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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Усі роки державної незалежності в 

Україні точиться гостра політична боротьба, причини якої багатоманітні. 

Окрім звичайної для будь-якої країни боротьби за владу, вони пов’язані 

також із відмінностями в ментальності населення різних частин території 

країни, особливостями політичної культури українського суспільства, 

несформованістю у громадян України, особливо у їх політичних 

керівників, поваги до власної державності через її тривалу історичну 

відсутність, недосконалістю конституційного механізму організації і 

функціонування державної влади та ін.  

Одним із основних джерел гострої внутрішньополітичної боротьби і 

політичної нестабільності в Україні стало заснування та функціонування в 

ній у зв’язку з набуттям незалежності інституту президентства. Кожні 

десять років в Україні відбуваються політичні потрясіння, пов’язані з 

функціонуванням цього інституту: 1994 року через політичне 

протистояння між Президентом України і Верховною Радою України 

відбулися дострокові президентські і парламентські вибори; 2004 року, вже 

після прийняття нової Конституції України, у зв’язку з черговими 

виборами Президента України в країні відбулася “Помаранчева 

революція”; 2014 року в зв’язку з надмірним зосередженням Президентом 

України державної влади в Україні відбулася “Революція гідності”.  

Різноманітні політичні сили та їхні лідери головну причину 

політичної боротьби і нестабільності в Україні вбачають у недосконалості 

конституційного механізму організації і функціонування державної влади, 

незбалансованості функцій і повноважень вищих органів держави, 

механізму стримувань і противаг та пропонують все нові й нові варіанти 

Конституції України або конституційних змін – в інтервалі від 

запровадження президентської форми правління і до скасування інституту 

президентства взагалі.  
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Попри суб’єктивні уявлення про конституційні зміни, у будь-якій 

державі існують об’єктивні потреби в удосконаленні її основного закону, 

конституційного регулювання суспільних відносин, одні з яких мають 

задовольнятися першочергово, а інші – в перспективі. Процес творення і 

зміни конституцій, який прийнято називати конституційним процесом, у 

будь-якій державі є неперервним і триває упродовж усього періоду її 

існування. Водночас він складається з часткових конституційних процесів, 

які мають циклічний характер, – охоплюють період від ініціювання 

конституційних змін до їх прийняття та уведення в дію. Конституційний 

процес у незалежній Україні розпочався з часу набуття нею незалежності, 

триває нині і, сподіваємося, продовжуватиметься в майбутньому. Сучасний 

конституційний процес в Україні, який є об’єктом даного дослідження, 

розпочався з ініціювання останніх за часом системних змін Конституції 

України – вже після внесення до неї змін у 2004 році. 

В Україні конституційний процес тривалий час перебував поза 

межами політологічних досліджень, традиційно залишаючись об’єктом 

уваги лише правознавців. Між тим під кутом зору дій суб’єктів політики 

щодо ініціювання конституційного процесу і творення конституційних 

норм та інститутів, які безпосередньо регулюють політичні відносини в 

суспільстві, конституційний процес не тільки може, а й повинен бути 

об’єктом політологічних досліджень. Дана робота є першим комплексним 

політологічним дослідженням сучасного конституційного процесу в 

Україні, що охоплює аналіз не тільки конституційних норм та інститутів, 

що регулюють політичні відносини в українському суспільстві а й 

діяльності суб’єктів політики щодо їх творення, умов, в яких вона 

відбувалася, та чинників, що на неї впливали.  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, темами, планами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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“Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації” та науково-дослідної теми філософського факультету 

університету № 11БФ041-01 “Філософсько-світоглядні та політологічні 

аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства”. 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної 

роботи є розкриття змісту сучасного конституційного процесу в Україні як 

сукупної діяльності суб’єктів політики щодо внесення змін до Конституції 

України.  

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних задач:  

- дати авторське визначення конституційного процесу, розкрити його 

особливості як складової і різновиду політичного процесу, виокремити 

основні етапи (стадії) конституційного процесу та розкрити їх зміст як 

діяльності суб’єктів політики щодо створення та уведення в дію 

конституційних норм та інститутів; 

- визначити особливості політологічного аналізу конституційного 

процесу через з’ясування спільного і відмінного у предметах політології і 

науки конституційного права, методах політологічних і правових 

досліджень, розмежування політичних і неполітичних конституційних 

норм та інститутів; 

- з’ясувати об’єктивні політико-правові та суб’єктивні передумови 

сучасного конституційного процесу в Україні, що склалися внаслідок 

визнання Конституційним Судом України неконституційності Закону 

України “Про внесення змін до Конституції України” № 2222-IV від            

8 грудня 2004 року; 

