини більш високого, порівняно з наявним рівнем освіти та інтелектуального 

розвитку, нового типу мислення, орієнтації своєї діяльності на майбутній стан 

соціально орієнтованої реальності. До таких складних видів діяльності, як 

забезпечення правопорядку, це має безпосередню причетність. Все це в 

сукупності свідчить про те, що забезпечення правопорядку стає центральною 

проблемою держави і що без її розв’язання неможливі процеси реформування 

українського суспільства. Тому, спираючись на положення Конституції України, 

її норми, вимоги, усі державні органи, громадські організації, громадяни мають 

долучатися до роботи, спрямованої на реалізацію процесу конституціоналізації 

права та забезпечення на цій основі ефективного правового порядку.  

 

4.4 Гармонізація законодавства України та права Європейського 

Союзу як напрям удосконалення національного правопорядку 

 

Правопорядок не існує сам собою. Він завжди є елементом і способом 

структурування соціального простору, який, своєю чергою, має власні 

параметри. Скажімо, європейський та український соціальні простори істотно 

різняться, що не може не відобразитись і на сфері правовідносин та 

правопорядку. У цьому аспекті підписання Україною Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом (ЄС) зумовлює послідовне впровадження міжнародних 

європейських стандартів у національний правопорядок. 
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Європейські стандарти є тими вимогами, що забезпечують наближення 

правових систем і є важливим засобом гармонізації законодавства України та 

Європейського Союзу. Адаптація законодавства України – це перший етап 

тривалого процесу наближення національної системи права, включаючи також 

правову культуру, доктрину і судову та адміністративну практику, до системи 

права Європейського Союзу відповідно до критеріїв, що висуваються 

Європейським Союзом щодо держав, які мають намір приєднатися до нього. 

Ця проблема повинна фокусуватися на ключових тенденціях розвитку 

демократії в Україні, серед яких – складні соціально-економічні та політичні 

проблеми перехідного періоду, які відображають не тільки успіхи реформ і 

перетворень, а й суперечності, незавершеність, невизначеність багатьох 

процесів і рішень. Для нейтралізації такого сценарію розвитку подій необхідно 

розробити цілісну концепцію законодавчої та правової політики, яка врахувала 

б процеси правової модернізації та інтеграції нашої держави в європейський 

простір. Адже європейська інтеграція України, що визначена стрижневим 

напрямом існування нашої держави з перших днів набуття міжнародної 

правосуб’єктності, залишилася важливим шляхом її поступу. Проте не варто 

забувати, що національне та міжнародне право являють собою дві різні 

теоретичні конструкції, тому при вдосконаленні системи національного 

законодавства необхідно враховувати специфіку українського законодавства, 

мовні, культурологічні особливості та приналежність до певної правової сім’ї. 

Можна виокремити два ключові моменти, що визначають потребу 

приведення національного законодавства і норм міжнародного права в 

систематизований стан. Зовнішній аспект цього процесу пов’язаний з 

необхідністю виконання міжнародних зобов’язань, внутрішній – з приведенням 

до належного стану правової системи України. Засадничі принципи дії норм 

міжнародного права у внутрішньому правопорядку України встановлені в 

Конституції України (ст. 9, ст. 18). Про наближення України до світової, в тому 

числі і європейської, практики також свідчать відповідні положення 

законодавства України щодо пріоритетності норм міжнародного права перед 
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національним законодавством, зокрема Закон України «Про міжнародні 

договори України» (ст. 19). 

Наявність норм міжнародного права та їх дія всередині правової системи 

країни, як правило, узгоджується з принципом верховенства конституції і, як 

наслідок, супроводжується процесами конституціоналізації міжнародного права 

й універсалізації конституційного права [711, р. 251–308]. Можна виокремити 

наступні варіації цього процесу: з одного боку, зростаюча універсалізація 

конституційного права може привести до уніфікації конституційних норм різних 

держав; з іншого – конституціоналізація міжнародного права пов’язана зі 

створенням Конституції, єдиної для всього міжнародного співтовариства. При 

цьому, як наголошують вчені, основу зазначеного процесу становить насамперед 

удосконалення конституційного законодавства в напрямі визначення дієвих 

механізмів забезпечення реалізації, захисту та гарантування прав, свобод і 

законних інтересів громадян України в повному обсязі [616, c. 50]. Важливим 

аспектом зазначеної проблеми є правильне й однакове застосування судами 

України при здійсненні правосуддя принципів і норм міжнародного права, 

міжнародних договорів України, європейського законодавства. Так, згідно з 

положеннями Конституції України права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом, юрисдикція якого поширюється на всі відносини, які 

виникають у державі. Крім того, відповідно до положень Конституції України 

права і свободи людини відповідно до загальновизнаних норм міжнародного 

права, а також міжнародних договорів є такими, що безпосередньо діють у 

межах юрисдикції України. 

Процес конституціоналізації забезпечує інтеграцію правової системи, всіх 

галузей права, законодавства та інших компонентів правової системи. Проте, як 

зауважує О. Стрєльцова, євроінтеграційні прагнення нашої держави 

обумовлюють складні й суперечливі процеси конституціоналізації суспільних 

відносин з метою модернізації та реформування складових конституційно-

правового життя в Україні на сучасному етапі [601, c. 77]. Сьогодні процес 

модернізації законотворчості в Україні супроводжується прийняттям великої 
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кількості нормативних актів. На жаль, як і раніше, залишається нерозв’язаною 

проблема неефективності законотворчої діяльності. Вітчизняне законодавство 

містить численні колізії, прогалини, суперечності, що допускає неоднакове 

тлумачення норм права, у тому числі й норм Основного Закону. Відтак, в 

адекватній юридичній (конституційно-правовій) мові будь-які наміри оновлення, 

модернізації правової системи повинні неодмінно співвідноситися з поняттям і 

вимогами процесу конституціоналізації, загальна теорія якої включає 

проблематику синхронізації цього процесу з реаліями та викликами глобалізації 

та міжнародно-правовою інтеграцією. У такому разі найбільш важливим є 

завдання розробки конституційного алгоритму вирішення колізій базових 

нормативних актів національного та міжнародного рівнів [252; 255]. 

Реформування та модернізація конституційних засад європейської правової 

інтеграції України полягає у впровадженні європейських правових цінностей у 

правову систему України, а також у здійсненні необхідних нормативних 

перетворень, спрямованих на забезпечення дії права ЄС у межах національного 

правопорядку [616, c. 63]. У такому випадку конституціоналізація правового 

порядку – необхідний результат узгодження конституційних цінностей і 

принципів, а також усього корпусу конституційного та галузевого законодавства. 

Проникнення загальновизнаних світових стандартів і цінностей у національні 

конституції та законодавство відбувається шляхом закріплення у спільних 

договорах основних принципів співробітництва. Наприклад, у ст. 2 Договору про 

Європейський Союз (консолідована версія в редакції Лісабонського договору) 

зазначено, що Союз засновано на цінностях поважання людської гідності, 

свободи, демократії, рівності, верховенства права та шанування прав людини. 

Такі постулати є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує 

плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, солідарність та 

рівність жінок і чоловіків (ст. 2). Характеризує зазначений процес і зміст ст. 8, 

згідно з якою Союз розвиває особливі зв’язки з сусідніми країнами, щоб створити 

на ґрунті європейських цінностей простір процвітання та добросусідства, що йому 

притаманні близькі та мирні стосунки на засадах співпраці [616, c. 47]. Проте 
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досвід країн ЄС з конституційного реформування свідчить, що перспективи 

конституціоналізації процесів європейської інтеграції в Україні не повинні 

заперечувати якості самої національної конституції. 

Повною мірою вимога конституціоналізації набуває великого значення в 

контексті правової глобалізації та об’єктивної необхідності взаємодії суверенних 

правових систем [251]. Не випадково одна із секцій XVII Конгресу Міжнародної 

академії порівняльного права (липень 2006 р., Утрехт, Нідерланди) була 

присвячена обговоренню проблематики конституціоналізації міжнародного 

правового порядку [190, c. 53]. На VII Конгресі конституціоналістів, що відбувся 

11–17 червня 2007 р. в Афінах, проблематиці підвищення ролі конституційного 

права як у внутрішньодержавному, так і в міжнародному правопорядках 

приділялося багато уваги. На пленарному засіданні та під час секційних засідань 

у наукових доповідях неодноразово загострювалася увага до нового етапу 

розвитку конституційного права, який виражається в глобальній 

конституціоналізації всіх сфер життєдіяльності суспільства, зміцненні 

державного суверенітету навіть в умовах міждержавної інтеграції. Ці положення 

були представлені і в рекомендаціях цього міжнародного форуму [733]. 

Відзначимо, що актуалізація питань гармонізації національного та 

міжнародного законодавства стала можливою у зв’язку з політико-правовими 

змінами, що відбуваються у світі наприкінці ХХ – на початку ХХI століття. 

Становлення сучасного процесу гармонізації пов’язане з утворенням 

Європейського Союзу – об’єднання держав, яке виникло на підставі 

Маастрихтського договору в 1992 р., хоча передумови його існування з’явилися 

задовго до цього і склалися ще з моменту утворення Європейського об’єднання 

вугілля і сталі (ЄОВС), Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), 

Європейського співтовариства з атомної енергії (Євроатом) в середині ХХ ст. 

Засновником сучасної теорії інтегративної юриспруденції є Гарольд 

Джозеф Берман, який наголошував на створенні нового світопорядку під так 

званими цивілізаційними стандартами, заклавши тим самим підвалини 

інтеграційних відносин між державами. Зокрема вчений зауважував, що 
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наприкінці ХХ – на початку ХХI століття, вперше за свою тисячолітню історію, 

людство стало перевтілюватись у світову спільноту [47]. Сьогодні вплив 

«спільного доробку» Європейського Союзу та наднаціональних органів асоціації 

на внутрішні правопорядки асоційованих країн успішно досліджують 

В. Денисов, А. Зайчук, В. Лемак, Д. Лук’янов, Л. Луць, О. Львова, В. Муравйов 

Н. Оніщенко, В. Опришко, Н. Пархоменко, М. Савчин, К. Смирнова, 

О. Столярський, О. Стрєльцова, Ю. Тихомиров, М. Хаустова, Л. Удовика, 

Ю. Шемшученко та багато інших. 

У новітніх реаліях зміни, пов’язані з глобалізаційними процесами в 

сучасному світі, особливо важливі як для самої Європи, так і для країн світу. З 

цього приводу академік Ю. Шемшученко зауважує: «Глобалізація суспільного 

життя в останні роки загострила питання про гармонізацію різних правових систем. 

Стало зрозумілим, що держави багато втрачають, якщо діють розрізнено, не 

дотримуючись спільних правил, що вироблені в процесі розвитку цивілізації» [685, 

c. 35]. Процес глобалізації різко посилив взаємозалежність держав: у сферу 

міжнародних відносин втягується все ширше коло інтеграційних об’єднань, 

урядових і неурядових організацій. Керованість усіх цих процесів може бути 

забезпечена тільки через міжнародно-правове регулювання. Сьогодні здійснюється 

розробка міжнародно-правових норм у галузі боротьби з тероризмом, торгівлею 

наркотиками і транснаціональною злочинністю. Характерно, що при цьому не 

відбувається зниження ролі національного права. Як зауважує М. Савчин, процес 

конституціоналізації глобального права – це забезпечення легітимності 

міжнародного права у національній правовій системі та у діяльності 

супранаціональних владних інститутів шляхом закріплення відповідних положень у 

національних конституціях [545, c. 232]. Можливо тому глобальний правопорядок, 

на думку багатьох вчених, досконаліший, ніж національний [348, c. 38]. Норми, 

розроблені на міжнародному рівні, все частіше включаються в національне 

законодавство різних держав і тим самим сприяють їх зближенню. Особливо це 

стосується інститутів демократії та демократичного управління суспільством. 

