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1.Юридична(формальна) конституція  

Конституції прийнято поділяти на фактичні та юридичні. Розглядаючи із цих позицій 

конституції, мова йде не про співвідношення форми і змісту, а про співвідношення формальної - 

юридичної конституції та реальної, тобто фактичної конституції.  

Юридична конституція – документ, який встановлює те, що повинно бути. Однак, 

практика завжди тією чи іншою мірою відрізняється від правових норм, що її регламентують. 

Реальний порядок здійснення державної влади завжди в чомусь, іноді істотно, відрізняється від 

порядку, закріпленого юридичною конституцією. 

Юридична конституція є системою правових норм, які закріплюють засади 

конституційного ладу, встановлюють найвищі правові гарантії прав і свобод людини і 

громадянина, встановлюють територіальний устрій держави. Потрібно звернути увагу на такі 
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обставини у понятті юридичної конституції: майже в усіх державах світу існують нормативні акти, 

що іменуються конституціями, проте, не всі ці акти закріплюють такі принципи організації 

державної влади, взаємовідносин влади з людиною та суспільством, які створюють передумови 

становлення конституційного ладу; в юридичній науці паралельно з терміном «конституція» 

вживається термін «основний закон», в багатьох працях ці терміни вживаються як тотожні. 

Юридична конституція - це формальна конституція, тобто - основний закон, який 

закріплює основи організації і здійснення державної влади, правове становище людини і 

громадянина в суспільстві і державі. Як основний закон держави, юридична конституція має 

найвищу юридичну силу, приймається і змінюється в особливому порядку.  

Юридична конституція - це конституційний лад, що встановлений, юридично закріплений 

у нормах формальної конституції. Юридична конституція вносить в свої норми інститути 

фактичної конституції. Розробка, прийняття та реалізація юридичної конституції завжди 

спирається на фактичну конституцію, але залежить не лише від реальних суспільних відносин, а й 

від культури, моралі, свідомості членів суспільства, стану законності та інших обставин у 

суспільстві. 

Основні ознаки юридичної конституції:  

- наявність системи правових норм;  

- закріплення народного суверенітету, форм народовладдя, верховенства права, символіку 

держави, статусу особи, територіального устрою і системи місцевого самоврядування;  

- порядок дії, внесення змін і припинення дії.  

Коли фактична і юридична конституція, або, іншими словами, - коли реальна дійсність та 

основний закон співпадають, то можна говорити про реальність юридичної конституції. Коли ж на 

практиці юридична конституція не збігається із фактичною, то юридична (формальна) 

конституція є фіктивною. 

Таким чином, за рівнем втілення приписів конституцій у життя суспільства та держави їх 

прийнято поділяти на фіктивні, положення яких не знаходять потрібної реалізації й 

підтвердження на практиці, та реальні, якщо суспільні відносини відповідають конституційним 

настановам. 

Традиційно конституційна доктрина поділяє конституції за юридичною формою на писані 

та неписані, які визначають також як змішані. 

Писані конституції являють собою єдиний законодавчий акт, що викладений у формі 

основного закону країни, який має найвищу юридичну силу порівняно з іншими нормативно-

правовими актами, що прийнятий у встановленому порядку, зміни до якого вносяться в спеціально 

встановленому порядку, який має чітку внутрішню структуру (розділи, глави, параграфи тощо). 

До цього виду належить абсолютна більшість конституцій, що діють у світі, в тому числі й 

Конституція України 1996 р. 

Неписані конституції являють собою ряд окремих, прийнятих у різні часи та в різному 

порядку законів, що мають самостійне значення, а також правових звичаїв, традицій, судових 



прецедентів. Вони в своїй сукупності оголошуються конституцією держави. Такі конституції 

визначають також змішаними, тобто — частково писаними у формі звичайних законів, частково 

не писаними — у формі правових звичаїв, судових прецедентів. 

Наприклад, Конституція Великобританії вбирає низку законів, перший з яких - «Велика 

хартія вільностей» - був прийнятий ще в 1215 р.. а останній — «Закон про місцеве правління» — в 

1985 р. 

