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1.Поняття конституційного ладу і його співвідношення з державним ладом 

 

Конституційний лад - це фактичний (реальний) стан суспільних відносин, що 

регулюються та охороняються конституційними нормами і принципами. За своєю суттю 

конституційний лад становить певний тип конституційно-правових відносин, визначений 

рівнем розвитку суспільства, держави та досягненнями науки права. 

Ознаки конституційного ладу: 

1) фактичність (реальність) - конституційний лад існує в повсякденному житті суспільства і 

держави, відображає дійсний стан суспільних відносин, існує не в уяві, а в повсякденному 

житті конкретної держави; 

2) регулюється і охороняється конституційними нормами та принципами, тому і називається 

конституційним; 

3) суверенність - право визначати та змінювати конституційний лад може лише народ 

України (ч. З ст. 5 Конституції України); 

4) програмність - розвивається на основі теоретично обґрунтованих принципів, концепцій, 

закріплених у Конституції та законах України; 

5) наступність - ураховуються традиції та історичний досвід організації і функціонування 

державної влади, суспільних інститутів; 

6) відносна стабільність - забезпечується системою державних гарантій, передбачених 

конституційними нормами. 

Поняття "конституційний лад" вчені трактують по-різному, що зумовлено, 

насамперед, неоднаковим розумінням його змісту. На думку О.Г. Румянцева, конституційний 

лад необхідно розуміти як цілісну систему соціально-правових відносин та інститутів, які 

підпорядковані беззаперечним моральним і конституційним вимогам та засновані на 

сукупності основних регуляторів, що сприяє закріпленню в суспільній практиці і 

правосвідомості стабільних, справедливих, гуманних та правових зв'язків між людиною, 

громадянським суспільством та державою .  

Інші вчені стверджують, що конституційний лад - це певна форма чи спосіб 

організації держави, передбачений та закріплений конституцією, система конституційних 

норм та принципів, які регулюють окремі види суспільних відносин існуючого реального 

ладу. 

Конституційний лад України - це система суспільних відносин, передбачених і 

гарантованих Конституцією і законами України, прийнятими на її основі і відповідно до неї. 

Зміст конституційного ладу наповнюється тими правовідносинами, які визначені і 

гарантовані Конституцією України. Зокрема, розділи І, III, XIII визначають основні засади 

конституційного ладу України. 

Формування конституційного ладу відбувається на основі принципів, які закріплюють 

основи організації публічної влади та основи конституційного статусу суб'єктів 

конституційно-правових відносин. Такі принципи у своїй єдності становлять засади 

конституційного ладу. 



Основними засадами конституційного ладу є:  демократія; народний, національний та 

державний суверенітет; правовий статус особи; поділ влади; територіальна цілісність 

держави; визнання Конституції України нормативно-правовим актом найвищої юридичної 

сили; законність і правопорядок; визнання і гарантування місцевого самоврядування; статус 

української мови як державної; політична, економічна та ідеологічна багатоманітність,  

суверенна І незалежна держава; правова держава; соціальна спрямованість держави. 

Співвідношення конституційного та державного ладу. 

Загальна характеристика конституційного ладу України буде неповною, якщо не 

дослідити витоки його формування. Конституційний лад - це не абстрактне явище, а 

множинна інституція, яка розвивається з категорії суспільного й державного ладу. 

Конституційний лад є об'єктивним якісним надбанням цивілізованого гуманістичного 

розвитку суспільства і держави. 

Суспільний лад-це фактичний та реальний стан суспільних відносин, що існують у 

зв'язку із функціонуванням інститутів суспільства (політичних партій, громадських 

організацій). За змістом суспільний лад становить певну систему політичних, економічних, 

соціальних, духовних (культурних) та інших суспільних відносин. 

Державний лад - це фактичний та реальний стан суспільних відносин, які існують у 

зв'язку з функціонуванням інститутів держави (парламенту, президента, правосуддя, 

правоохоронних органів та ін.). За змістом державний лад становить певну систему 

суспільних відносин, насамперед, політичного характеру щодо організації державної влади 

та здійснення владних повноважень. 