- розкрити зміст діяльності Конституційної Асамблеї як початкового 

етапу сучасного конституційного процесу в Україні, в контексті досвіду 

зарубіжного конституціоналізму проаналізувати розроблений нею проект 

Концепції внесення змін до Конституції України на предмет необхідності 

та доцільності запропонованих змін; 
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- виокремити об’єктивні і суб’єктивні політичні чинники виникнення 

та перебігу масових акцій протесту (Євромайдану) в Україні взимку 

2013/2014 років та розкрити їх вплив на зміну Конституції України і 

подальший перебіг політичного процесу в країні; 

- розкрити зміст конституційного процесу в Україні за умов 

політичного конфлікту та збройної агресії на сході України через аналіз 

перебігу конфлікту, чинників його затухання і загострення та їх впливу на 

внесення змін до Конституції України; 

- охарактеризувати новий етап сучасного конституційного процесу в 

Україні, започаткований утворенням Президентом України указом від 3 

березня 2015 року Конституційної Комісії із завданням підготовки за 

результатами широкого громадського та професійного обговорення 

законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до Конституції 

України. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є конституційний процес як 

складова політичного процесу в сучасній Україні. 

Предметом дисертаційного дослідження є сучасний конституційний 

процес в Україні як сукупна діяльність суб’єктів політики щодо внесення 

змін до Конституції України, що хронологічно охоплює період від 

утворення у травні 2012 року Конституційної Асамблеї до попереднього 

схвалення Верховною Радою України у серпні 2015 року законопроекту 

про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. 

Джерельну базу дисертаційного дослідження становлять 

конституційно-правові акти України: Конституція і закони України, 

постанови Верховної Ради України, укази Президента України, рішення 

Конституційного Суду України з предмета дисертаційного дослідження, 

проекти правових актів щодо внесення змін до Конституції України, а 

також конституції зарубіжних, переважно європейських, держав, наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних дослідників – політологів і правознавців, 
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фактичний матеріал щодо політичних процесів в Україні у визначений 

період, основним джерелом якого стали інформаційні повідомлення 

засобів масової інформації. 

Основними методами дисертаційного дослідження є системний, 

інституціональний, структурно-функціональний і порівняльний. 

Системний метод використовується в аналізі системи конституційного 

права України як інтегрованої сукупності конституційних принципів, 

конституційно-правових норм і конституційно-правових інститутів. 

Інституціональний метод застосовується для виокремлення й аналізу 

політичних (політичні організації) і правових (системи правових норм, що 

регулюють певні групи однорідних і взаємопов’язаних суспільних 

відносин) інститутів. Структурно-функціональний метод використовується 

в аналізі функціонування політичних інститутів (інституту Президента 

України, Верховної Ради України, Конституційного Суду України, 

допоміжних органів при главі держави і парламенті, політичних партій) як 

суб’єктів конституційного процесу в Україні, а також функціонування 

конституційно-правових інститутів як систем правових норм. 

Порівняльний метод застосовується для аналізу конституційно-правових 

норм та інститутів системи конституційного права України у співставленні 

їх з аналогічними конституційними нормами та інститутами зарубіжних 

держав. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним політологічним дослідженням 

сучасного конституційного процесу в Україні. В межах проведеного 

дослідження отримано наступні основні результати, що відзначаються 

науковою новизною і виносяться на захист: 

- дано авторські визначення поняття конституційного процесу у 

широкому сенсі – як усієї сукупної діяльності суб’єктів політики щодо 

створення та зміни конституцій в конкретній країні та у світі загалом, і у 
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вузькому – як усієї сукупної діяльності суб’єктів політики щодо прийняття 

першої чи нової або зміни чинної конституції держави; конституційний 

процес у вузькому сенсі розглядається як складова (цикл) неперервного 

конституційного процесу у широкому сенсі. Виокремлено основні стадії 

конституційного процесу у вузькому сенсі: ініціювання прийняття  

конституції (змін конституції); розроблення проекту конституції (змін 

конституції); обговорення проекту конституції (змін конституції); 

прийняття конституції (внесення змін до конституції); уведення в дію 

конституції (змін конституції). Розмежовано термінологічні 

словосполучення “конституційні зміни”, “зміни конституції”, 

“конституційна реформа”, “реформа конституції”, “внесення змін до 

конституції”, “модернізація конституції”, “ревізія конституції” та доведено 

неприйнятність застосування термінів “модернізація” і “ревізія” щодо 

чинної Конституції України; 

