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Замість передмови

Конституційне право України є однією із фундаментальних дис-
циплін, які входять як обов’язковий елемент до навчального плану 
студентів бакалаврату юридичних вищих навчальних закладів. 
Сьогодні ця галузь права охоплює значну кількість джерел, які регла-
ментують найбільш важливі суспільні відносини. Головне із них ‒ 
Конституція, містить цілу низку вагомих принципів, на яких базуєть-
ся не тільки діяльність державного апарату, але і, передусім, статус 
особи в державі, взаємовідносини держави із інститутами суспільства. 
Розумінню сутності цих засад сприяє інтерпретаційна практика 
Конституційного Суду України.

Усе це зумовлює необхідність вивчення значного за обсягом ма-
теріалу. Передусім йдеться як про нормативні джерела, так і про  
навчальні, монографічні та довідникові роботи, в яких висвітлюється 
конституційно-правова теорія, доктринальне підґрунтя сучасного 
конституціоналізму, практика застосування конституційних приписів. 
Виключно за умов засвоєння основних конституційних доктрин, 
нормативних актів, правотлумачної діяльності органу конституційної 
юрисдикції, практики застосування положень Основного Закону, 
можна говорити про усвідомлення конституційно-правової матерії.

Цьому сприяє відвідування лекцій із конспектуванням матеріалу, 
що подається на лекціях, активна робота на практичних (семінар-
ських) заняттях, підготовка та захист курсового проекту (наукової 
доповіді), опрацювання рекомендованої навчальної та наукової літе-
ратури, аналіз нормативних актів, рішень та висновків Конституційного 
Суду України.



Авторський колектив цього посібника ставив собі за мету полег-
шити підготовку до іспиту як форми підсумкової атестації з навчаль-
ної дисципліни. При цьому в посібнику подається лише мінімально 
необхідний матеріал з відповідних питань іспиту. Для повноцінної 
підготовки необхідно обов’язково використовувати наведені вище 
джерела.

Посібник може також слугувати засобом самоконтролю після за-
вершення вивчення курсу конституційного права України. Відповіді 
на контрольні питання надаються з урахуванням положень чинного 
конституційного законодавства та практики Конституційного Суду 
України станом на 1 травня 2014 року. В другому виданні враховане 
не тільки новітнє законодавство, але і напрацювання конституційно-
правової науки, зауваження та побажання читачів.
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1.  Поняття сучасного конституціоналізму  
та його елементи

Загальновизнано, що термін «конституціоналізм» вперше з’явився 
в американській політико-правовій думці кінця XVIII – початку  
XIX ст. Цим терміном діячі американської революції і засновники 
Конституції США 1787 р. підкреслювали верховенство писаної кон-
ституції над законами та іншими правовими актами. Тобто він визна-
чав саму суть конституції. Згодом в юридичних, політичних та істо-
ричних дослідженнях термін «конституціоналізм» одержав більш 
широке значення і почав вживатися для характеристики процесів 
переходу до демократії та встановлення конституційного ладу в кра-
їнах Центральної, Східної і Південної Європи, Латинської Америки, 
Азії, підкреслюючи змістову сторону конституції. 

У сучасних теоріях концепція конституціоналізму пов’язується 
насамперед із пануванням права, правового закону, їх верховенством, 
що істотно розширює значення цього поняття. Саме панування права, 
правового закону, пов’язується, як правило, з писаною конституцією 
як засобом здійснення державної влади і, разом з тим, її обмеження. 
Тобто конституціоналізм вважається в своїй основі нормативним 
явищем і нормативною концепцією. Але все ж його опосередковують 
далеко не всі конституції, адже конституціоналізм за своїм змістом 
є нормативною основою демократичного розвитку суспільства.

Класичний конституціоналізм остаточно формується з появою 
перших конституцій та актів конституційного характеру (Велико-
британія, США, Німеччина, Франція) як єдиних нормативно-правових 
актів, що є основними законами країни і актами найвищої юридичної 
сили, і утвердженням думки про те, що суспільство, в якому не за-
безпечені гарантії прав особи та поділ влади, не має конституції.

