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1.Народ – носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні 

 

Принцип народовладдя отримав закріплення в ст. 5 Конституції України: «Носієм суверенітету 

і єдиним джерелом влади в Україні є народ». Здійснення народовладдя відбувається у двох 

формах: безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

(безпосередня і представницька демократія). 

Безпосередня (пряма) демократія - це пряме здійснення влади народом у загальнодержавному 

або місцевих масштабах (народне волевиявлення). Демократія є безпосередньою, якщо народ 

править сам, на своїх зборах, якщо немає різниці між тими, хто управляє та тими, ким управляють. 

Найважливішими формами безпосередньої демократії є вибори та референдум. 

Представницька демократія - це здійснення влади через вільно обрані народом представницькі 

органи. Концепція народного представництва була розроблена в XVIII - XIX століттях і базується 

на таких вихідних положеннях: 

1. Конституцією держави засновується народне представництво. 

2. Орган народного представництва (парламент) здійснює законодавчу владу від імені народу - 

носія суверенітету - за його уповноваженням. 

3.  Парламент складається з депутатів, які вільно обрані народом (представників народу). 

4. Депутат парламенту представляє весь народ, а не лише тих, хто його обрав (принцип вільного 

депутатського мандату). 

5. Для парламенту характерні специфічні організаційні форми роботи. 

6. Рішення парламенту (закони) мають визначальний характер. 

Обидві форми здійснення народовладдя (безпосередня і представницька демократії) 

Конституцією України віднесені до засад конституційного ладу. Так, згідно ч. 2 ст. 5, народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

 

Влада народу є первинною щодо державної влади, а державна влада похідною від влади народу. 

Саме тому народ може бути суб’єктом влади лише в умовах демократичної держави. У відносинах 

з державною владою народ виступає як виборчий корпус, тобто всі громадяни України, які мають 

виборчі права. Шляхом вільних виборів народ України передає державі владу, що йому належить, 

а остання здійснює її від імені і за участю народу. Вибори створюють первісну легітимацію 

державної влади, тобто її відповідність суспільним ідеалам. Наступна легітимація забезпечується 

шляхом періодичної перевірки відповідності суспільній думці результатів діяльності державної 

влади. 

Влада народу як носія суверенітету має зверхність над будь-якою, в тому числі державною або 

партійною, владою як всередині держави, так і за її межами. Подібно до того, як народ є джерелом 

державної влади, народний суверенітет є джерелом суверенітету демократичної держави. 

Державна влада здійснює своє верховенство як на політичному, так і на економічному рівні. 

Народ є власником усіх природних ресурсів у межах території України та її виключної (морської) 

економічної зони (ст. 13 Конституції). Як власник, він розпоряджається цими ресурсами у двох 

напрямках: у порядку здійснення державою своєї суверенної влади і як суб’єкт цивільно-правових 

відносин (див. рішення Конституційного Суду України № 17-рп/2001 від 6 грудня 2001 р.). 

Народ здійснює владу безпосередньо, через державні органи і шляхом самоврядування. 

Проявом безпосереднього народовладдя є вибори, всеукраїнські і місцеві референдуми, народні 

ініціативи, громадські обговорення тощо. У разі здійснення народом влади через державу 



формуються органи народного представництва. Держава в цьому випадку виступає як 

високоорганізований народ. 

У державному апараті слід розрізняти органи первинного і вторинного представництва народу.  

Державні органи первинного представництва утворюються шляхом їх виборів, за допомогою 

яких влада делегується державі безпосередньо народом. В Україні ними є Верховна Рада України і 

Президент України.  

Інші державні органи, які ними формуються, є органами вторинного представництва 

населення. Якщо безпосереднє народовладдя позитивно вирізняється широтою залучення народу 

до вирішення державних справ, то представницькі органи мають свої переваги. Вони є постійно 

діючими, створюють можливість всебічного обговорення на професійній основі питань, що 

виникають, зіставлення різних точок зору. Унаслідок цього представницькі органи мають 

можливість приймати узгоджені рішення, які є результатом компромісу більшості та меншості. 

Каналом здійснення народовладдя є і органи місцевого самоврядування. Це підтверджено і 

Конституційним Судом України, який проголошує, що «місцеве самоврядування слід розглядати 

як форму здійснення народом влади» (див. рішення Конституційного Суду України від 26 березня 

2002 р.). Влада народу, що ним здійснюється, має водночас ряд особливостей. Якщо владна 

діяльність усіх державних органів більшою або меншою мірою спрямована на захист всенародних 

інтересів, то влада окремої ланки місцевого самоврядування здійснюється в інтересах місцевої 

територіальної громади, в межах певної адміністративно-територіальної одиниці.  