Поза межами суспільства і держави виникнення, розвиток і функціонування 

конституційного ладу неможливі. Першоосновою виникнення конституційного ладу є 

державний лад, у свою чергу державний лад виникає на базі суспільного ладу. Поза межами 

соціуму, тобто людської спільноти, не може виникнути і розвиватися ні державний, ні 

конституційний лад. Відтак складається принцип трьохсистемної піраміди: суспільний лад, 

державний лад, конституційний лад. Історія виникнення такої "піраміди" може налічувати не 

одну тисячу років. 

Конституційний лад співвідноситься із суспільним та державним ладом як частина і 

ціле, проте не кожний державний лад є конституційним. Державний лад є конституційним 

за умови здійснення публічної влади у державі та суспільстві правовим шляхом, який 

визначений конституцією або іншими легітимними нормативно-правовими актами. Тому 

конституційний лад набуває реального або фактичного стану лише за умови 

підпорядкування організації держави правовим приписам, які випливають із конституції 

держави. Отже, державний лад є ширшим поняттям, ніж конституційний, оскільки будь -який 

конституційний лад є завжди державним, а не навпаки. 

За змістом конституційний лад становлять передбачені і гарантовані 

конституційними нормами державний та суспільний лад, основи національної безпеки, 

система безпосереднього народовладдя, правовий статус людини і громадянина, 

територіальний устрій, організація та діяльність органів державної влади і місцевого 

самоврядування, статус української мови як державної та інші виключно важливі інститути 

конституційно-правових відносин. 



За формою конституційний лад становить передбачену Конституцією України форму 

держави, що є основним видом організації та діяльності суспільства й держави, а також 

форму безпосереднього народовладдя, наприклад, вибори, референдуми тощо. 

2.Основні принципи конституційного ладу 

Оскільки конституційний лад України включає цілісну систему основних політико-

правових, економічних та суспільних відносин, які виникають у суспільстві, в його 

закріпленні беруть участь усі галузі національного права України, проте провідне місце 

серед них належить нормам Конституції, оскільки вона є нормативним актом вищої 

юридичної сили і базою галузевого законодавства. 

Тому серед конституційних норм головну роль відіграють норми, що закріплюють 

загальні засади конституційного ладу, в яких закладено основні принципи української 

конституційної держави, що відображають її сутність. 

Основні принципи конституційного ладу України: 

— принцип, згідно з яким, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою актуальною цінністю (ч. 1 ст. З Конституції);  

— принцип народного суверенітету, згідно з яким народ є носієм суверенітету і єдиним 

джерелом державної влади (ст. 5 Конституції); 

— визначення форми Української держави як унітарної, суверенної і незалежної, 

демократичної, соціальної, правової держави з республіканською формою правління (статті 

1, 2 та 5 Конституції); 

— організація і діяльність державної влади будується на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу і судову (ст. 6 Конституції); 

— визнання і гарантування місцевого самоврядування (ст. 7 Конституції); 

— принцип верховенства права, згідно з яким закріплюється загальна підпорядкованість 

праву, пряма дія і безпосереднє застосування норм Конституції (статті 8 і 19 Конституції);  

— визнання і гарантування основ громадянського суспільства, його саморозвитку, 

свободи його інститутів (стаї ті 11, 13 та 14 Конституції); 

— принцип, згідно з яким суспільне життя в Укра'і грунтується на засадах політичної, 

економічної та ідеологи ної багатоманітності, заборони цензури, свободи політичне 

діяльності, не забороненої Конституцією і законами Україн (ст. 15 Конституції);  

— принцип визнання української мови державне(ст. 10 Конституції); 

— визнання плюралізму форм власності і гарантуві захисту прав усіх суб'єктів права 

власності і господарки ня, соціальної спрямованості економіки (ст. 13 Конституї  

— принцип, згідно з яким норми міжнародного права, умови згоди на обов'язковість яких 

надано Верховною 1 дою України, становлять частину національного законе; ства (ст. 9 

Конституції); 

— визначення основних функцій держави: захисту ренітету і територіальної цілісності 

України, забезпечеі економічної та інформаційної безпеки, забезпечення екологічної безпеки 

і підтримання екологічної рівноправності; 



- принцип, згідно з яким правовий порядок в Україні здійснюється на засадах, 

відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законом. 