Сьогодні, як зауважують юристи-міжнародники, має місце стійка 

тенденція розширення впливу права Євросоюзу на правопорядок України у 
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зв’язку із подальшим поглибленням співпраці між партнерами [158, c. 6]. 

Відповідно до ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 

1994 р., Україна зобов’язана вжити необхідні заходи для забезпечення 

гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством Європейського 

Союзу. Вбачається, що наближення та приведення у відповідність національного 

конституційного і галузевого законодавства України до правових стандартів ЄС 

здійснюється за допомогою таких гармонізаційних способів: реформування та 

модернізація конституційних засад європейської правової інтеграції України; 

прийняття Україною внутрішніх законодавчих і підзаконних нормативно-

правових актів, спрямованих на забезпечення процесу правової адаптації; 

гармонізація вітчизняного галузевого законодавства зі стандартами ЄС, 

європейськими стандартами та міжнародно-правовими стандартами [601, c. 77]. 

Отож, метою процесу гармонізації є забезпечення відповідності законодавства 

України зобов’язанням, що випливають із Угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством і його 

державами-членами, інших міжнародних договорів щодо співробітництва 

України і ЄС, розвиток національного законодавства у напрямі його зближення із 

законодавством ЄС і забезпечення високого рівня підготовки в Україні проектів 

актів законодавства, створення правової бази для інтеграції України в ЄС. 

Асоціація з ЄС розглядається як перший крок до інтеграції країни у Союз. 

На думку переважної більшості вітчизняних учених, сам термін 

«інтеграція» може бути трактований подвійно: з внутрішньої позиції, у 

звичайному сенсі вживання цього поняття, воно асоціюється з поглибленням 

наднаціонального елементу в складній структурі Європейського Союзу і 

протиставляється розширенню числа членів організації. Однак у більш 

широкому сенсі слова інтеграція передбачає включення нових учасників до 

загального процесу і тим самим розширення сфери дії європейського права, 

вступаючи в протиріччя з вузьким тлумаченням терміна [279, c. 12]. 

Одним із засобів такої інтеграції є гармонізація національного 

законодавства з правом ЄС. Гармонізація законодавства відіграє ключову роль у 



 380 

здійсненні інтеграції, а також у напрямі розвитку співпраці з ЄС [158, c. 115]. 

Гармонізація – один з методів правової інтеграції, суть якої полягає в перетворенні 

правових норм шляхом приведення їх до єдиного знаменника. Розглядаючи 

питання гармонізації національного законодавства України з міжнародним правом, 

В. Опришко зазначає, що важливою умовою гармонізації є приведення конституцій 

держав та їх національних правових систем у відповідність до норм і принципів 

міжнародного права і виділяє гармонізацію законодавства України з правовими 

системами міжнародних організацій, зокрема ЄС, як один із найважливіших 

напрямів узгодження законодавства України з міжнародно-правовими актами [368, 

c. 12]. Н. Пархоменко вважає, що гармонізація законодавства України та ЄС означає 

процес зближення національної правової системи та її підсистем з правовою 

системою Європейського Союзу та вимогами міжнародно-правових норм і 

стандартів [380, c. 338]. 

Гармонізація відбувається за допомогою різних засобів (адаптація, 

імплементація, уніфікація права, стандартизація та ін.) і може передувати 

уніфікації законодавства або ж застосовуватися тоді, коли потреби в такій 

уніфікації немає [170, c. 13]. Узагальнивши дослідження вчених із цього питання, 

коротко охарактеризуємо означені способи гармонізації. 

Адаптація (лат. adapto – пристосовую) – процес пристосування до умов, які 

змінюються; у міжнародному праві адаптація є процесом приведення 

національного законодавства до норм і стандартів міжнародного права шляхом 

удосконалення національного законодавства (внесення змін і доповнень, 

прийняття нових нормативно-правових актів), укладання або приєднання до 

міжнародних договорів. Адаптація національного законодавства до 

законодавства міжнародних організацій здійснюється уповноваженими органами 

державної влади за шляхом правотворчості, планування, координації та 

контролю. Адаптація є складовою інтеграційних процесів, передумовою 

гармонізації національного законодавства із законодавством міжнародних 

організацій. Це планомірний процес, що включає декілька послідовних етапів, на 

кожному з яких має досягатися певний ступінь відповідності національного 

законодавства міжнародно-правовим нормам і стандартам [710]. 
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Стандартизація – це діяльність, що полягає у встановленні положень для 

загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з 

метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, 

результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та 

послуг їх функціональному призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі і 

сприяння науково-технічному співробітництву [101]. В результаті впровадження 

стандартизації створюється стандарт, тобто документ, що встановлює для 

загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або 

характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення 

оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі. 

Уніфікація права (фр. unification, від лат. unus – один і facere – робити) – 

процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення розбіжностей і 

надання одноманітності правовому регулюванню подібних або близьких видів 

суспільних відносин [705]. Стосується як правотворчості, так і 

правозастосування. Необхідність уніфікації в праві виникає при: утворенні нових 

держав, на території яких діють складові різних правових систем; формуванні 

єдиної правової системи союзних держав; зближенні правових систем держав, 

які утворюють різні міждержавні об’єднання, тощо. Уніфікація сприяє інтеграції 

правового регулювання у міжнародних відносинах, зближенню національного і 

міжнародного права, забезпеченню гармонізації правових систем. Головними 

методами уніфікації в праві є систематизація національного законодавства, 

імплементація норм міжнародного права у національне законодавство, його 

адаптація до вимог міжнародного права тощо. 

Iмплементація (англ. implementation – здійснення, виконання) – процес 

транспонування актів законодавства, включаючи створення порядку та процедур 

їх впровадження (імплементація у вузькому розумінні); цей процес включає 

тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання та виконання 

норм права, органами державної влади (імплементація в широкому сенсі) [278]. 

В міжнародному праві – це фактична реалізація міжнародних зобов’язань на 

національному рівні, а також один із способів включення міжнародно-правових 
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норм у національну правову систему за умови дотримання мети і міжнародних 

норм. Способами імплементації є інкорпорація (міжнародно-правові норми без 

змін відтворюються у нормативно-правових актах держави, що імплементує 

міжнародні норми), трансформація (відбувається переробка міжнародних норм 

при перенесенні у національне законодавство з метою урахування національних 

особливостей, в т. ч. юридичної техніки), а також загальне, окреме або конкретне 

відсилання (міжнародно-правові норми безпосередньо не включаються в текст 

закону, в якому міститься інформація про нього; також рецепція, яка передбачає 

сприйняття національним правом приписів міжнародного права через механізм 

ратифікації або схвалення міжнародних договорів, а також передачу (трансмісію) 

прав і обов’язків, покладених договором на державу, компетентним державним 

органам з метою їх безпосередньої реалізації. Отже, при імплементації шляхом 

відсилання застосування національної правової норми є неможливим без 

звернення до тексту міжнародного договору). При цьому сама норма 

міжнародного права як регулятор міждержавних відносин залишається 

незмінною та обов’язковою для суб’єктів, що її створили [380, c. 339]. 

Гармонізація національного законодавства з європейським та міжнародним 

правом передбачає узгоджену діяльність всіх суб’єктів, що здійснюється в межах 

їх компетенції, послідовно та поетапно [380, c. 339]. Гармонізація – більш м’який 

метод правової інтеграції, вона відбувається на основі зближення 

внутрішньодержавного права з якоюсь законодавчою моделлю. Гармонізація не 

має на увазі одноманітності, а ґрунтується на зближенні законодавства різних 

держав. Відповідно, гармонізація українського законодавства об’єктивно 

прискорює інтеграцію України до Європейського Союзу; водночас цей процес 

має враховувати характер відносин сторін, що визначає особливі способи та 

принципи його здійснення [333; 720]. Результатом гармонізації є те, що у різних 

держав з’являється спільна система не лише загальних, а й галузевих принципів 

права, спільні цілі та завдання у зовнішній політиці, єдиний механізм правового 

регулювання суспільних відносин. Отже, термін «гармонізація» можна 

використовувати як узагальнюючий. У «Словнику термінів і понять із 
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міжнародного та європейського права», виданому Iнститутом законодавства 

Верховної Ради України, гармонізація законодавства визначається як приведення 

законодавства держав-членів та країн-нечленів у відповідність до вимог 

Європейського Союзу на підставі правових актів організації. Цей процес може 

відбуватися у формі адаптації законодавства, імплементації положень, 

стандартизації норм тощо [170]. Крім того, План дій «Україна – Європейський 

Союз» чітко вказує на необхідність саме гармонізації національного права [398]. 

Отож, можемо резюмувати, що гармонізація – досить складний процес, 

унікальність якого полягає у тому, що погодження норм у національному праві 

уявляється досить проблематичним без впливу іноземного чинника, взаємодії 

правових систем, наближених до національного правопорядку. 

Угодою про асоціацію передбачено так званий еволюційний підхід до 

процесу зближення законодавства, суть якого полягає в поступовому приведенні 

українського законодавства у відповідність до змісту та цілей, закріплених у 

нормах права Євросоюзу. Такий підхід виправданий, якщо національна система 

права є достатньо розвиненою, тобто коли внутрішнє законодавство охоплює 

переважну більшість сфер, що входять до acquis ЄС [333]. 

На думку К. Трихліб, для забезпечення поступовості зближення 

законодавства асоційованих країн можна виокремити такі стадії впровадження 

положень законодавства Євросоюзу в асоційованих країнах: 1) прийняття 

принципів регулювання; 2) прийняття актів щодо повної гармонізації; 

3) укладення угод з ЄС [642, c. 74]. Отож, процес трансформації національного 

законодавства передбачено провести у три етапи. На першому з них (який ми 

вже пройшли) відбулося приведення законодавства у відповідність до вимог 

вищеназваної Угоди й інших міжнародних договорів, які стосуються 

співробітництва України з Євросоюзом. На другому та третьому етапах буде 

проведена робота з підготовки законодавства нашої держави до повної 

гармонізації України з правом Євросоюзу і, нарешті, розпочнеться реалізація 

програми гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством Євросоюзу 

з метою повної інтеграції нашої держави у спільний ринок останнього. У цьому 
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аспекті також варто погодитися з Я. Чорнопищук, яка пропонує й спектр 

необхідних конституційних перетворень для подальшого поглиблення відносин з 

ЄС класифікувати так: 1) процедурний елемент, який передбачає визначення 

місця правових актів ЄС в ієрархії нормативно-правових актів України; 

2) сутнісний елемент, за яким визначається зміст поправок: а) стосовно можливої 

участі в ЄС; б) стосовно порядку внесення змін до Конституції України, що 

походять від зобов’язань, які випливають із членства або асоціації з ЄС; 

в) визначення питання щодо імовірного делегування (часткового обмеження) 

суверенітету; 3) інституційний елемент, за яким визначаються суб’єкти 

конституціоналізації, повноваження яких також зазнають трансформації в 

контексті євроінтеграції: а) Конституційний Суд України (щодо взаємодії з 

Судом ЄС та тлумачення нормативно-правових актів України стосовно їх 

відповідності актам ЄС); б) Верховна Рада України (щодо врахування у 

законотворчому процесі необхідності відповідності законів України правовим 

актам ЄС); в) Кабінет Міністрів України (щодо урядових процедур з виконання 

актів ЄС) [679, c. 202, 206]. 