Верховенство народного суверенітету над державним обумовлює виключне право народу 

визначати та змінювати конституційний лад в Україні. З тексту Конституції випливає, що до 

конституційного ладу входять далеко не всі конституційні положення і відповідні правовідносини. 

Статтею 17 Конституції забороняється використання Збройних Сил України для «обмеження прав 

і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу».  

2. Конституційне закріплення принципу народовладдя 

 

Суверенітет народу України. Суверенітет (від фр. Souverainete - верховна влада) означає 

верховенство та незалежність влади, тобто її право за власним розсудом розв'язувати свої 

внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої влади.  

Принцип народного суверенітету взаємодіє з ін. похідними принципами державного та 

національного суверенітету. 

Концепція народного суверенітету вперше висловлена депутатом від Бургундії Філіппом По 1484 

на зібранні Ген. штатів у м. Тур (Франція). У 17 ст. під час англ. бурж. революції ця концепція була 

закріплена в програмному документі партії левелерів «Основні закони та вольності Англії», що 

декларував народ єдиним джерелом влади за своєю природою. Теорія народного суверенітету досягла 

розквіту напередодні Великої французької революції у творах Ж. Ж. Руссо, котрий визначив 

народний суверенітет як невідчужувану та неподільну владу народу, керовану його спільною волею. 

Автор обстоював пріоритет безпосеред. форм реалізації народного суверенітету. Ідеї народного 

суверенітету знайшли нормативне закріплення у конституції Франції 1848. На сьогодні принцип 

народного суверенітету зафіксовано в конституціях усіх держав. В Україні цей принцип відображено 

в ст. 5 Конституції 1996. 

В науці конституційного права розрізняють кілька видів (форм) суверенітету: державний, 

національний та народний. 



Державний суверенітет означає властивість держави самостійно і незалежно від влади інших 

держав здійснювати свої функції всередині держави і у відносинах з іншими державами. 

Національний суверенітет характеризує повновладдя нації, її політичну свободу, наявність у неї 

реальної можливості самостійно визначати спосіб свого національного життя, включаючи 

здатність самовизначатися і утворювати незалежну державу. 

Народний суверенітет означає повновладдя народу, тобто володіння народом, який є єдиним 

джерелом влади, політичних та соціально-економічних засобів для,реальної участі у здійсненні 

публічної, політичної влади (державної влади та місцевого самоврядування), в управлінні 

державними та суспільними справами. У співвідношенні «суверенітет народу - державний 

суверенітет» пріоритет належить суверенітету народу, він здійснює установчу владу і визначає 

конституційний лад держави та форму державної влади, його воля обов'язкова для всіх органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Народний суверенітет слід розглядати як природне право народу самостійно і в повному обсязі 

розпоряджатися своєю долею, створювати такий суспільний і конституційний лад, який відповідає 

його волі. В силу цього влада народу ніким не може бути обмежена, можливе лише її добровільне 

самообмеження - вступаючи у відносини з іншими народами, створюючи міжнародні об'єднання 

(як правило це відбувається через посередництво держави) народ може сам обмежувати свій суве-

ренітет. 

У той же час принцип народного суверенітету не суперечить ідеї божественного панування, 

яка розуміється як пряме здійснення влади іменем Бога або опосередковане - через його земних 

намісників. Так, Бог може бути визнаним вищою підставою та початком усього існуючого, в тому 

числі конституційного ладу і державної влади, Проте Бог не може володіти державними 

повноваженнями - ними він розпоряджається через посередників своєї божественної волі. Тобто, 

воля Божа як найвищий закон має політичне і правове значення не сама по собі, а лише тією 

мірою, якою народ визнає її змістом власної волі. Такий підхід повною мірою узгоджується із 

згадуванням Бога в преамбулі Конституції України. Так, преамбула не містить положень про 

«божественну владу», а в ній йдеться про усвідомлення парламентом, який приймає Конституцію, 

відповідальності перед Богом. 

Закріплення суверенітету народу в конституції є якісною характеристикою демократії та 

демократичного режиму в державі. 

Основні права народу: 

 бути джерелом влади та носієм верховної влади в державі; 

 формувати представницькі органи влади; 

 делегувати свої повноваження представницьким органам влади; 

 мати свій статус в державі, який закріплюється в конституції; 

 брати участь в законодавчій діяльності держави та ін. 