У свою чергу органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов'язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції); 

— закріплення у якості державних символів України Державного Прапора України, 

Державного Герба України і Державного Гімну України (ст. 20 Конституції).  

3.Конституційний лад – державний лад конституційної держави 

До засад конституційного ладу входять закріплені Конституцією України риси 

Української держави, які характеризують її як саме конституційну державу. Так, ст. 1 

Конституції України визначає Україну як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, 

правову державу. 

Україна - суверенна і незалежна держава.  

Ознаками суверенітету Української держави є: 

- верховенство державної влади на всій території України; 

- єдність і неподільність державної влади; 

- незалежність і самостійність державної влади. 

Верховенство державної влади означає: по-перше, її необмеженість нічим і ніким, окрім 

народного суверенітету (установчої влади народу України), Конституції України, 

громадянського суспільства, природного права і законів; по-друге, відсутність на території 

України будь-якої іншої конкуруючої влади, яка могла б видавати легітимні закони; по-

третє, підпорядкованість державній владі всіх громадян, їхніх об'єднань, органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб.  

Єдність державної влади полягає в наявності єдиної системи органів державної влади 

(законодавчої, виконавчої та судової), які мають єдині цілі та завдання діяльності, що 

забезпечує певну ступінь керованості суспільством. 

Незалежність і самостійність державної влади означає, по-перше, те, що вона сама, без 

впливу інших сил, правоспроможна приймати нормативні акти та забезпечувати їх 

виконання за допомогою засобів державного примусу; по-друге, відсутність залежності 

(політичної, фінансової, організаційної тощо) органів державної влади від будь-кого 

всередині держави та за її межами. 

Отже, державний суверенітет характеризує повноту законодавчої, виконавчої та судової 

влади держави на її території, що виключає наявність будь-якої конкуруючої влади, а також 

не підпорядкованість держави владі іншої держави у сфері міжнародного спілкування.  

Конституційно-правовими ознаками України як суверенної держави є: 

1. Територіальна цілісність. Згідно з міжнародним правом державною територією є 

частина земної кулі, яка належить певній державі та в межах якої вона здійснює своє 

територіальне верховенство. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Конституції України суверенітет 

України поширюється на всю її територію. Складниками державної території України є її 

суша, води, надра під ними та відповідний повітряний простір. Державна територія України 

в межах існуючого кордону є цілісною(заборона її насильницького поділу) і 

недоторканною(всі інші держави зобов'язані утримуватися від будь-яких зазіхань на 

територію України відповідно до загальновизнаних принципів міжнародного права) 

зазначено в ч. 3 ст. 2 Конституції України. Згідно з ч. 1 ст. 17 Конституції України захист 



суверенітету і територіальної цілісності України є однією з найважливіших функцій 

держави, справою всього Українського народу. 

2. Єдиний конституційний простір. Конституція України є юридичною базою для 

формотворчої діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

вона визначає зміст і напрямки розвитку галузевого законодавства.  

До складу України входить автономне утворення - Автономна республіка Крим (АРК), яка 

має Конституцію Автономної Республіки Крим (ч. 1 ст. 135 Конституції України). Право 

приймати Конституцію АРК належить Верховній Раді АРК, але вона набуває чинності лише 

після затвердження Верховною Радою України не менш як половиною від її конституційного 

складу.  

3. Громадянство. Згідно зі ст. 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство. 

Принцип єдиного громадянства має на меті, по-перше, недопущення існування громадянства 

окремих адміністративно-територіальних одиниць України, по-друге, уникнення випадків 

кумуляції громадянства окремих осіб (подвійного громадянства, або біпатризму). Цим 

забезпечується єдиний правовий статус для всіх громадян України.  

4. Єдина грошово-кредитна система. Ст. 99 Конституції України визначає, що грошовою 

одиницею України є гривня. 

5. Національні Збройні Сили. Державний суверенітет передбачає реальну здатність 

держави забезпечити свою внутрішню і зовнішню безпеку. Оборону України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності Конституція України (ч. 2 ст. 17) 

покладає на Збройні Сили України. 

6. Міжнародна правосуб'єктність. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на 

забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права (ст. 18 Конституції України).  