З огляду на це, завдання розбудови України як демократичної правової 

держави, її входження в європейські та євроатлантичні структури потребує 

комплексного розв’язання питань оновлення Конституції України, національного 

законодавства і на цій основі – удосконалення правопорядку. Тобто необхідним є 

комплекс заходів зі створення конституційно-правових умов та визначення засад 

членства держави в ЄС, що полягають у закріпленні у нормах конституції 

фундаментальних основ участі держави в Європейському Союзі, тлумаченні 

органами конституційної юстиції положень конституції та нормативно-правових 

актів відповідно до європейського права, а також належному усвідомленні 

громадянами політико-правових відносин між державою та ЄС [679, c. 8]. Крім 

того, гармонізація законодавства мінімізує виниклі конфлікти в суспільних 

відносинах. Це, на думку вітчизняних учених, обумовлює необхідність пошуку 

оптимального рішення у визначенні балансу між цінностями публічного 

характеру, з одного боку, і приватними інтересами – з іншого. Знаходження 
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балансу влади і свободи складає головний зміст теорії і практики сучасного 

конституціоналізму, враховуючи, що різка диспропорція інтересів, їх велика 

конкуренція не просто шкідлива, а й згубна. I право на цьому шляху повинне 

чітко регламентувати дотримання балансу інтересів, сприяти гармонізації [586, 

c. 40]. Відтак цілком на часі створення певного механізму, який був би 

спрямований на досягнення необхідного рівня адекватності правової системи 

України праву ЄС. Таке досягнення відповідності включає насамперед адаптацію 

законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, 

необхідні для ефективної правотворчості і правозастосування. У цьому полягає 

основний концепт конституціоналізації процесу європейської інтеграції з 

урахуванням правових реалій України. 

Сьогодні, в атмосфері складної економічної ситуації, певні інтеграційні 

процеси можуть розв’язати реальні економічні проблеми. Як зазначає 

А. Максуров, зараз зближення правових систем проглядається навіть на рівні 

застосування нового категоріального апарату. Зокрема в західній юриспруденції 

вже давно успішно застосовуються економіко-управлінські категорії, наприклад 

у сфері координаційної юридичної технології (зокрема це стосується категорії 

ризику) [309, c. 12]. Проте, на наш погляд, тенденції уніфікації не слід 

розглядати виключно з погляду світових глобалізаційних процесів, оскільки 

процеси уніфікації відбуваються і у внутрішньодержавному праві. Особливості 

національної правової системи потребують уніфікованого підходу до чинного 

законодавства, формування єдиного правового простору на всій території 

України. Iснуючі суперечності між нормами Конституції України та чинним 

законодавством породжують кризові явища політичного, економічного та 

соціального характеру. Реформи в соціальноекономічній сфері зумовлюють 

необхідність внутрішніх перетворень системи права шляхом диференціації 

законодавства. Поступове нагромадження нормативного матеріалу та 

формування спеціального предмета правового регулювання приведуть до 

виділення самостійних правових інститутів, підгалузей та галузей права. 

Сьогодні активно формується банківське, податкове, підприємницьке, медичне, 
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розвивається страхове законодавство, законодавство в галузі регламентування 

використання високих технологій і таке інше. 

Здійснення ж таких повномасштабних реформ потребує оновлення 

Основного Закону з таких питань як обмеження державного суверенітету, пряма 

дія актів ЄС, існування в Україні паралельної правової системи ЄС, верховенство 

законодавства ЄС та ін. Це, можливо, вимагатиме окремої статті або розділу в 

тексті Конституції, як це, наприклад, має місце в Конституції Франції [100, 

c. 323]. Тобто можна зазначити, що характеристика внесення змін до Конституції 

України та її перегляду передбачає насамперед аналіз двох взаємопов’язаних 

аспектів цього процесу – понятійного та системно-структурного. Це так звана 

внутрішня конституціоналізація (конституціоналізація внутрішньодержавного 

правопорядку). Вона значно підвищує роль Основного Закону у багатьох сферах 

життєдіяльності суспільства. Ця проблематика у рамках модернізаційного 

розвитку національної правової системи та гармонізації законодавства України 

привертає дедалі більше уваги до міжнародних та європейських стандартів. 

Конституціоналізацію міжнародного права (зовнішня конституціоналізація) 

можна охарактеризувати як процес впливу сучасної доктрини конституціоналізму, 

норм і принципів конституційного права різних держав на нормативну систему 

міжнародного права. За таких умов міжнародне право перманентно зазнає тиску з 

боку конституційних принципів, тим самим набуваючи більш універсальної основи 

для свого подальшого розвитку в умовах міждержавної інтеграції [106, c. 25]. 

Конституціоналізація міжнародного правопорядку безпосередньо залежить від 

активного проникнення норм, принципів і доктрин конституційного права в 

міжнародне право, в якому вони дістають закріплення. 

Конституція України закріпила фундаментальні засади конституційного ладу, 

принципи формування та функціонування органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадянського суспільства, пріоритети внутрішньої та 

зовнішньої політики нашої держави. Останні, на думку Ю. Волошина, містять певні 

матеріальні та процесуальні компоненти реалізації задля досягнення головної мети 

функціонування сучасної європейської держави – ефективного конституційного 
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забезпечення усіх сфер життєдіяльності суспільства відповідно до вимог 

міжнародних та європейських стандартів [105, c. 131]. Реформований Основний 

Закон України має відповідати загальновизнаним міжнародним стандартам, 

принципам і вимогам міжнародно-правових документів у сфері прав людини, а 

також максимально враховувати рекомендації і висновки Європейської комісії «За 

демократію через право» (Венеціанська комісія), Парламентської Асамблеї Ради 

Європи, досягнення і тенденції сучасного конституціоналізму. 

В юридичних джерелах справедливо відзначається, що права людини, а 

точніше їх забезпечення та гарантування, визнаються однією з пріоритетних 

умов вступу до Європейського Союзу [120, с. 158; 316, c. 11–13; 342, c. 130]. 

Права людини є найвищим принципом сучасної міжнародної правової системи, а 

найнебезпечнішим міжнародним злочином є злочини проти людини, що 

загрожують не тільки локальній, а й глобальній міжнародній безпеці. Тому 

демократичний характер українського суспільства потребує створення та 

функціонування механізму безперешкодної реалізації свободи суб’єктів 

суспільних відносин, заснованого на їх формальній рівності. В сучасній правовій 

дійсності наслідком цього має бути розвиток такої системи національної безпеки, 

яка створює умови безперешкодної реалізації їхніх інтересів. Характеристика 

окремих елементів цієї системи повинна знаходити відображення як в юридичній 

науці, так і в практиці правового регулювання. Безумовний пріоритет при цьому, 

на нашу думку, потрібно віддати принципам забезпечення безпеки, які 

спрямовані на протидію тероризму і організованій злочинності, в тому числі 

шляхом зміцнення правоохоронного співробітництва, зокрема у напрямі 

боротьби з проявами торгівлі людьми, незаконного ввезення мігрантів, 

переміщення наркотиків та інших заборонених товарів, корупції, підробки 

документів, відмивання грошей та іншими видами протиправної діяльності. 

Означені принципи в повному обсязі має бути відображено в національному 

законодавстві шляхом прийняття відповідних законодавчих актів. Це стосується 

перш за все таких нормативних документів, як Стратегія національної безпеки 

України «Україна у світі, що змінюється» [587], Прогнозу економічного і 
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соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України на 2017–2019 роки [486], а також 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [484]. В аспекті інтеграційних 

перетворень, на нашу думку, законодавцю слід чітко прописати в згаданих 

документах сам механізм забезпечення національної безпеки та співвіднести його 

зміст з конституційними принципами побудови правової демократичної держави. 

Особливо слід чітко виділити суб’єктів забезпечення безпеки; об’єкт і предмет 

безпеки; методи та напрямки забезпечення національної безпеки. Отже, стратегія 

інтеграції України до Європейського Союзу лежить насамперед через шлях тісного 

взаємозв’язку безпеки України та безпеки Євросоюзу. 

Нині є очевидним той факт, що предметом національної безпеки мають 

бути основні блага – інтереси людини і громадянина. Діяльність суб’єктів цього 

механізму по підтриманню стану їх захищеності необхідно вибудовувати з 

дотримання балансу життєво необхідних і важливих інтересів особи, суспільства 

та держави. Взагалі, мета прийняття конституції та її наступного розвитку – 

обмеження влади держави, її раціоналізація, ставлення держави у певні 

конституційні рамки. Закріплення подібного принципу забезпечення безпеки в 

законодавстві України, на жаль, відсутнє. Вважаємо, що саме сукупність 

збалансованих інтересів особи, суспільства і держави в різних сферах 

життєдіяльності слід покласти в основу при визначенні інтересів держави в 

інтеграційному поступі. Порушення зазначених інтересів може розглядатись як 

загроза національній безпеці України. Більше того: функціонування механізму 

забезпечення національної безпеки в Україні має реалізуватися з опорою на 

конституційні цінності. Метою при цьому повинні стати нерозривна єдність 

інтересів особи, суспільства та держави. При забезпеченні стану захищеності 

таких інтересів необхідно в першу чергу залучати можливості всіх 

правозахисних інститутів, у тому числі громадян та їх об’єднань (поки що це 

національним законодавством не регламентовано). 

Сучасна Конституція України відводить пріоритетну роль у регулюванні 

суспільного розвитку безпосередньому волевиявленню громадян, найвищим 
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проявом і однією з основних конституційних форм якого є вибори. Перетворення 

народовладдя з формального атрибуту держави на реальний політичний 

суспільно-правовий інститут дозволяє реалізувати задеклароване право народу 

на вільне волевиявлення та забезпечує легітимність, стабільність, поступовість і 

наступність його влади [395, c. 3–4]. З огляду на це, найпершим кроком 

конституційно-правової реформи має стати модернізація інституту виборів. 

Виборча система є модулятором майбутньої політичної системи, незважаючи на 

те, що сьогодні українське суспільство остаточно ще не визначилося з типом 

виборчої системи і поки що не має стабільного виборчого законодавства. На 

існуючих вадах реформи виборчої системи неодноразово наголошували й 

інституції Європейського Союзу [714]. 

У сучасних умовах вибори є важливим інструментом оцінки стану 

демократії в суспільстві, вони виступають певним індикатором рівня довіри 

народу до влади. Відповідно, реальний вияв вільно вираженої волі народу та її 

безпосередня реалізація має відбуватися через прозорі виборчі процедури. А 

достовірність підрахунку голосів можна забезпечити тільки шляхом законодавчо 

встановленої процедури підрахунку, відкритістю і гласністю підрахунку, а також 

відповідальністю за неправильний підрахунок. Згідно з п. 3 ст. 21 Загальної 

декларації прав людини, затвердженої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 

1948 р., воля народу має бути основою влади уряду; ця воля повинна знаходити 

своє вираження в періодичних та несфальсифікованих виборах. Документ 

Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСЄ від 29 червня 

1990 р. вказує: 

п. 6 – воля народу, що виражається вільно та чесно під час періодичних та 

справжніх виборів, є основою влади та законності будь-якого уряду; 

п. 7 – підрахунок голосів повинен бути чесним. 

Відповідно до розділу 1 Декларації про критерії вільних та справедливих 

виборів у будь-якій державі повнота влади може відбуватися тільки через 

волевиявлення народу, виражене на істинних та справедливих виборах. У 

Конвенції про стандарти демократичних виборів виборчих прав і свобод у 
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державах – учасницях Співдружності Незалежних Держав (Кишинів, 7 жовтня 

2002 р.) вказано на принципи чесних та чистих виборів, справедливих та 

істинних виборів, котрі можна розглядати як близькі до принципу достовірності 

волевиявлення народу; в п. 2 ст. 10 Конвенції вказано на обов’язковість 

забезпечення чесності при голосуванні та підрахунку голосів. 