У сучасний період такі конституції існують у Великобританії. Новій Зеландії, Ізраїлі. Проте, і в 

названих країнах, значна частина питань що пов'язані із організацією і функціонуванням 

державної влади, регламентуються законодавчо, при всьому великому значенні конституційних 

звичаїв та судових прецедентів, особливо у Великобританії та Новій Зеландії. 

Слід мати на увазі, що формальні конституції завжди є писаними, матеріальні 

конституції завжди є неписаними - змішаними. Тому застосовуючи цей критерій поділу 

конституцій, слід завжди зазначати про яку конституцію йде мова - формальну чи матеріальну. 

Необхідно зазначити, що наявність неписаної конституції може призвести до недостатньо 

чіткого правового регулювання найважливіших суспільних відносин. Це дає заінтересованим силам 

можливість поводитися довільно, по-різному витлумачувати неузгодженість, а то й суперечності у 

змісті таких конституцій. Тому вони загалом поціновуються як менш демократичні порівняно з 

конституціями писаними. 

Формальні конституції поділяються на кодифіковані і не кодифіковані. 

Кодифікованими є конституції, що являють собою єдиний нормативний акт, прийнятий у 

спеціальному порядку, який має найвищу юридичну силу стосовно інших законодавчих актів 

держави. Таких конституцій переважна більшість. 

Нєкодифікованими є конституції, які являють собою сукупність нормативних актів, що в 

однаковій мірі мають найвищу юридичну силу стосовно інших нормативних актів держави. 

Прикладом неко- дифікованих конституцій є конституції Швеції, Фінляндії. Канади, Австрії. 

У практичному значенні кодифіковані конституції безумовно мають перевагу перед 

нєкодифікованими основними законами. Застосування на практиці некодифікованих конституцій 

значно ускладнено порівняно із кодифікованими конституціями, особливо, коли конституційні 

положення розміщені у численних актах, що має місце, наприклад, в Австрії. 

Однією із важливих юридичних властивостей конституції є її стабільність. Проте, це не 

означає, що конституція не повинна змінюватися ні за яких обставин. В ній завжди мають 

знаходити відображення якісні зміни, що відбуваються у суспільних відносинах і становлять 

предмет конституційного регулювання. Інакше, конституція може швидко перетворитися на 

історичний документ, зв'язок із реальною дійсністю та юридичну силу. 

Прийнято поділяти конституції на види за формою державного устрою країни. Відповідно 

до державного устрою конституції поділяються на федеративні (США, ФРН та ін.) та унітарні 

(Франція, Україна та ін.). 



Отже, виходячи з викладеного. Конституцію України можна визначити, як формальну, 

писану, жорстку, реальну, унітарну. 

2.Фактична конституція.  

Науковці доводять існування фактичної конституції, тобто такої, що не знаходить свого 

відображення в писаному акті, констатує справжній стан речей у державі й суспільстві. Але 

певні обставини сприяють створенню писаного акта, серед яких: ускладнення правовідносин, 

розвиток правової культури, потреба в закріпленні і стабілізації відносин, що складаються у 

державі,   

Варто зазначити, що фактична конституція має місце у будь-якому суспільстві, і вона 

випереджає юридичну в часі. Нам відомо, що юридична конституція України 1978 року відставала 

від фактичної конституції, тим самим гальмувала розвиток основних суспільних відносин.  

Фактична конституція — це конституція у матеріальному розумінні, тобто — це реальний 

порядок здійснення державної влади, який може співпадати, а може і не співпадати із порядком, 

що встановлений у формальній, тобто юридичній конституції. Фактична конституція охоплює 

політичні, економічні, соціальні та інші основи суспільства, що органічно взаємопов'язані між 

собою. Ці відносини, а отже і сама фактична конституція-, існують не залежно від того, знайшли 

вони своє юридичне відображення у формальній, тобто юридичній конституції та законодавстві 

країни, чи ні. 

Фактична конституція - це конституційний лад, який реально існує і функціонує в 

державі, що знаходить свій вираз в об'єктивних суспільних відносинах з приводу організації та 

функціонування державної влади, що склались на практиці, у співвідношенні реальних соціальних 

сил. 