- обґрунтовано необхідність політологічного аналізу конституційного 

процесу та вперше виокремлено його особливості як такого, що охоплює 

лише політико-правову складову конституційного процесу: конституційні 

принципи, норми та інститути щодо засад організації політичного життя 

суспільства, організації і функціонування публічної, передусім державної, 

влади, політичних прав і свобод громадян, а також діяльність суб’єктів 

політики щодо їх створення та уведення в дію;  

- встановлено, що загострення суперечностей у відносинах між 

Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою 

України, політична нестабільність в країні після переходу від 

президентсько-парламентарної до парламентарно-президентської форми 

правління, здійсненого Законом України “Про внесення змін до 

Конституції України” № 2222-IV від 8 грудня 2004 року, були зумовлені не 

недосконалістю запроваджених законом конституційних змін, порушенням 

балансу повноважень між вищими органами державної влади в системі 
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стримувань і противаг,  а суб’єктивними чинниками, пов’язаними з 

діяльністю цих органів; 

- уперше висунуто і на прикладі конституційної реформи 2004 року 

та її політичних наслідків обґрунтовану тезу про те, що лише шляхом 

внесення змін до Конституції України, але без неухильного додержання 

конституційних положень вищими органами державної влади і прагнення 

різних політичних сил та вищих керівників держави до компромісів з 

питань її внутрішньої і зовнішньої політики неможливо досягти 

ефективного функціонування державної влади та політичної стабільності в 

країні, а на прикладі діяльності Конституційної Асамблеї – тезу про 

неможливість істотного удосконалення Конституції України через її 

всеосяжне реформування та доцільність внесення до Основного Закону 

лише найнеобхідніших і мінімальних за обсягом змін; 

- уперше з урахуванням досвіду зарубіжного конституціоналізму 

здійснено докладний аналіз розробленого Конституційною Асамблеєю 

проекту Концепції внесення змін до Конституції України із з’ясуванням 

необхідності та доцільності запропонованих у ній змін. Як необхідні і 

доцільні зміни виокремлено: обмеження депутатської недоторканності; 

спрощення конституційної процедури імпічменту Президента України; 

схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України одночасно з 

формуванням його складу; призначення на посади та звільнення з посад 

голів місцевих державних адміністрації Кабінетом Міністрів України; 

створення обласними та районними радами власних виконавчих органів; 

вилучення з переліку повноважень Конституційного Суду України 

повноваження щодо офіційного тлумачення законів України; позбавлення 

Конституційного Суду України права здійснювати конституційний 

контроль щодо закону України про внесення змін до Конституції України, 

який набрав чинності; як недоцільні – інститути скасувального 

референдуму за народною ініціативою (“народного вето”), дорадчого 
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опитування (плебісциту), народної законодавчої ініціативи, інтерпеляції, 

конструктивного вотуму недовіри, конституційної скарги. Крім того, 

дисертантом сформульовано необхідні, на його думку, зміни Конституції 

України, про які в Концепції не йдеться: обмеження повноважень 

Президента України, передусім у сфері виконавчої влади; підвищення ролі 

Кабінету Міністрів України у розробленні і здійсненні державної політики, 

посилення його незалежності від Президента України; подолання дуалізму 

виконавчої влади; децентралізація публічної влади через чітке 

розмежування функцій державної влади і місцевого самоврядування; 

- уперше виокремлено та проаналізовано об’єктивні і суб’єктивні 

політичні чинники масових акцій протесту (Євромайдану) в Україні 

взимку 2013/2014 років, основними з яких є надмірне зосередження 

державної влади в руках Президента України В.Януковича, відмова 

Кабінету Міністрів України від підписання Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом та викликане цим масове суспільне невдоволення, 

з’ясовано їх вплив на зміни Конституції України, основна з яких полягає у 

відновленні дії Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України”   № 2222-IV від 8 грудня 2004 року (конституційної реформи 

2004 року), та доводиться, що об’єктивно і суб’єктивно зумовлена зміна 

влади в Україні в лютому 2014 року і зміна у зв’язку з цим Конституції 

України відбулися у не визначений Конституцією України спосіб;  

- обґрунтовано недоцільність розширення конституційних 

повноважень Президента України після поновлення в лютому 2014 року дії 

Закону України “Про внесення змін до Конституції України” № 2222-IV 

від 8 грудня 2004 року, передбаченого поданим Президентом України до 

Верховної Ради України законопроектом “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року, та зроблено 

висновок, що визначальний вплив на пропозиції щодо розширення 
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конституційних повноважень Президента України справили прояви 