Українське законодавство, на жаль, не містить вказівки на принципи 

точного й чесного підрахунку голосів виборців, істинних та справедливих 

виборів. У всіх редакціях Законів України «Про вибори Президента України», 

«Про вибори народних депутатів України» та інших нормативних актах з питань 

виборчого процесу така норма відсутня. З огляду на це, доцільно внести 

відповідні зміни до Конституції України, а також до проекту Закону України 

«Про гарантії виборчих прав громадян» [500], що внесений на розгляд до 

Верховної Ради України ще 8 жовтня 2003 р. Щодо цього законопроекту ще 

20 грудня 2003 р. було сформульовано Висновок Комітету з питань європейської 

інтеграції щодо окремих недоліків (зокрема йшлося про відповідальність за 

порушення гарантій виборчих прав громадян, а також гарантій для кандидатів на 

виборах). Пропонуємо законодавчо закріпити принцип достовірності визначення 

волевиявлення виборців у розділі 1 згаданого Закону, який називається 

«Принципи виборчого права та виборчі права громадян», і доповнювану статтю 

(відповідно вона буде першою) викласти в такій редакції: «Громадяни України 

беруть участь у виборах на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування та достовірного визначення результатів їх 

волевиявлення». Прийняття ж самого нормативного акта є необхідною умовою 

проведення будь-яких виборів в Україні. Основою ж для побудови 

характеризованого механізму, безумовно, повинна стати Конституція України. 

Це в першу чергу пов’язано з тим, що Основний Закон створює правові підстави 

для застосування положень права ЄС в правопорядку України. Відповідно до 

ст. 9 Конституції України діючі міжнародні договори України, ратифіковані 

Верховною Радою, є частиною національного законодавства України. Згадане 

положення надає нормам цих міжнародних договорів статус норм національних 
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законів. Водночас ця стаття створює принципи для безпосереднього 

застосування норм міжнародних договорів у національному правопорядку. При 

цьому слід мати на увазі, що положення зазначеної статті не можуть автоматично 

надавати нормам міжнародних договорів безумовного пріоритету [137, c. 540]. 

В ухваленому 20 травня 2014 р. Меморандумі порозуміння й миру, 

спираючись на свої конституційні повноваження, Верховна Рада України 

зобов’язалася забезпечити проведення реформи Основного Закону, в основу якої 

покладено децентралізацію влади і яка, на думку експертів, передбачає: 

закріплення статусу України як парламентсько-президентської республіки й 

встановлення балансу влади між усіма її гілками на центральному та місцевому 

рівнях; забезпечення повноважень регіонів необхідними фінансовими ресурсами 

за рахунок справедливого розподілу доходів бюджетів; проведення судової 

реформи з метою гарантування прав громадян на чесний і справедливий суд та 

посилення незалежності судової системи; проведення реформи правоохоронних 

органів і прокуратури, зокрема шляхом ліквідації в неї функції загального 

нагляду; боротьбу з корупцією на всіх рівнях державної влади, посилення 

контролю за діяльністю чиновників [489]. Цей комплекс заходів має спиратися, 

перш за все, на ефективну судову систему. 

Сьогодні реформування судової системи України перебуває на стадії пошуку 

концептуальних засад і практичних методів їх реалізації. Важливим кроком стало 

прийняття законів України «Про забезпечення права на справедливий суд» [483] та 

«Про відновлення довіри до судової влади в Україні» [481], метою яких є 

підвищення національних стандартів судоустрою і судочинства, забезпечення права 

на справедливий суд у контексті оновлення законодавства, спрямованого на 

відновлення довіри до судової влади в Україні. Основні новації прийнятого Закону 

«Про забезпечення права на справедливий суд»: розширено повноваження 

Верховного Суду щодо самостійного прийняття справ до провадження у так званій 

четвертій інстанції та підстав перегляду справ; судам надано право відступати від 

правових позицій Верховного Суду з одночасним наведенням відповідних мотивів 

у рішенні; доступ до судових рішень зроблено більш відкритим; змінено порядок 
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розгляду Верховною Радою питань про звільнення суддів; запроваджено первинне 

кваліфікаційне оцінювання (тобто переатестацію) всіх суддів; передбачено 

створення апеляційних округів загальних судів; передбачено обладнання у 

дворічний термін необхідної кількості залів судових засідань. 

Важливим кроком на шляху реформи стало схвалення Венеціанською 

комісією змін до Конституції України в частині правосуддя. На цій підставі 

схвалено ключові напрями концепції змін до Конституції України щодо судової 

реформи, яка передбачає перехід до триланкової системи судів та обрання суддів на 

конкурсних засадах. Важливим поступом є створення Вищого антикорупційного 

суду України та Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Концепція змін 

також передбачає повне перезавантаження суддівського корпусу на прозорих 

конкурсних засадах, що повністю відповідають стандартам дотримання прав 

людини. Особливий акцент – на забезпеченні доступу до суддівської професії 

молодим фахівцям. Крім того, згідно з реформою, проводитиметься постійний 

моніторинг способу життя судді, оцінюватиметься доброчесність служителя 

Феміди. Крім Вищої кваліфікаційної комісії створено новий орган – Громадська 

рада доброчесності. Також передбачено обмеження суддівського імунітету. Ці 

зміни втілені в новій редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

[495], який 28 червня 2016 р. було підписано Президентом України. Фактично із 

цією подією судово-правова реформа отримала новий старт, оскільки цей Закон 

покликаний забезпечити майбутню імплементацію змін до Конституції в частині 

правосуддя. Законом, зокрема, створюється новий Верховний Суд, ліквідуються 

діючі вищі спеціалізовані суди, а їх повноваження передаються відповідним 

палатам в оновленому Верховному Суді. Важливою також є належна конкретизація 

конституційних засад незалежності суддівської магістратури в особі Вищої Ради 

правосуддя. Проте, враховуючи мету цієї реформи, а це: полегшення доступу 

громадян до системи судового вирішення спорів і конфліктів; підвищення 

ефективності та прозорості діяльності судової влади; забезпечення реальних 

правових та інституційних гарантій охорони й захисту прав та свобод людини і 

громадянина, – підтвердимо, що сьогодні цей процес ще не завершено. 
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Водночас, визначальним кроком у напрямі гармонізації судової системи 

держави відповідно до європейських стандартів є подальша гуманізація 

правосуддя, перш за все за рахунок пом’якшення запобіжних заходів до 

винесення вироку. Потрібно розвивати процедури досудового та позасудового 

порядку вирішення спорів, насамперед між громадянами та державними 

органами. Фундаментом ефективної судової системи повинні також стати 

принципи незалежності, доступності, верховенства права, справедливості та 

професіоналізму суддів. Такі вимоги випливають з міжнародних зобов’язань 

України. Проте запозичення типових моделей судоустрою країн ЄС на цьому 

етапі інтеграційних перетворень є не зовсім прийнятним, перш за все через 

відсутність органічно сумісних моделей. Тому найбільш перспективним та 

обґрунтованим, на нашу думку, був би індивідуальний підхід до вибору напрямів 

реформування судової системи України. 

Також важливим напрямом реформування судової системи є процес 

викорінення практики неправосудних рішень. У цьому напрямі слід також 

розробити систему заходів, спрямованих на відшкодування громадянам і 

організаціям втрат від неправосудних рішень і тяганини в судах. Причому 

застосовувати ці заходи треба при розгляді будь-яких справ, з компенсацією 

спеціально створеного для цієї мети фонду. Проте для цього потрібна рішучість і 

відповідальність усього суспільства, але насамперед – самого суддівського 

співтовариства. Підсумком судової реформи має стати ефективний, швидкий і 

простий судовий контроль. Крім того, необхідна погоджувальна, цілеспрямована 

діяльність держави, її органів згідно з встановленою Конституцією України 

компетенцією, пріоритетну роль в якій повинна належати все ж таки незалежній 

судовій владі. Як зазначається в юридичних джерелах, навіть найкраща за 

текстом конституція не матиме цінності, якщо не існуватиме незалежної судової 

системи, яка відповідатиме за її втілення. Саме тому в ході судової реформи 

важливо сьогодні наповнити реальним змістом конституційні положення щодо 

незалежності судової влади [56, c. 51]. 

Прозорості діяльності судових інститутів, як наголошують експерти, 

сприятиме прийняття нової редакції Закону України «Про доступ до судових 
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рішень», де зазначено, що рішення суду проголошуються прилюдно, крім 

випадків, коли розгляд справи проводився у закритому режимі [465, c. 179]. 

Важливою проблемою у сфері реформування судової системи залишається 

також питання вдосконалення – відповідно до європейських стандартів – 

системи адміністративних судів. Вартою уваги у цьому аспекті є проблема 

створення комбінованої системи судового та позасудового (квазісудового) 

розгляду адміністративних конфліктів. Наразі основні вимоги до судового 

контролю визначені у принципах адміністративного права Ради Європи: розгляд 

справи незалежним та об’єктивним судом (трибуналом), створеним відповідно 

до закону; справедлива адміністративна процедура, що проведена у розумні 

строки; справедливе та відкрите судове засідання; забезпечення ефективного 

засобу правового захисту [726, p. 29]. На нашу думку, необхідність створення 

впорядкованої системи адміністративної юстиції не викликає сумніву і 

зумовлена такими причинами: назрілою соціальною потребою в ефективному 

судовому контролі за законністю рішень та дій органів виконавчої та 

законодавчої влади; відсутністю відповідного рівня професіоналізму в судів 

загальної юрисдикції, що вирішують адміністративно-правові спори; 

перезавантаженням судів загальної юрисдикції. Як зауважує А. Хворостянкіна, 

запровадження в Україні адміністративного судочинства й утворення 

адміністративних судів має на меті гарантувати кожному громадянину право 

оскаржувати у суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, що, у свою 

чергу, повинно забезпечити реалізацію конституційного принципу 

відповідальності держави за свою діяльність перед людиною. До того ж, досвід 

багатьох європейських країн свідчить, що адміністративні суди можуть бути 

доступним і ефективним інструментом захисту прав, свобод і інтересів людини 

від порушень із боку органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Тому врахування здобутків європейських держав у сфері адміністративного 

процесу, правових стандартів, вироблених на загальноєвропейському рівні, 

дослідження практики Європейського суду з прав людини є необхідною умовою 
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розробки і вдосконалення теоретичного та нормативного підґрунтя 

функціонування адміністративних судів в Україні [661]. 

Конституційні традиції та правові системи різних держав характеризуються 

різними моделями адміністративної юстиції, що пропонують різні форми захисту 

суб’єктивних прав громадян у державному управлінні. У державах 

континентального права (Франція, Німеччина, Польща та ін.) ці функції виконують 

адміністративні суди, до юрисдикції яких відносять розгляд адміністративних 

справ, де скаржником виступає особа приватного права. У країнах загального права 

(Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Iрландії, США та ін.) 

контроль за адміністративними актами здійснюється суддями загальних судів, до 

юрисдикції яких відносять питання як приватного, так і публічного права, а 

віднедавна також спеціально створеними вузькоспеціалізованими 

адміністративними трибуналами. В Англії однією з найвідоміших політико-

правових ідей була теорія «панування права» (Rule of Law), яка, на думку 

професора Оксфордського університету А. Дайсі, є основоположним 

конституційно-правовим принципом [133]. Дослідник визначив три основні ознаки 

цього принципу. По-перше, він означає абсолютне верховенство чи перевагу 

загального права над свавіллям, а також виключає його можливість, прерогативу 

або навіть широку дискреційну владу адміністрації. Другою ознакою згаданого 

конституційного принципу є рівність перед законом, тобто однакове 

підпорядкування всіх осіб загальному праву, що застосовується звичайними 

судами. За цим принципом усі громадяни є рівними перед законом і однаково 

відповідають перед судом, незалежно від посади, яку вони займають [521, c. 44–46]. 