Фактична конституція визначає структурні й функціональні характеристики юридичної 

конституції, основними з яких є реальність і відповідність фактичним конституційним відносинам. 

по-перше, конституція фактична – це реально існуючий суспільний устрій (конституційний 

лад), основу якого складають ті об’єктивні відносини, які визначають найбільш суттєві 

економічні, політичні, соціальні та інші характеристики суспільства. А юридична конституція – це 

офіційне визнання фактичного стану речей у суспільстві; 

по-друге, фактичну і юридичну конституції слід розглядати як самостійні явища, їх не 

можна ототожнювати. А з іншого боку, юридична конституція може вважатись похідною від 

фактичної конституції; 

по-третє, юридична конституція це завжди система правових норм, що встановлюють, 

регулюють і охороняють конституційні правовідносини. А термін фактична конституція 

застосовується для характеристики реального стану суспільних відносин. 

по-четверте, фактична конституція є об’єктивним явищем, вона відображає конкретно-

історичний стан розвитку суспільства і держави в його найбільш суттєвих рисах, а юридична ж 

конституція завжди містить в собі як об’єктивні, так і суб’єктивні риси. 



Матеріальна конституція або - конституція у матеріальному розумінні - це сукупність 

норм, предметом регулювання яких є, організація державної влади та права людини. При цьому 

вважається, що не має значення походження цих норм, тобто - не має значення чи містяться 

розглядувані норми в єдиному, особливому правовому акті, чи в декількох нормативних актах, чи 

вони взагалі є нормами не писаного судового або звичаєвого права. Основним тут є їхній зміст, 

предмет регулювання. 

3.Структура Конституції України та внесення змін до неї. 

Конституція України 1996 р. складається з преамбули, 15 розділів, 161 статті. 

У преамбулі зазначаються цілі прийняття Конституції України. 

Розділ І "Загальні засади " містить статті, що визначають основи суспільного ладу, державного 

ладу, громадянства, положення, які стосуються суверенітету України, соціального захисту її 

громадян, національної та екологічної безпеки, а також статті, що виражають державну символіку 

(статті 1—20). 

Розділ II "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина " містить норми, що визначають 

основні особисті, політичні, економічні, соціальні права та свободи людини і громадянина й гарантії 

їх реалізації, а також обов'язки людини і громадянина перед державою й суспільством (статті 21—

68). 

Розділ III "Вибори. Референдум "присвячений регулюванню порядку здійснення і впровадження 

таких основних форм народного волевиявлення, як вибори та референдум (статті 69—74). 

Розділ IV "Верховна Рада України " закріплює порядок утворення і діяльності єдиного органу 

законодавчої влади — Верховної Ради, її склад, компетенцію, а також статус народного депутата 

України (статті 75—101). 

Розділ V "Президент України "містить норми, що регулюють правове становище Президента 

України, порядок його обрання, компетенцію, умови припинення його повноважень. Цей розділ 

закріплює також норми, що визначають порядок формування та функції Ради національної безпеки і 

оборони України (статті 102—112). 

Розділ VI "Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади "присвячений порядку 

утворення, діяльності та компетенції уряду України, місцевих державних адміністрацій, а також 

порядку припинення повноважень цих органів (статті 113—120). 

Розділ VII "Прокуратура "закріплює завдання та структуру органів прокуратури (статті 121—

123). 

Розділ VIII "Правосуддя"містить норми, що регулюють порядок утворення й функціонування 

органів правосуддя та визначає статус суддів (статті 124-131). 

Розділ IX "Територіальний устрій України "закріплює принципи та систему адміністративно-

територіального устрою України (статті 132, 133). 

Розділ X "Автономна Республіка Крим "містить норми, що визначають становище цієї республіки, 

її компетенцію, основи відносин між Україною та Автономною Республікою Крим, повноваження 

органів цієї республіки (статті 134—139). 

Розділ XI "Місцеве самоврядування " містить норми, що визначають систему органів місцевого 

самоврядування, їх склад, статус депутатів, а також повноваження цих органів (статті 140—146). 