Суверенітет держави не обов’язково передбачає суверенітет народу. Суверенітет держави може 

співідноситися з відсутністю суверенітету народу, наявністю тоталітарного режиму, деспотії. Як 

правило (але не завжди) відсутність зовнішнього суверенітету держави тягне за собою втрату 

суверенітету народу як внутрішньої свободи його політичного стану. В демократичній державі 

джерелом та соновою співробітництва усіх влад є засновницька влада народу. Тут суверенітет 

народу є первинним по відношенню до державного суверенітету, слугує його джерелом. 

Отже, суверенітет держави відображає державну організацію народу. Лише суверенітет 

демократичної держави є формою прояву народного суверенітету. 

 

3.Характеристика державного режиму в Україні 
 



Державний режим - це спосіб (система методів і засобів) здійснення державної влади в країні. 

На відміну від форми державного правління та форми державного устрою, які характеризують 

організаційний бік форми держави, державний режим характеризує порядок діяльності держави, 

визначає її функціональне спрямування. Державний режим є найбільш нестійким елементом форми 

держави. 

У загальній теорії права, крім поняття "державний режим" виділяють ще поняття "політичний 

режим". Останнє має більш широке значення, до нього входять не тільки методи діяльності 

державних органів, а й форми діяльності всіх елементів політичної системи суспільства: 

політичних партій, громадських організацій та інших об'єднань громадян. Тобто, політичний 

режим виходить за межі держави як інститут і в цьому значенні він виступає як функціональний 

аспект політичної системи суспільства в цілому, тоді як державний режим у точному його 

розумінні характеризує функціонування лише держави. 

Державний режим тісно пов'язаний із формою державного правління та політичним 

режимом, який фактично визначає тип державного режиму. 

Україна - демократична держава. Демократичною вважається держава, устрій і діяльність якої 

відповідає волі народу, загальновизнаним правам і свободам людини і громадянина. 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). Теорія поділу влади була розроблена Д. Локком і Ш. Монтеск'є, а її 

зміст зводиться до того, що з метою забезпечення свободи громадян, по-перше, різні функції 

(види) державної влади - законодавча, виконавча і судова,- повинні здійснюватися різними, 

відносно автономними один від одного органами державної влади, по-друге, ці органи повинні 

бути взаємно врівноваженими. Вперше в Україні принцип поділу влади було зафіксовано в 

Конституції УНР 29 квітня 1918 р. У новітній історії України цей принцип вперше було 

проголошено в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 p.; 

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 (державної чи іншої), по-друге, передбачає завдання держави 

сприяти організації та діяльності всіх політичних партій, інших організацій, діяльність яких 

перебуває в межах Конституції та чинного законодавства України. Правовий статус політичних 

партій, громадських організацій в Україні визначається Законом України «Про об'єднання 

громадян» від 16 червня 1992 p. 

Україна є демократичною державою. Демократичною є держава яка всебічно і повно виражає 

волю народу, а її організація (будівництво) і діяльність постійно відповідають волі народу. 

Мається на увазі як загальна воля народу, так і воля окремих соціальних груп, спільностей та 

кожної окремої особи - людини і громадянина. Тобто, демократичною є держава, яка здійснює 

владу народу з його волі і відповідно до його волі. 

Вихідним моментом демократизму держави є проголошення його на найвищому 

конституційному рівні, що здійснюється Основним Законом і пов'язано з конституційним 



визнанням державою статусу народу як єдиного джерела влади, його права реалізувати свою 

владу як через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, так і безпосередньо 

(шляхом виборів, референдумів), та закріпленням виключного за народом права визначати й 

змінювати конституційний лад України. 

Відповідно до Конституції шляхом вільних і справді демократичних виборів обираються 

народні депутати України до парламенту - Верховної Ради, Президент, а також органи місцевого 

самоврядування України. Вибори до цих органів відбуваються на основі загального, рівного і 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування (ст. 71 Конституції). 

Органом державної влади, який уособлює представницьку демократію в Україні і є головним 

структурним елементом демократизму держави, визначена Верховна Рада. Лише вона має право 

представляти Український народ - громадян України всіх національностей - і виступати від його 

імені. 

Демократизм держави виявляється також в принципах діяльності її органів і в основних 

засадах здійснення державної влади в цілому, зокрема він виявляється в гласності, відкритості 

роботи парламенту та інших органів державної влади. 

 

Викладач _______________ Л.О.  Панченко  
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