7. Офіційний статус державної мови. Державною мовою вважається визнана 

конституцією або чинним законодавством основна мова держави. Згідно з ч. 1 ст. 10 

Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. Це покладає на державу 

обов'язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України. Водночас держава гарантує вільний розвиток 

інших мов національних меншин України. 

8. Державні символи. До них відносять: 

Державний Прапор - це офіційний відмінний знак (емблема) держави, символ її 

суверенітету. Згідно з Конституцією України (ч. 2 ст. 20) Державний Прапор України являє 

собою стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. 

Державний Герб - це відмінний знак, що є офіційною емблемою держави, яка 

зображується на прапорах, грошових знаках, печатках і деяких офіційних документах. Згідно 

з Конституцією України (ч. З ст. 20) Великий Державний Герб України встановлюється з 

урахуванням малого Державного Герба України(Знак Княжої Держави Володимира 

Великого) та герба Війська Запорозького законом, що приймається не менш як двома 

третинами від конституційного складу Верховної Ради України - ч. 4 ст. 20 Конституції 

України. 

Державний Гімн - музикально-поетичний твір. Закон України «Про Державний Гімн 

України» було прийнято 6 березня 2003 р., а згідно зі ст. 1 цього Закону Державним Гімном 

України є національний гімн на музику М. Вербицького із словами першого куплету та 

приспіву твору П. Чубинського. 



Відповідно до ч. 7 ст. 20 Конституції України столицею України є місто Київ. Під 

столицею розуміють головне місто та адміністративно-політичний центр держави. Зазвичай 

в столиці розташовані вищі та центральні органи державної влади.  

Україна - демократична держава. Ознаками України як демократичної держави є:  

1) реальна представницька демократія, що забезпечується обранням Верховної Ради 

України, Президента України, представницьких органів місцевого самоврядування на основі 

демократичних принципів виборчого права; 

2) організація державної влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і 

судову (ст. 6 Конституції України). Тобто різні функції (види) державної влади повинні 

здійснюватися різними, відносно автономними один від одного органами державної влади, ці 

органи повинні бути взаємно врівноваженими.  

3) конституційне закріплення та реалізація принципу ідеологічного і політичного 

плюралізму (ст. 15 Конституції України). Цей принцип, по-перше, унеможливлює існування 

в суспільстві будь-якої обов'язкової ідеології, по-друге, передбачає завдання держави 

сприяти організації та діяльності всіх політичних партій, інших організацій; 

4) визнання й гарантованість місцевого самоврядування (ст. 7 Конституції України). 

Україна - соціальна держава. Соціальна держава - це держава, яка надає підтримку 

незахищеним верствам населення, намагається впливати на розподіл матеріальних благ 

відповідно до принципу соціальної справедливості, щоби забезпечити кожній людині гідне 

існування. 

Обов'язками соціальної держави згідно з Конституцією та чинним законодавством 

України є: забезпечення соціальної спрямованості економіки; охорона праці і встановлення 

гарантованого мінімуму оплати праці; охорона здоров'я людей;  забезпечення підтримки сім'ї, 

дитинства, материнства та батьківства; розвиток системи соціальних служб, які забезпечують 

соціальний захист громадян; встановлення пенсій, інших видів соціальних виплат.  

Україна - правова держава. У Конституції України закріплено такі ознаки правової 

держави. 

1. Верховенство права (ч. 1 ст. 8). Принцип верховенства права передбачає: 

- пов'язаність законодавчої влади природним правом (держава може видавати лише такі 

закони, які відповідають приписам природного права); 

- верховенство закону, що означає, по-перше, визнання за Конституцією України 

найвищої юридичної сили (ч. 2 ст. 8); по-друге, віднесення до предмета законодавчого 

регулювання найважливіших, визначальних суспільних відносин у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства (ст. 92); по-третє, панування закону, безумовне підпорядкування 

законові всіх членів суспільства та держави в цілому; 

2. Здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову  (ч. 

1 ст. 6). Три гілки влади діють відносно самостійно і незалежно одна від одної таким чином, 

щоб не допустити можливості домінування однієї з них та узурпації всієї повноти влади в 

одних руках. 