Сучасний конституціоналізм може бути певною мірою ототож-
нений з ідеологією лібералізму, яка набула широкого розвитку в су-
часних країнах західних демократій. Її зміст полягає у тому, що 
вільні від природи, аполітичні індивіди, будучи носіями фундамен-
тальних прав, потребують і тому створюють державу, яку вони мо-
жуть та повинні контролювати. Цей контроль є необхідним, оскільки 
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історичний досвід показує, що існує постійна тенденція перетворен-
ня держави у свавільну та деспотичну, тенденція, що походить від 
людської природи і є наслідком незмінної логіки діяльності держав-
них інститутів. Саме для унеможливлення свавілля державної влади 
та її носіїв виникла ідея писаної конституції як засобу захисту від 
необмеженої авторитарної державної влади, який втілює ідею об-
меженого правління на практиці та забезпечує юридичні гарантії. 
Конституція США 1787 р. є вдалим прикладом практичного втілення 
цієї ідеї.

Багатогранність поняття «конституціоналізм» дає можливість 
охарактеризувати різні його аспекти: теоретичний, практичний, нор-
мативний, організаційний. Теоретичний підхід до розгляду зазначе-
ного поняття дозволяє визначити його як систему ідей і поглядів щодо 
організації державного і суспільного життя згідно з конституцією.  
У кожній країні ця політико-правова теорія має певні відмінності, 
тому поряд із застосуванням загального поняття «конституціоналізм» 
можна говорити про його різновиди: американський, англійський, 
французький, німецький, польський, російський, український консти-
туціоналізм. Звичайно, конституційні ідеї про демократичний устрій 
держави, організації в ній влади і про взаємини останньої з громадя-
нами втілюються у найбільш концентрованому вигляді в теоретичних 
уявленнях про конституційну державу. Конституціоналізм є свого 
роду ідеологією, яка орієнтує правову і політичну думку, право і дер-
жавно-правову практику. 

Практичний аспект конституціоналізму пов’язаний безпосеред-
ньо з реалізацією положень конституцій. До них у літературі відно-
сять такі загальновизнані універсальні ідеї, як: верховенство права, 
забезпечення свободи людини та її гідного існування, організація 
державної влади, втілення ідеї народного представництва в процесі 
формування і діяльності органів влади. Названі ознаки конституцій-
ної держави залежно від конкретної історичної ситуації є різними, 
варіюються у змісті та акцентах, але у будь-якому випадку вони є 
орієнтирами демократичного розвитку держави і суспільства, і на-
ближення до них означає втілення доктрини конституціоналізму 
в життя.
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Нормативний аспект конституціоналізму полягає в тому, що 
конституціоналізм опосередковується насамперед в Основному 
Законі. Існує нерозривний зв’язкок між поняттями «конституція» 
і «конституціоналізм». З одного боку, конституція є невід’ємним 
компонентом конституціоналізму, в якому втілюються його зміст 
і форма. З іншого – доктрина конституціоналізму включає вчення про 
конституцію.

Організаційний аспект характеристики конституціоналізму 
пов’язаний з відображенням в його ідеях демократичної форми прав-
ління. Йдеться про правління, обмежене конституцією.

Систему українського конституціоналізму складають такі скла-
дові (елементи):

1) принципи та цінності, зафіксовані в Конституції;
2) конституційні доктрини, в т. ч. теорія Конституції;
3) конституційна практика, тобто досвід реалізації конституційних 

приписів.

2. Поняття конституції та її юридичні  
властивості

У сучасному розумінні конституція як особливий законодавчий 
акт у правовій системі держави з’явилася у зв’язку з приходом до 
влади буржуазії. Поява конституцій якраз є результатом тривалої 
боротьби між буржуазією та прихильниками феодалізму. Ухвалення 
конституцій започаткувало створення такого механізму державної 
влади, який дозволяв управляти суспільними справами від імені на-
роду та в його інтересах, визначити межі владної діяльності. Водночас 
у перших конституціях були закріплені права і свободи людини 
і громадянина, які й дотепер залишаються демократичними. Першою 
в світі писаною конституцією стала Конституція США 1787 р., а на 
європейському континенті – конституції Франції і Польщі, які були 
прийняті їх парламентами в 1791 р. 

В сучасних умовах Конституція вже не є просто нормативним 
актом державної влади. Конституція − це передусім акт установчої 
влади, яка належить виключно Українському народові. Ці позиції 
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