Розділ XII "Конституційний Суд України " визначає склад і повноваження Конституційного 

Суду, встановлює гарантії незалежності та недоторканності суддів (статті 147—153). 

Розділ XIII "Внесення змін до Конституції України " встановлює порядок подання до Верховної 

Ради України законопроектів про внесення змін і доповнень до Конституції та порядок їх 

розгляду (статті 154-159). 



Розділ XIV "Прикінцеві положення " зазначає, що Конституція України набирає чинності з дня 

прийняття. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції Украї-

ни (статті 160, 161). 

Розділ XV "Перехідні положення " закріплює положення щодо чинності чинного законодавства в 

частині, що не суперечить Конституції України, і порядок вирішення інших питань, що виникли у 

зв'язку з прийняттям нової Конституції України (14 пунктів). 

За порядком внесення змін Конституція України наближена до жорстких конституцій, що 

підтверджується такими чинниками: 

1) Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження 

прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на 

порушення територіальної цілісності України (ч. 1 ст. 157 Конституції України); 

2) Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 

157 Конституції України); 

3) законопроект про внесення змін до Конституції України не може розглядатися Верховною 

Радою України без наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності 

законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України (ст. 159 Конституції України); 

4) законопроект про внесення змін до всіх розділів Конституції України, крім розділу І "Загальні 

засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", 

може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України (ст. 154 

Конституції України); 

5) законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділів І, Ш, XIII, попередньо 

схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, 

якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві 

третини від конституційного складу Верховної Ради України (ст. 155 Конституції України); 

6) законопроект про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII подається до Верховної Ради України 

Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної 

Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу 

Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається 

Президентом України (ч. 1 ст. 156 Конституції України); 

7) повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, III і XIII Конституції України 

з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання 

(ч. 2 ст. 156 Конституції України); 

8) законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою 

України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж 

через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту (ч. 1 ст. 158 Конституції України); 

9) Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті 

самі положення Конституції України (ч. 2 ст. 158 Конституції України). 



Порядок внесення змін до Конституції України встановлено у розділі XIII Конституції 

України. Відповідно до цього розділу, зміни до Конституції України здійснюються лише в 

особливому, передбаченому Конституцією порядку. Цей порядок значно відрізняється від 

порядку, що встановлений для внесення змін до поточного законодавства. 

Ускладнений порядок зміни Конституції України встановлений з метою забезпечення 

стабільності Конституції, як основного закону України. Водночас, він спрямований на 

забезпечення поєднання стабільності та динамізму Конституції. Це дає можливість своєчасно 

реагувати на конституційному рівні на об'єктивні потреби розвитку суспільства та вдосконалення 

державного управління. 

Характерними рисами порядку внесення змін до Конституції України є такі: 

- Конституція передбачає обмежене коло суб'єктів законодавчої ініціативи щодо внесення 

змін до неї. Характерно, що це суб'єкти, які обрані безпосередньо народом України і є 

представниками народу України та Української держави: не менш як дві третини народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, Президент України. 

- в Конституції України встановлено не однаковий порядок внесення змін до її розділів. З 

метою забезпечення стабільності і непорушності основних конституційних засад суспільного і 

державного ладу України, гарантування прав і свобод людини і громадянина, реального 

народовладдя, в Конституції встановлено досить складна і відповідальна процедура внесення змін 

до розділів І. 111, XIII Конституції. 

Щодо інших розділів Конституції, то внесення до них змін також проводиться досить 

складним шляхом, але вже на рівні самої Верховної Ради України. Крім того, в конституції 

встановлено, у яких конкретно випадках до неї взагалі не можливо вносити зміни. 

Конституція України гарантує конституційність законопроектів про внесення змін до неї. 

Це забезпечується через встановлення вимоги наявності висновку щодо них Конституційного 

Суду України. 

Таким чином, вся система процесуальних конституційних норм, що регулюють процедуру 

внесення змін до Конституції України, спрямована на захист Конституції як такої, що є 

історичним надбанням Українського народу і відповідає його прагненню до збереження і розвитку 

держави та зміцнення громадянської злагоди. 

 

Викладач ____________ Л.О. Панченко 
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