У контексті зазначеної проблеми гармонізації національного законодавства 

з правом ЄС перспективним було б прийняти закон про вирішення спорів між 

органами публічної влади, тобто органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування. Як зауважено в літературі, інститут адміністративної 

юстиції, який є одним з основних атрибутів правової держави, слугує 

ефективним засобом контролю за діяльністю органів виконавчої влади. Саме 

специфіка такої діяльності, яка має підзаконний характер, зумовлює необхідність 
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контролю з боку представницьких, вищестоящих у порядку підлеглості, а також 

судових органів [522]. Взагалі сфера публічних відносин потребує оперативного 

розв’язання багатьох конфліктів. Адже будь-яке затягування розгляду 

адміністративної справи призводить до втрати актуальності в її вирішенні. З 

огляду на це, необхідно створити в рамках судової системи Раду по вирішенню 

конфліктів для забезпечення оперативності вирішення спорів про підсудність і 

забезпечення об’єктивного розгляду кожної справи, а також поглибити 

спеціалізацію суддів адміністративних судів щодо розгляду окремих категорій 

справ [119; 691]. Це значно збагатило б досудові процедури розгляду спорів у 

публічній сфері. Аналіз європейської практики свідчить, що чим вужча 

спеціалізація судді, тим ефективнішим є судовий розгляд, а це дозволяє 

пришвидшити винесення законного і справедливого рішення у справі. 

Предметом конституційної модернізації мають стати також місцеве 

самоврядування, територіальна організація. Експерти звертають увагу на те, що 

йдеться не лише про суто нормотворчий процес, а й про реалізацію цілого 

комплексу заходів правового, організаційного, фінансового характеру. На їхню 

думку, проведення конституційно-правової модернізації передбачає планування 

цієї роботи, підготовку концепції з визначення методології, основного 

інструментарію, постановку завдань і цілей, визначення пріоритетів та 

прогнозування результатів [219]. 

Щодо адміністративної реформи, то основними пріоритетами її на 

сучасному етапі побудови правової держави є інститут місцевого 

самоврядування. Варто відзначити, що існуюча система територіального устрою 

України не сприяє децентралізації влади і, відповідно, підвищенню її 

ефективності, а діюче законодавство не дозволяє оптимізувати її відповідно до 

сучасних європейських стандартів з урахуванням зарубіжного досвіду, який 

вимагає зосередити зусилля місцевого самоврядування на реалізацію ряду 

завдань, серед яких: 

–  зміцнення основ місцевої демократії; 
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– політична структуризація, формування елементів громадянського 

суспільства на місцевому рівні; 

– створення умов для забезпечення життєвих інтересів, соціального 

захисту населення, надання йому високоякісних послуг; 

–  забезпечення захисту й реалізації прав та свобод громадян; 

– сприяння консолідації, культурному і духовному розвиткові місцевих 

громад; 

– здійснення ефективної політики розвитку сіл, селищ, міст і територій; 

– розвиток ініціативи і самодіяльності населення; 

– підготовку кадрів для органів місцевого самоврядування [478, c. 105]. 

Виходячи із цих завдань, сприяючи узгодженню інтересів суб’єктів у їхній 

діяльності, підвищуючи ефективність управління, чимало вчених наголошує на 

тому, що місцеве самоврядування в такий спосіб стимулюватиме соціальну 

активність і матиме можливості прямого волевиявлення та участі в управлінні 

через органи виборної влади [189, c. 28–29]. Тому доцільно насамперед внести 

відповідні зміни до Конституції України. Зокрема ст. 133 Основного Закону, де 

визначається адміністративно-територіальний устрій держави, викласти в такій 

редакції: «Систему адміністративно-територіального устрою України складають 

регіональні, субрегіональні та місцеві адміністративно-територіальні одиниці: 

регіональні – Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь; 

субрегіональні – райони; місцеві – сільські, селищні громади. Громада є базовим 

елементом територіальної основи місцевого самоврядування». Також варто на 

конституційному рівні визначити напрямки закріплення повноважень Верховної 

Ради України у сфері територіального устрою. На галузевому рівні – прийняти 

Закон «Про основні засади розвитку місцевого самоврядування в Україні» та ін. 

Таке реформування сприятиме ефективності системи територіального устрою 

України й відповідно – успішному проведенню ряду інших реформ в державі. 

Економічні перетворення, що проводяться в нашій країні в останні роки, 

свідчать про прагнення України і до інтеграції у світовий економічний простір. 

На думку фахівців, поглиблення співробітництва з ЄС в економічній сфері має 
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створити сприятливі умови для реформування української економіки відповідно 

до стандартів ЄС, що своєю чергою неминуче приведе її на шлях інтенсивного 

розвитку [222, c. 334]. Економіка Європи – це економіка малого та середнього 

бізнесу. Для адаптації продукції українських підприємств до вимог, які 

застосовуються на ринках європейських країн, Угодою про асоціацію 

передбачено 10-річний період. Вже на початковому етапі гармонізації стандартів 

перед бізнес-спільнотою України постала гостра потреба диверсифікації 

експорту. Сьогодні затверджено близько 50 технічних регламентів Євросоюзу, 

хоча загалом українському законодавцю доведеться імплементувати понад три 

сотні нормативно-правових актів, що діють у межах організації. 

Стосовно економічної сторони Угоди варто також зазначити, що процес 

адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС, на жаль, не 

торкнувся в повному обсязі таких істотних сторін державного життя, як митне 

законодавство та законодавство в галузі торгівлі. Тому, поряд із зазначеними 

загальними напрямами гармонізації законодавства України, що впливають на 

економічні відносини, необхідно виділяти також специфічні заходи щодо 

імплементації положень Угоди про асоціацію, що безпосередньо стосуються і 

регулюють також зовнішньоекономічні відносини: модернізацію митного 

законодавства (зменшення або скасування ввізного (імпортного) та вивізного 

(експортного) мита), модернізацію національного законодавства щодо 

застосування імпорту захисних бар’єрів у торгівлі, модернізацію законодавства 

щодо нетарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

модернізацію законодавства щодо застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів у зовнішній торгівлі, модернізацію законодавства щодо транскордонного 

надання послуг; модернізацію законодавства щодо зовнішньоекономічної 

інвестиційної діяльності [669]. 

Підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом 

відкрило можливість оперативного міжнародного співробітництва і у сфері 

кримінальної юстиції. Так, згідно зі ст. 20 Угоди сторони зобов’язуються 

співпрацювати з метою запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) 

коштів та фінансуванням тероризму. Для цього сторони посилюють двостороннє 
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та міжнародне співробітництво у цій сфері, зокрема співробітництво на 

оперативному рівні. Сторони забезпечують також імплементацію відповідних 

міжнародних стандартів зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів 

боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та стандартів, 

рівнозначних тим, які були прийняті Євросоюзом [644]. 

Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції має стати 

ефективним процесом і, позбувшись громіздких і тривалих офіційних формальних 

процедур, трансформуватися в оперативний процес взаємодії уповноважених осіб. 

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є 

реформування системи запобігання і протидії корупції. На міжнародному рівні 

було прийнято низку документів, які слід враховувати в процесі гармонізації 

національного законодавства до законодавства ЄС: Конвенція Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції, підписана від імені України 11.12.2003 в 

м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом 

України від 18.10.2006 № 251-V; Кримінальна конвенція про боротьбу з 

корупцією, підписана від імені України 27.01.1999 в м. Страсбурзі та ратифікована 

згідно із Законом України від 18.10.2006 № 252-V; Цивільна конвенція про 

боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.1999 в м. Страсбурзі та 

ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 № 2476-IV; Модельний 

кодекс поведінки державних службовців (схвалено Рекомендацією Комітету 

Міністрів державам–членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних 

службовців № R (2000) 10, прийнятою 11 травня 2000 р.). 

На досягнення успіху спрямовано низку актів Української держави, 

зокрема: Закон України «Про запобігання корупції» [484] (цей Закон визначає 

правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в 

Україні, зміст і порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, 

правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень; набув чинності 

24 квітня 2015 р.); Закон України «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» від 14 жовтня 

2014 р. № 1699-VII [485]; Указ Президента України «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна–2020»» від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [494]; Закон України 
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«Про Національне антикорупційне бюро України» [491], яким створено 

Національне Антикорупційне бюро. Останніми важливими кроками у цьому 

напрямі є прийняття Законів України «Про Національне агентство України з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів» від 10 жовтня 2015 року № 772-VIII та «Про 

Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VIII [482; 490]. 

Наказом Генерального прокурора України від 22 вересня 2015 р. в структурі 

Генеральної прокуратури України утворено Спеціалізовану антикорупційну 

прокуратуру. Також вагомим кроком у контексті змін до Конституції України є 

створення нового органу суддівського врядування – Вищої ради правосуддя 

(шляхом реорганізації Вищої ради юстиції) як незалежного органу, 

відповідального за формування незалежного високопрофесійного суддівського 

корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати 

правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно 

порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах своєї 

компетенції про їх дисциплінарну відповідальність [480]. Усе це вказує на значну 

роботу, яка здійснюється задля забезпечення нормативно-правової основи 

правової держави, зміцнення правопорядку. 

Однією з позитивних змін у зміцненні правопорядку в країні за останні два 

роки також стало створення нової поліції. Завдяки значним зусиллям керівництва 

МВС, активній допомозі міжнародних партнерів і громадських активістів 

зроблено ряд важливих кроків у напрямі дійсно радикальних змін в одній з 

найбільш дискредитованих і корумпованих силових структур. Протягом 2015 р. 

були створені нормативно-правові основи функціонування Національної поліції 

(основним нормативним актом, який докорінно змінив вектор діяльності 

правоохоронних органів, є Закон України «Про Національну поліцію» від 

2 липня 2015 р. № 580-VIII [492], що визначив правові засади організації та 

діяльності Національної поліції України); здійснено необхідні структурні зміни 

та кадрові призначення. Новостворені підрозділи патрульної поліції у м. Києві та 

інших містах України за відносно короткий час зуміли істотно змінити ситуацію 

з тотальною недовірою суспільства до правоохоронних органів. 
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Однак, як зауважують науковці, попри велику чисельність наукових 

досліджень та прийнятих нормативних документів, ефективна державна 

антикорупційна політика ще не вироблена, що зумовлено низкою чинників: 

1) останніми суспільно-політичними процесами; 2) економічною кризою; 

3) розпочатим процесом модернізації законодавства, у тому числі й 

антикорупційного [318, c. 470]. Тому основні напрями гармонізації 

законодавства України про боротьбу з корупцією мають бути такими: 

ратифікація та імплементація Кримінальної конвенції проти корупції, 

Додаткового протоколу до неї та Конвенції ООН проти корупції; підтримка 

ефективного функціонування спеціального органу, відповідального за боротьбу 

проти корупції; імплементація нової антикорупційної стратегії з метою істотного 

зменшення рівня корупції відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи; 

співробітництво з неурядовими організаціями, зокрема організацією 

Transparency International і громадськістю, в тому числі з діловими колами, для 

забезпечення ефективної боротьби з корупцією; остаточне оформлення системи 

спеціалізованих антикорупційних органів, відповідальних за антикорупційну 

політику та запобігання корупції; початок активної антикорупційної діяльності 

відповідних державних органів і реалізація ними превентивних заходів; 

моніторинг реалізації державної антикорупційної політики забезпечення 

наявності незалежної установи для отримання скарг та ініціювання 

переслідування за неефективне управління та корупцію в органах управління. 

