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ПЕРЕДМОВА 
 

Залежно від обставин, з якими зіштовхуються суспільство та 

держава у процесі свого становлення, уявлення про зміст рівності 

між людьми змінювалося від епохи до епохи. При цьому, основний 

вектор змін, як свідчить історія, був пов’язаний з боротьбою наро-

дів за утвердження рівних для всіх можливостей, забезпеченні 

справедливості, свободи та гуманізму. Український народ теж 

пройшов тривалий шлях до власного визнання як свободолюбивої, 

гідної нації, що здатна керувати демократичною державою, в межах 

якої права і свободи людини та громадянина гарантуються фунда-

ментальними правовими принципами, у тому числі конституційним 

принципом рівності. 

Вищевказане дає беззаперечну підставу стверджувати, що дослі-

дження конституційної проблематики рівності в Україні є актуаль-

ним, хоча й непростим завданням, а виважена систематизація та нове 

наукове опрацювання наявних наукових знань у цій сфері є сьогодні 

вкрай необхідним. Аналіз вітчизняної правової науки показує, що 

загальнотеоретичні та спеціалізовані питання, пов’язані із застосу-

ванням правових принципів досі залишаються дискусійними та є 

актуальними вже за визначенням. Вказані питання лише частково 

ставали предметом аналізу у теорії конституційного права, однак 

комплексно означена проблематика ще не досліджувалася. 

Різні аспекти конституційного принципу рівності досліджувались у 

працях таких вчених як: С. Боднар, О. Васильченко, М. Вітрук, 

О. Дашковська, В. Колісник, А. Колодій, А. Олійник, М. Орзіх, 

О. Панкевич, О. Петришин, В. Погорілко, І. Полховська, 

П. Рабінович, С. Рабінович, М. Савчин, А. Савицька, Ю. Тодика, 

М. Цвік, В. Шаповал, С. Шевчук, Ю. Шемшученко, Л. Явич та ін. 

Напрацювання вищевказаних авторів наштовхнули на висновок про 

необхідність подальшої розробки питань застосування конституцій-

ного принципу рівності у практичній діяльності органів державної 
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влади, зокрема судів загальної юрисдикції, як суб’єктів правозастосу-

вання та забезпечення прав і свобод людини в Україні. 

У даній монографії автори ставили за мету визначення поняття 

конституційного принципу рівності, його природи, особливостей 

закріплення у Конституції України та чинному законодавстві; аналіз 

теоретичних та практичних проблем правозастосування принципу 

рівності, а також вироблення на основі проведеного дослідження 

науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо вдоскона-

лення практики розуміння та застосування конституційного принципу 

рівності в діяльності органів державної влади. 

Результати проведеного дослідження можуть бути використані у 

науково-дослідній діяльності для подальшої розробки та аналізу 

проблем загальнотеоретичного та конституційно-правового характе-

рів щодо застосування принципів права; для вдосконалення нормати-

вно-правової бази, яка регулює питання застосування принципів 

права, закріплює механізми їх застосування; у навчальному процесі: 

під час викладання курсів конституційного права, конституційно-

процесуального права, дисциплін, пов’язаних із проблемами практи-

чної діяльності, а також при підготовці відповідних розділів підруч-

ників та навчальних посібників; у правозастосовній сфері – безпосе-

редньо у практичній діяльності органів державної влади, зокрема, 

органів судової влади, Конституційного Суду України та інших. 
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