3. Вищий пріоритет прав і свобод людини і громадянина (ч. 1 ст. 19). Правова держава 

визнає та гарантує права і свободи людини і громадянина, які закріплені Конституцією, 

загальновизнаними нормами міжнародного права, законами та іншими нормативними 

актами. Один із принципів правової держави «все, що не заборонено, те дозволено» 

сформульовано в Конституції України таким чином: «ніхто не може бути примушений 

робити те, що не передбачено законодавством». 

4. Незалежність суду (ч. 1 ст. 126). У правовій державі суд відіграє роль головного 

елемента механізму гарантій прав і свобод людини. З огляду на це має бути забезпечена 



реальна незалежність суду від будь-яких владних чи громадських структур. Тільки 

незалежний суд може ефективно захистити людину від свавілля органів виконавчої влади та 

їхніх посадових осіб. 

5. Законність управління (ч. 2 ст. 19). Згідно з Конституцією України органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування (які здійснюють управління на різних 

територіальних рівнях), їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

6. Правовий захист людини від порушення її прав державною владою та місцевим 

самоврядуванням з наступним відшкодуванням за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди (статті 55, 56). Згідно з Конституцією 

захист прав і свобод людини може здійснюватися: судом, Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини; міжнародними судовими установами або органами міжнародних 

організацій, членом яких є Україна; кожною людиною за допомогою заходів, не заборонених 

законом. 

 

3.Закріплення конституційного ладу в Конституції України.  

Засади конституційного ладу - це система вихідних принципів організації державної 

влади в конституційній державі, взаємовідносин конституційної держави з людиною та 

інститутами громадянського суспільства. Ці принципи, як зазначається в літературі, 

визначають і закріплюють основи правового статусу суб'єктів конституційно-правових 

відносин. 

До засад конституційного ладу Конституція України відносить: 

- народовладдя (народний суверенітет); 

- державний суверенітет і незалежність України; 

- республіканську форму правління, яка відповідає вимогам демократії та поділу влад;  

- унітарний устрій України; 

- визнання людини як найвищої соціальної цінності, утвердження і забезпечення її прав і 

свобод; 

- соціальний захист людини; 

- статус української мови як державної; 

- поділ влади; 

- гарантованість місцевого самоврядування; 

- політичну, економічну та ідеологічну багатоманітність; 

- вищу юридична силу Конституції України і пряму дію її норм;  

- рівність усіх суб'єктів права власності перед законом.  

Терміном «засади конституційного ладу України» позначають також загальний 

конституційно-правовий інститут, що закріплює основні принципи організації Української 

держави, які характеризують її як конституційну державу, а також визначає засади і 

найважливіші принципи взаємовідносин держави з людиною та інститутами громадянського 

суспільства. 

Норми цього інституту містяться в розділі І Конституції України «Загальні засади». Вони 

відіграють надзвичайно важливу роль у системі національного права України і 

характеризуються такими специфічними рисами: 

-  особливим предметом регулювання - регулюють суспільні відносини, що визначають 

найважливіші питання організації державного і суспільного життя;  



- загальним характером - закріплюють засади і принципи організації держави в найбільш 

загальній формі, а їх конкретизація здійснюється в інших розділах Конституції України та в 

актах чинного законодавства; 

-  найвищою юридичною силою - всі інші норми Конституції України, всі нормативно-

правові акти держави базуються на конституційних нормах, що закріплюють засади 

конституційного ладу і, отже, не можуть їм суперечити; 

- підвищеною стабільністю - відповідно до ч. 3 ст. 5 Конституції України право визначати 

і змінювати конституційний лад в Україні належить лише народові, а законопроекти про 

внесення змін до розділу І Конституції України затверджуються всеукраїнським 

референдумом (ч. І ст. 156). 

Норми інституту «Засади конституційного ладу України» складають певну систему, і їх 

можна розподілити по таких групах: 

-  норми, що визначають гуманістичні засади конституційного ладу України;  

-  норми, що визначають республіканську форму правління та унітарний державний устрій 

України; 

-  норми, в яких дається характеристика основних якісних рис України як конституційної 

держави; 

-  норми, що закріплюють економічні, політичні, соціальні та духовно-культурні засади 

конституційного ладу України. 

 

Викладач __________ Л.О.  Панченко  
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