Серед проблем, розв’язання яких вже розпочато, – скасування 

недоторканності народних депутатів та суддів, натомість закріплення інституту 

функціонального імунітету судді, за яким судді не можуть бути притягнуті до 

юридичної відповідальності за діяння, вчинені у зв’язку зі здійсненням правосуддя, 

крім випадків ухвалення завідомо неправосудного судового рішення, порушення 

присяги судді або вчинення дисциплінарного правопорушення (у зв’язку з тим, що 

це рішення вимагає внесення змін до Основного Закону, Верховною Радою України 

було спрямовано до Конституційного Суду України проект Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів 
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України та суддів)» від 16 січня 2015 р. № 1776. Відповідно до висновку 

Конституційного Суду України від 16 червня 2015 р. цей проект Закону визнано 

таким, що не суперечить Конституції України, однак зроблено застереження, 

неврахування яких може призвести до необґрунтованого обмеження свободи та 

права вільного пересування судді у разі необхідності застосування до нього 

домашнього або адміністративного арешту) [96]. 

Підкреслимо, що проблема конституціоналізації правового порядку у 

контексті євроінтеграції України – це насамперед проблема функціонування органів 

державної влади [190, c. 54]. У цьому напрямі важливим кроком стало прийняття в 

2014 р. Закону України «Про очищення влади» (про люстрацію) [493]. Проте за 

умов наявності масштабної корупції пріоритетними є заходи щодо усунення її 

причин, а вже потім – боротьба з конкретними проявами (перші акроки до цього 

вже зроблено – запроваджено електронне декларування). До того ж, вартим уваги є 

питання про відповідність термінології антикорупційного законодавства 

міжнародним стандартам. Так, для більшості правових систем не є характерним 

використання словосполучення «боротьба з корупцією». Держави світу зазвичай 

закріплюють у законодавстві «принципи запобігання правопорушенням». 

На жаль, правила боротьби з корупцією справили мінімальний вплив на 

рівень шахрайства в політичних колах через слабке верховенство закону і 

відсутність адекватного застосування. Україна потребує нових, більш жорстких 

змін в антикорупційному законодавстві, щоб пришвидшити входження до 

Європейського Союзу. Ситуація в державі потребує максимальних зусиль усіх 

гілок влади і органів місцевого самоврядування, застосування необхідних 

загальнодержавних заходів, спрямованих на вдосконалення антикорупційного 

законодавства [166, c. 28]. У цьому аспекті показовою є діяльність Групи держав 

Ради Європи проти корупції (ГРЕКО), що має статус однієї з найавторитетніших 

міжнародних організацій у сфері вироблення й моніторингу дотримання 

антикорупційних стандартів. 

Норми міжнародного антикорупційного законодавства знайшли своє 

відображення в національному законодавстві провідних країн світу (Конвенцію 
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ООН ратифікували 167 країн світу). Деякі країни вже ухвалили комплекс заходів як 

нормотворчого (розробка превентивних заходів нормотворчого та функціонального 

змістового наповнення), так і організаційного характеру (створені спеціалізовані 

установи, організації, метою діяльності яких є вироблення відповідної стратегії і 

тактики) для приведення національного законодавства у відповідність до вимог 

згаданої Конвенції. В рамках приведення національного законодавства до вимог 

міжнародних стандартів у цій сфері також слід переглянути комплекс 

організаційно-правових та інших заходів на національному рівні з метою їх 

удосконалення та інтенсифікувати діяльність у сфері боротьби з корупцією. 

Розглядаючи проблеми гармонізації національного законодавства із правом 

ЄС, важливо наголосити, що одним із зовнішньополітичних здобутків є розвиток 

контактів з міжнародними інституціями. У цьому контексті слід звернути увагу на 

те, що: (а) у жовтні 2015 р. на Генеральній Асамблеї ООН Україну обрано 

непостійним членом Ради Безпеки ООН, а це розширює можливості Києва 

просувати та відстоювати власні інтереси в головній міжнародній структурі; (б) 

триває співробітництво з ПАРЄ, ОБСЄ (в т. ч. в рамках моніторингової місії на 

Донбасі); (в) поглиблюється формат співробітництва з НАТО. У квітні 2015 р. 

підписано Меморандум з реалізації трастового фонду з реформування системи 

управління і зв’язку у Збройних Силах України; у вересні відбулася реорганізація 

представництв Альянсу в Україні; в грудні підписано «дорожню карту» Україна – 

НАТО з оборонно-технічного співробітництва. Виконується річна національна 

програма співробітництва Україна – НАТО [648]. Узагальнюючи підсумки 2015 р., 

слід констатувати, що головними завданнями зовнішньої політики України були і 

залишатимуться захист суверенітету і незалежності країни від російської загрози, 

збереження і поширення міжнародної солідарності та підтримки, активне і 

незворотне просування на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Очевидно, що ефективність зовнішньополітичних зусиль української влади 

залежатиме від успішності і продуктивності внутрішніх трансформацій [648]. З 

огляду на це, для конституціоналізації правового порядку вагомим чинником 

виступають міжнародні події та процеси, а також міжнародна практика. При 

цьому явище конституціоналізації національного правопорядку у відношенні до 
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міжнародного права має прояв у таких процесах: по-перше, закріплення 

прийнятих на міжнародному рівні норм та принципів у текстах національних 

конституцій; по-друге, закріплення в міжнародних договорах (переважно в хартіях 

та конвенціях) тих норм національних конституцій, що містяться в основних 

законах країн-учасниць конвенції або хартії [198, c. 60]. 

Втім, попри досягнуті успіхи, на шляху зміцнення правового порядку, його 

успішної конституціоналізації та на цій основі побудови правової держави ще дуже 

багато потрібно зробити. Ця проблема має складний і багатогранний характер, що 

вимагає використання комплексних заходів. Тому це завдання не можна розв’язати 

якимись разовими заходами, навіть найсуворішими. Тут потрібна тривала робота, 

яка стосуватиметься економічного, політичного, правового і культурного життя 

суспільства в комплексі. Необхідність докорінних змін у наявному правопорядку 

продиктована не стільки слабкістю і нерозвиненістю нормативно-правової бази, не 

стільки відсутністю компетентності правоохоронних органів і навіть не так слабкою 

ефективністю державного управління, як передусім фактичним відставанням 

встановленого офіційного правопорядку від дійсного правового життя суспільства, 

неефективною реалізацією норм Основного Закону та повільним втіленням їх у 

галузеве законодавство. 

Отже, інтеграція України в європейський правовий простір вимагає 

повномасштабного реформування правової системи на основі принципів та 

стандартів, що сформувалися на загальноєвропейському рівні. Процеси, що 

відбуваються сьогодні в українському суспільстві, повинні відображати сучасні 

міжнародні тенденції розвитку права і сприяти розвитку правової держави та 

громадянського суспільства. Відтак у межах глобальної системи правового 

регулювання національні правові системи активно взаємодіятимуть одна з 

одною, з регіональними системами та загальним міжнародним правом. 

Фундаментом такої системи слугують основні принципи міжнародного права. З 

огляду на це, прагнення України зблизитися з Європейським Союзом приведе до 

істотних змін у національному законодавстві. Тобто основним шляхом 

узгодження правових норм України та ЄС є адаптація вітчизняного 

законодавства до правової системи ЄС. У цьому напрямі вважаємо за необхідне, 
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перш за все, прийняти відповідні нормативно-правові акти, внести зміни та 

доповнення до чинних, зокрема до Конституції України, законодавства у сфері 

боротьби з корупцією, виборчого законодавства, законодавства про судоустрій, 

процесуального законодавства та ін. Дієвий механізм експертизи та перевірки 

нормативно-правових актів на їх відповідність acquis communautaire дасть змогу 

Україні вийти на європейський рівень правового життя. Зближення українського 

законодавства із сучасною європейською системою права забезпечить розвиток 

політичної, соціальної, культурної активності громадян України, економічний 

розвиток держави в рамках ЄС і сприятиме поступовому зростанню добробуту 

громадян, приведенню його до рівня, що склався у державах–членах ЄС, що є 

головним зовнішньополітичним пріоритетом на сьогодні. 

Проте, забезпечення конституціоналізації правопорядку в Україні у 

напрямку євроінтеграції має здійснюватися задля вдосконалення й раціонального 

оновлення, а не порушення конструктивного механізму захисту прав та свобод 

людини і громадянина, який закладено в чинному Основному Законі. Тому 

конституціоналізацію слід розглядати як механізм реалізації і захисту тих 

цінностей, яким повинне відповідати вітчизняне право європейського зразка. 

Відповідно, конституціоналізація, яка орієнтована на вдосконалення механізму 

конституційно-правового регулювання, а отже, і на вдосконалення самої 

конституції та конституційного законодавства в цілому – вимагає постійної, 

послідовної і системної роботи в напрямі зміцнення правового порядку та 

панування принципу верховенства права. З огляду на це, важаємо, що теоретико-

правова концепція конституціоналізації правового порядку може слугувати 

основою для формування концепції конституціоналізації правової системи 

України як певного орієнтиру в реалізації конституційних принципів та 

цінностей, їх втілення в повсякденну юридичну діяльність. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Найбільш об’ємним мірилом ефективності дії механізму реалізації права є 

стан реального правового порядку в країні, який в концентрованому й 
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узагальненому вигляді дозволяє оцінювати роботу цього механізму. Саме це 

відображає ступінь розвиненості конституціоналізму, ефективність механізму 

конституціоналізації, рівень захищеності прав і свобод людини. У цьому аспекті 

потребує удосконалення механізм захисту прав та свобод, зокрема система 

правозахисних і правоохоронних органів. Потрібно подолати наявну 

відчуженість правоохоронних органів і суспільства, підвищити авторитет і 

престиж поліцейської служби.  

Наголошено, що важливим моментом у забезпеченні конституціоналізації 

правового порядку є визнання основних пріоритетних цілей Основного Закону, 

забезпечення його прямої дії, послідовне втілення принципу верховенства права 

у систему джерел права. В якості основних з них виділено забезпечення прав та 

свобод людини і громадянина, формування правової держави і громадянського 

суспільства, забезпечення стабільності та правопорядку в суспільстві, 

утвердження режиму законності, створення гарантій правової безпеки фізичних і 

юридичних осіб; зміцнення правоохоронної системи, доступність правосуддя. У 

цьому аспекті акцентовано на забезпеченні реалізації норм конституційної 

демократії, яка полягає в ротації влади; визначеності вітчизняного законодавства 

реальними потребами охорони прав і свобод людини, а не інтересами держави; 

подальшого удосконалення чинного законодавства та його відповідність 

Основному Законові; підвищення ефективності конституційного контролю та 

конституційного нагляду у сфері забезпечення конституціоналізації 

правопорядку; підвищення правової культури та правової свідомості, подолання 

правового нігілізму та здійснення правового виховання; усунення будь-яких 

факторів, що дестабілізують правопорядок.  

Наголошено на важливості в оновленому Основному Законі систематизації 

й конкретизації прав та свобод людини і громадян, піднесення загальнолюдських 

цінностей до найвищого статусу та суворе дотримання такої ціннісної орієнтації 

в реальній діяльності держави. На цій підставі запропоновано прийняти Закон 

«Про Конституційну відповідальність посадових осіб», в якому деталізувати 

регламентацію питань, пов’язаних із підставами та порядком притягнення до 
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конституційної відповідальності, санкціями за правопорушення у цій сфері. 

Основними завданнями цього нормативного акта є: конкретизація 

конституційного обов’язку держави по захисту прав та свобод людини і 

громадянина; виділення конституційної відповідальності, яка застосовується до 

органів державної влади та їх посадових осіб за порушення прав і свобод людини 

і громадянина; визначення кола державних органів і посадових осіб, які несуть 

таку відповідальність (суб’єкти відповідальності); встановлення критеріїв, 

відповідно до яких дії державних органів, їх посадових осіб кваліфікуються як 

порушення прав і свобод громадян і тягнуть за собою застосування заходів 

конституційно-правової відповідальності (підстави відповідальності); перелік 

конкретних заходів конституційно-правової відповідальності, які застосовуються 

за такі порушення (санкції); розробка механізму застосування конституційно-

правової відповідальності (порядок застосування відповідальності).  

Зазначено, що процес конституціоналізації правового порядку може бути 

успішним лише за умови здійснення державою послідовної, науково 

обґрунтованої і внутрішньо несуперечливої правової політики, яка орієнтована 

на досягнення таких правових цілей, які є значущими для людини та її основних 

прав і свобод. Така людиноцентристська політика здатна забезпечити правовий 

порядок лише на основі стратегічного підходу. Виступаючи найоптимальнішим 

засобом досягнення рівноваги у правовій системі, правові стратегії усувають 

протиріччя, які виникають в сучасному праві. Крім того, зміст правових 

стратегій дозволяє оцінити стан прав людини, або проаналізувати зміни, які 

відбуваються в судовій системі. Вони дають орієнтири, необхідні для досягнення 

балансу приватних і публічних інтересів, усунення протиріч між чинним правом 

і юридичною практикою, правом і правосвідомістю. Зроблено висновок, що 

правова стратегія є основою державно-правового регулювання суспільних 

відносин і може вважатися основою конституціоналізації сучасного права.  

Підкреслено, що на стан правопорядку, крім традиційно значущих чинників, 

особливо впливають процеси реформування державності та відповідних 

соціально-економічних структур. Головна проектна ідея реформи полягає у 
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забезпеченні правових та організаційних гарантій прав і свобод людини, які є 

основою конституціоналізації права в цілому та правопорядку зокрема.  

Правова реформа безпосередньо пов’язана з конституцією, яка визначає 

права та свободи людини. Саме права людини і громадянина можуть слугувати 

тим індикатором, що виявляє справжню мету конкретної правової реформи. 

Обсяг прав людини і громадянина та їх реалізація показують справжні наміри 

державної влади щодо реформування різних сфер життя суспільства. Разом з 

тим, права людини і громадянина не можуть розглядатись як абсолютна 

категорія, оскільки стратегічна мета будь-якої правової реформи – це узгодження 

правового розвитку держави із суспільними потребами. Роль законодавства в 

цьому випадку – це правове забезпечення реформ. Правове забезпечення 

реформування суспільних відносин відрізняється від удосконалення правових 

норм тим, що при правовому забезпеченні реформування створюється кілька 

законів або підзаконних актів або ж створюється кодифікований закон, а при 

вдосконаленні закону або будь-яких правових норм змінюється частина закону 

або законів, змінюються окремі норми, які необхідно змінити у зв’язку із зміною 

ситуації, але і те, й інше являє собою єдине ціле – удосконалення законодавства, 

що є вирішальним чинником забезпечення належного правопорядку в державі. 

Важливим поступом у правовому забезпеченні реформ є конституційна 

реформа, здійснення якої є складовою ширшої проблеми реформування 

Української держави і суспільства, усієї правової системи. На рівні Конституції 

України як Основного Закону суспільства і держави конституюються 

фундаментальні правові принципи і норми, які визначають порядок організації та 

функціонування усіх гілок державної влади, усіх її інститутів, а також порядок 

взаємодії суспільства, індивіда і держави. Цей процес має включати в себе 

перегляд чинного законодавства, скасування застарілих нормативних актів, 

створення нових законів, вдосконалення законодавчого процесу і законодавчої 

техніки. На цій підставі зроблено висновок, що здійснення таких 

повномасштабних реформ можливе не лише шляхом внесення змін до Основного 

Закону, а передовсім через нове концептуальне ставлення до конституції. Цей 

процес є досить складним, адже прийняття нової конституції не завершує 
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конституційних перетворень. Складність полягає не в тому, щоб переписати 

конституцію, а в необхідності нового підходу до неї, до її статусу в суспільстві, у 

правовій системі. Це має бути не просто текстуальна зміна, а перегляд усього 

правового регулювання, механізму дії та ефективної реалізації Основного 

Закону. 

Конституція має виступати позитивною формою розкодування природно-

правових принципів, через застосування її положень та правотлумачну діяльність 

Конституційного Суду України.  

Результатом впливу процесу конституціоналізації на всі елементи правової 

системи є формування ефективної правової системи як сукупності узгоджених, 

взаємопов’язаних та взаємодіючих правових засобів, інститутів, що існують та 

функціонують в державі, при допомозі яких державна влада справляє керівний, 

організаційний та регулятивний вплив на суспільні відносини та поведінку 

людей, наслідком чого виступає належний стан правового порядку. Для 

досягнення такого стану необхідне забезпечення органічної єдності всього 

конституційного масиву, що обов’язково приведе до узгодженого розвитку 

конституції та галузевого законодавства. Основою цього процесу має стати 

налагоджений механізм конституціоналізації правового порядку, що полягає в 

реалізації конституційних принципів і норм у законотворчості у сфері 

приватного та публічного права, в судовій та іншій правозастосовній практиці, в 

контрольно-наглядовій діяльності по забезпеченню й захисту прав та свобод 

людини і громадянина.  

Наголошено на тому, що чим більше суспільство надає прав і свобод своїм 

громадянам, то досконалішими мають бути закони і ефективнішим 

правопорядок, то суворішим – дотримання й чіткіше застосування 

конституційних приписів. Тому конституціоналізація правового порядку 

проявляється у встановленні міцних юридичних гарантій, необхідних форм і 

процедур конституційного захисту особи від свавілля держави. Рівень же 

конституціоналізації правового порядку в тих чи тих історичних умовах 

залежить від особистої, суспільної культури громадян, професійно-правової 



 410 

культури осіб, які застосовують право, від ступеня усвідомлення або 

взаємозв’язку законності і справедливості. Особливо важливо, щоб 

справедливість була закладена в самій конституції. Для конституціоналізації 

правового порядку в змісті режиму законності мають відбутися конкретні зміни: 

конституція як Основний Закон держави має стати не знаряддям у руках 

держави, а правовим балансом суспільних інтересів; громадяни мають отримати 

реальну можливість вимагати дотримання правових приписів від держави та її 

органів; варто розширити предметний бік законності – через реалізацію 

принципу «дозволене (тобто законне) все те, що законом не заборонене». Крім 

того, в умовах сучасних викликів, пов’язаних із терористичною загрозою 

Українській державі та її громадянам, особливо важливо, щоб державна функція 

із забезпечення правопорядку здійснювалася без порушення прав і свобод 

людини, основоположних принципів правової держави. Це завдання може 

виконати тільки така держава, яка охороняє права й законні інтереси своїх 

громадян. Повага до прав людини означає, що законодавство має належним 

чином визначати їх обсяг і зміст. Важливим аспектом зазначеної проблеми є 

правильне й однакове застосування судами України при здійсненні правосуддя 

принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів України, 

європейського законодавства. 

Реформування та модернізація конституційних засад полягає у впровадженні 

європейських правових цінностей у правову систему України, а також у здійсненні 

необхідних нормативних перетворень, спрямованих на забезпечення дії права ЄС у 

межах національного правопорядку. У такому випадку конституціоналізація 

правового порядку – необхідний результат узгодження конституційних цінностей і 

принципів, а також усього корпусу конституційного та галузевого законодавства. 

Проникнення загальновизнаних світових стандартів і цінностей у національні 

конституції та законодавство відбувається шляхом закріплення у спільних 

договорах основних принципів співробітництва. 

Характеристика внесення змін до Конституції України та її перегляду 

передбачає насамперед аналіз двох взаємопов’язаних аспектів цього процесу – 
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понятійного та системно-структурного. Це так звана внутрішня конституціоналізація 

(конституціоналізація внутрішньодержавного правопорядку). Вона значно підвищує 

роль Основного Закону у багатьох сферах життєдіяльності суспільства. 

Конституціоналізацію міжнародного права (зовнішня конституціоналізація) 

охарактеризовано як процес впливу сучасної доктрини конституціоналізму, норм і 

принципів конституційного права різних держав на нормативну систему 

міжнародного права. Конституціоналізація міжнародного правопорядку 

безпосередньо залежить від активного проникнення норм, принципів і доктрин 

конституційного права в міжнародне право, в якому вони дістають закріплення. 

Теоретико-правова концепція конституціоналізації правового порядку 

може слугувати основою для формування проекту «Концепції 

конституціоналізації правової системи України» як орієнтиру в реалізації 

конституційних принципів та цінностей, їх втілення в повсякденну юридичну 

діяльність. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично узагальнено і по-новому розв’язано важливу 

наукову проблему, що концептуалізується в цілісному теоретико-

методологічному дослідженні природи правового порядку та механізму його 

конституціоналізації. Найважливішими науковими результатами дослідження є 

такі: 

1. Правовий порядок – це стан упорядкування суспільних відносин, при 

якому держава гарантує реалізацію і захист суб’єктивних прав, виконання 

юридичних обов’язків учасників правовідносин, заснований на реалізації права і 

забезпечений особливим конституційно-правовим механізмом. 

2. Ідея правового порядку має універсальний характер: сумісна з будь-

яким типом праворозуміння, хоч і має в межах кожного з них специфічний зміст; 

є безпосереднім вираженням права з погляду його призначення і можливостей 

оптимальної організації всіх сторін соціального життя. Відповідно розгляд 

правопорядку передбачає застосування міжгалузевої методології, орієнтованої, 

перш за все, на соціальні аспекти існування права.  

3. Пізнання правового порядку передбачає дослідження механізмів 

його конституційно-правового регулювання, конституційного впливу й охорони 

нормами конституції. В результаті цього формується новий комплексний 

науковий напрям на межі політичних і юридичних наук, теорії держави і права та 

конституційного права – конституціоналізація правового порядку. 

4. Аналіз вживання терміна «конституціоналізація» дозволив виділити 

три підходи до його розуміння: 1) як триваючого процесу конкретизації засад, 

втілення цінностей і норм конституції в чинне законодавство; 2) як включення в 

конституцію основних принципів діяльності суб’єктів конституційно-правових 

відносин. У цьому значенні конституціоналізація розглядається як складова 

процесу конституційно-правової (юридичної) інституціоналізації; 3) як 

конституювання міжнародного права (глобальний конституціоналізм).  
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5. Сформульовано авторську дефініцію поняття «конституціоналізація 

правового порядку» як слідування положенням, установленим конституцією, 

забезпечення її верховенства та прямої дії, повага до конституційних цінностей 

всіх членів суспільства та держави в цілому; це гарантія дотримання норм 

Основного Закону, прав та свобод людини і громадянина, забезпечення 

ефективності правової системи та її елементів; це процес втілення 

конституційних положень і принципів (цінностей) в структуру правової системи 

з метою трансформації універсальних положень конституції.   

6. Зроблено висновок про те, що основним засобом забезпечення 

правового порядку є процес конституціоналізації. Конституціоналізація є 

критерієм конкретизації засад, цінностей конституції в чинному законодавстві та 

суспільних відносинах, що формує правовий режим користування основними 

правами та свободами людини і громадянина. Конституційні цінності мають 

поширюватися на всі структурні елементи правової системи. Як наслідок, ці 

елементи конституціоналізуються, між ними встановлюються зв’язки, а вся 

система стає конституційною.  

7. Конституціоналізацію розглянуто як одну із загальносоціальних 

умов та спеціально-юридичний засіб забезпечення й охорони прав та свобод 

людини і громадянина, зміцнення законності і правопорядку в державі. На цій 

підставі запропоновано виокремлювати серед принципів права принцип 

конституціоналізації, як ідею втілення в життя конституції, її дотримання та 

відповідність чинного законодавства її положенням.  

8. Виокремлено два способи конституціоналізації: нормативно-

законодавчий, який полягає у формулюванні правової норми відповідно до 

конституції та нормативно-інтерпретаційний, що виражається в реалізації норм і 

принципів конституції в галузевому законодавстві.  

9. Конституціоналізація галузевого законодавства виражає якість 

верховенства конституції і забезпечення відповідності їй усіх законів та 

підзаконних актів, що проявляється у трьох аспектах: по-перше, найбільш 

значущі галузеві відносини прямо закріплено в конституції і регулюються за 



 414 

допомогою реалізації механізму прямої дії Основного Закону; по-друге, галузеве 

законодавство регулює певне коло суспільних відносин відповідно до положень 

конституції; по-третє, конституціоналізація є способом подолання конкуренції 

правових норм і розв’язання юридичних конфліктів. У цьому зв’язку вказано, що 

конституціоналізація, по-перше, легалізує найважливіші ідеї конституційної 

правосвідомості як загальнообов’язкові вимоги позитивного права, а по-друге, 

забезпечує їх практичну реалізацію в системі суспільних відносин: а) визначає 

пріоритетні цілі правового розвитку суспільства; б) виробляє оптимальні шляхи і 

засоби їх досягнення; в) забезпечує планомірну і злагоджену діяльність 

правотворчих і правозастосовних органів; г) орієнтує юридичну практику на 

однакове розуміння і дотримання норм конституції; ґ) формує у громадян і 

посадових осіб основи юридичного світогляду. 

10. Механізм конституціоналізації включає в себе нормативну, 

функціональну та інструментальну складові, пов’язані суб’єктно-об’єктними 

зв’язками суспільства і держави та засновані на конституційних принципах. 

Зазначений механізм передбачає впорядковану структуру (суб’єкти, об’єкти, 

зв’язки між ними), різноманітні соціальні і юридичні чинники, форми, способи, 

умови й гарантії реалізації конституційних норм. Нормативною складовою  

цього механізму є Конституція, конституційні закони, міжнародні стандарти та 

європейські принципи. Змістом функціональної складової механізму 

конституціоналізації виступають його форми: правотворча, яка пов’язана з 

функціями держави та її органів щодо забезпечення належного правового 

порядку за допомогою видання або санкціонування правових норм, які 

відповідають положенням конституції, а також зміни або скасування чинних, які 

їй суперечать та  правозастосовна, яка характеризує виконавчо-розпорядчу 

діяльність держави та її апарату із забезпечення законності та правового порядку. 

Інструментальну складову конституціоналізації правового порядку становлять 

загальні та спеціальні методи впливу норм Основного Закону на суспільні 

відносини.  
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11. Завданням механізму конституціоналізації є забезпечення належного 

правового порядку в державі і на цій основі формування стабільної правової 

системи та єдиного правового простору, що полягає у подальшому розвитку 

правових засад української державності, протидії політичним, економічним та 

соціальним кризам. Цей механізм аналізується як соціальна система, адже 

розвиток суспільних відносин зумовлює постійний моніторинг і внесення змін та 

доповнень до системи права й законодавства і в такий спосіб впливає на 

правопорядок, змінюючи його форми, зміст і механізм забезпечення.  

12. Стадіями механізму конституціоналізації правового порядку визначено: 

розробку і прийняття основоположного акта  – Конституції; втілення 

конституційних положень у всі елементи правової системи; забезпечення 

пріоритету конституційних цінностей та їх суворе дотримання суб’єктами права. 

13. Основною формою конституціоналізації є втілення конституційних 

положень у зміст усіх елементів правової системи. Результатом цього процесу є 

конституційність норм права, а також правовий порядок, адже саме в конституції 

та законодавстві визначаються головні засади правового порядку і питання його 

формування й підтримання. Основоположним засобом забезпечення правового 

порядку є процес конституціоналізації. Зазначено, що функція 

конституціоналізації правового порядку – один з напрямів діяльності держави, 

який виникає разом із прийняттям конституції та відбувається протягом усього 

конституційного процесу. 

14. За суб’єктами механізм конституціоналізації може бути трьох видів: 

1) як результат правотворчої діяльності уповноважених органів державної влади; 

2) як результат діяльності конституційного суду; 3) як результат діяльності судів 

загальної юрисдикції в ході судового нормоконтролю.  

15. Процес конституціоналізації правового порядку обумовлюється 

взаємодією соціальних і юридичних чинників. Соціальний механізм 

забезпечення конституціоналізації правового порядку сприяє втіленню положень 

конституції у всі сфери життєдіяльності суспільства та містить політичні, 

економічні та соціально-культурні чинники. Юридичний механізм безпосередньо 
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пов’язаний із авторитетністю, стабільністю, ефективністю реалізації та прямою 

дією Основного закону. Конституціоналізація правового порядку залежить від 

стабільності конституційного ладу, конституційних принципів та ціннісних 

орієнтирів розвитку суспільства, задекларованих у конституції. 

16. Гарантії правового порядку є інституціоналізацією ідеї 

конституціоналізації права, обумовлюють можливість реалізації приписів 

конституції в практичній площині. Саме держава в особі уповноважених органів 

є гарантом законності і правопорядку. Провідну роль у цьому процесі відіграє 

Конституційний Суд України, у правових позиціях якого інтерпретуються та 

розвиваються положення Конституції. Інститут юридичної відповідальності 

посадових осіб органів держави також виступає одним із засобів забезпечення 

конституціоналізації правового порядку. Таким чином забезпечується дієвість 

конституційно-правових норм, підвищується їх ефективність, а також вплив 

Конституції на формування галузевого законодавства. Зміст 

правозабезпечувальної функції юридичної відповідальності полягає в підтримці 

правового порядку в межах заданих конституцією параметрів.  

17. Ефективність механізму конституціоналізації правового порядку – це 

співвідношення між результатом дії конституції й тією метою, задля якої її було 

прийнято. Ефективність визначає рівень результативності функціонування 

інституційно-правового механізму в досягненні правового порядку в суспільстві. 

Правовий порядок є одним із засобів (критеріїв) визначення ефективності 

національного законодавства з огляду на реалізацію та розвиток норм 

конституції. Причому механізм конституціоналізації правового порядку повинен 

бути соціально цінним за своїм характером, створювати режим сприяння 

задоволенню законних інтересів суб’єктів права. 

18. Умовами ефективності конституціоналізації правового порядку є 

обставини, що сприяють реалізації цінностей, закладених у конституції. 

Конституційно-правові принципи, юридична практика і правова політика 

задають необхідні параметри процесу конституціоналізації правового порядку та 

впливають на її ефективність. Виділено два рівні ефективності 
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конституціоналізації правового порядку: правотворчий та правозастосовний. 

Саме така структура відображає дію процесу конституціоналізації, який охоплює 

питання досягнення необхідного рівня правового порядку та збереження 

оптимального, конституційно встановленого балансу публічних і приватних 

інтересів. 

19. Критерії визначення ефективності конституціоналізації правового 

порядку згруповано в змістовні (реалістичність, наукова обґрунтованість 

конституції; системна організованість процесу конституціоналізації права); 

інструментальні (точність та конкретність конституційних положень; 

адекватність засобів конституційним цілям; оптимальність, доступність 

конституційних положень; законодавчий розвиток конституційних положень; 

своєчасність прийняття правових норм); результативні (виконуваність приписів 

Основного Закону; їх відповідність суспільним відносинам; захист прав та 

свобод людини і громадянина).  

20. Механізм реалізації Конституції України заснований на правових 

принципах та виступає підґрунтям конституціоналізації правового порядку. 

Конституціоналізація правових принципів може здійснюватися: шляхом прямого 

зазначення принципу в тексті конституції; через встановлення в 

конституційному тексті норм-дефініцій, норм-цілей, норм-завдань; за допомогою 

достовірного визначення змісту конституційних положень у конституційній 

практиці. В цьому аспекті розроблено модельну статтю про реалізацію 

Конституції, яку запропоновано включити до Основного Закону (Додаток 1).  

21. Конституційність  – це рівень і стандарт конституціоналізації правового 

порядку в результаті якої забезпечується верховенство конституції. Критерії 

конституційності правових актів охоплюють логічні прийоми визначення 

відповідності актів меншої юридичної сили актам більшої юридичної сили, що 

зумовлено виявленням змісту порівнюваних актів і визначення їх 

співвідношення на основі відображення в галузевому  законодавстві 

конституційних принципів. Ці критерії також пов’язані із суб’єктом, який 

прийняв акт, формою самого акта, його місцем в ієрархії нормативних актів.  
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22. Процес конституціоналізації правового порядку в умовах постійних 

економічних, політичних і соціальних змін може бути успішним лише за умови 

здійснення державою послідовної, науково обґрунтованої і внутрішньо 

несуперечливої правової політики, яка орієнтована на досягнення правових 

цілей, які є значущими для людини,  реалізації її основних прав і свобод. Така 

політика здатна забезпечити правовий порядок на основі правової стратегії, 

орієнтованої на людину та спрямованої на удосконалення Основного Закону, в 

якому конституюються фундаментальні правові принципи і норми. 

23. Одним із проявів конституціоналізації правового порядку є 

встановлення юридичних гарантій, необхідних форм і процедур конституційного 

захисту особи. Тому процес конституційно-правової модернізації вимагає чіткої 

ідентифікації загальнолюдських пріоритетів, впровадження яких дає змогу 

розвинути норми Конституції України з метою подальшої конституціоналізації 

усіх елементів правової системи.  Основою цього процесу має стати концепція 

конституціоналізації правового порядку, що полягає в реалізації конституційних 

принципів і норм у законотворчості, в судовій та іншій правозастосовній 

практиці, в контрольно-наглядовій діяльності, з урахуванням інтересів людини і 

громадянина, дотримання пріоритету їхніх прав і свобод, підвищення та 

розвитку громадянської активності. 

24. Однією з важливих характеристик конституціоналізації правового 

порядку є стан судової системи, яка відображає ступінь розвиненості 

конституціоналізму, рівень захищеності прав і свобод особи та є фундаментом 

демократії. Конституціоналізація пов’язана з орієнтацією на європейські і 

міжнародні правові стандарти, враховуючи стандарти в галузі прав і свобод 

людини, на послідовне дотримання загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права. Важливим аспектом зазначеної проблеми є застосування 

судами України при здійсненні правосуддя принципів і норм міжнародного 

права, міжнародних договорів України, європейського права.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Проект  

Закону України  

про внесення змін до Конституції України 

Розділ XIV Конституції України доповнити статтею 162 такого змісту: 

«Стаття 162. Реалізація Конституції України: 

1. Реалізація Конституції України являє собою постійний і безперервний 

процес її здійснення, який виражається в систематичній та цілеспрямованій 

діяльності та правомірній поведінці суб’єктів її реалізації. 

2. Реалізація Конституції України проводиться відповідно до основ 

конституційного ладу України та правових принципів: верховенства права, 

законності, справедливості, правової визначеності, гарантованості, сумлінності, 

розумності. 

3. Юридичний механізм реалізації Конституції України становлять 

конституційно-правові відносини, що охоплюють правомірну поведінку, форми, 

юридичні способи, умови і правові гарантії реалізації. 

4. Суб’єктами реалізації Конституції є народ України, державні органи та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, фізичні особи (громадяни 

України, іноземні громадяни та особи без громадянства), що проживають на 

території України, юридичні особи, політичні партії, громадські організації та 

інші інститути громадянського суспільства. 

5. Норми Конституції України реалізуються у формі дотримання, 

виконання, використання й застосування за допомогою діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, прийняття нормативних 

правових актів відповідно до Конституції України і тлумачення Конституції 

України. 

7. Органи державної влади забезпечують створення сприятливих 

економічних, політичних, соціальних та інших умов, необхідних для реалізації 

Конституції України. 
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8. Правовими гарантіями реалізації Конституції України є: система 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що забезпечують 

охорону Конституції України; створення державних і недержавних органів, 

громадських об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства, які 

забезпечують захист прав та свобод людини і громадянина на території України; 

державний і громадський контроль за реалізацією Конституції України; 

відповідальність за порушення норм Конституції України». 
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