сепаратизму та збройна агресія Росії на сході України, необхідність 

боротьби з якими потребувала посилення влади Президента України, 

зокрема розширення його повноважень щодо призначення на посади та 

звільнення з посад керівників правоохоронних органів (Голови Служби 

безпеки України, Генерального прокурора України), проте така 

необхідність зумовлюється тимчасовими чинниками (прояви сепаратизму, 

збройна агресія), а тому не повинна бути підставою для внесення 

відповідних змін до Конституції України; 

- на основі порівняльного аналізу процесів утворення та діяльності 

Конституційної Комісії і Конституційної Асамблеї як спеціальних 

допоміжних органів при Президентові України, створених з метою 

напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України, 

обґрунтовано положення про неминучий визначальний вплив Президента 

України на діяльність Конституційної Комісії, що з необхідністю 

знаходитиме свій вияв у прагненні глави держави до розширення його 

конституційних повноважень і вже знайшло прояв у процесі внесення змін 

до Конституції України щодо децентралізації влади; 

- уперше комплексно (під кутом зору дій суб’єктів політики, 

правового змісту, перебігу, відповідності міжнародно-правовим актам та 

зарубіжному конституційному досвіду) проаналізовано  процес внесення 

змін до Конституції України щодо децентралізації влади у період від 

видання Президентом України указу про утворення Конституційної Комісії 

(березень 2015 року) до попереднього схвалення Верховною Радою 

України законопроекту “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

дeцентралізації влади)” (серпень 2015 року) та виокремлено позитивні і 

негативні складові цих змін, основними з яких є, відповідно, розширення 

функцій і повноважень місцевого самоврядування і водночас - 
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конституційних повноважень Президента України щодо впливу на його 

здійснення.  

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що 

сформульовані в ньому основні політико-правові положення, висновки та 

практичні рекомендації можуть бути використані у подальшому 

реформуванні  (удосконаленні) положень Конституції України щодо 

організації і функціонування державної влади та місцевого 

самоврядування, децентралізації влади, а також у викладанні 

політологічних та політико-правових (конституційне право, муніципальне 

право, державне управління, теорія держави і права) дисциплін у вищих 

навчальних закладах України. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження здійснювалася 

на наукових міжнародних конференціях: “Юридичні наукові дискусії як 

фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства” (м. Київ,  

10-11 квітня 2015 р.); “Правова держава: напрямки та тенденції її 

розбудови в Україні” (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.); “Міжнародне та 

національне законодавство: способи удосконалення” (м. Дніпропетровськ, 

3-4 квітня 2015 р.); “Юридична наука та практика у третьому тисячолітті” 

(м. Кошице, Словацька Республіка, 27-28 лютого 2015 р.); щорічних 

міжнародних наукових конференціях “Дні науки філософського 

факультету” в Київському національному університеті імені тараса 

Шевченка у 2012-2016 роках; методологічних семінарах аспірантів та 

викладачів кафедри політичних наук філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2016 

роках, а також у процесі викладання дисертантом навчальних дисциплін 

“Сучасний український конституціоналізм”, “Політологічна теорія 

держави”, “Парламентаризм” на спеціальності “Політологія” 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
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За результати дисертаційного дослідження опубліковано 39 

наукових праць, в тому числі монографію, 15 статей у фахових виданнях 

України, 5 з яких включені в міжнародну наукометричну базу, 6 статей у 

наукових періодичних виданнях інших держав за напрямом, з якого 

підготовлено дисертацію, 10 статей у наукових виданнях України, які 

додатково відображають наукові результати дисертації, а також 7 тез 

виступів на наукових конференціях. 

Структуру дисертації складають вступ, шість розділів, 

диференційованих на 13 підрозділів, висновки і список використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 430 сторінок, список 

використаних джерел нараховує 399 найменувань на 40 сторінках. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

1.1. Ступінь наукової розробленості проблеми 

 

Сучасний конституційний процес в Україні поки що не став об’єктом 

спеціальних наукових досліджень, що пов’язано передусім з його 

новизною та незавершеністю в частині реалізації та оцінки ефективності 

внесених до Конституції України змін. Попри це дане дослідження все ж 

має спиратися на якісь наукові напрацювання, узагальнення в його 

теоретичній і практично-політичній частині. Такі напрацювання можна 

певним чином систематизувати. 

Як першу групу наукових праць можна виокремити ті, що в них 

розробляються загальнотеоретичні проблеми конституціоналізму, у тому 

числі конституційного процесу як діяльності щодо прийняття і зміни 

конституцій та реалізації конституційних норм. Авторами таких праць є 

вітчизняні та зарубіжні дослідники Р.Єнгібарян [59], А.Медушевський  

[194], В.Речицький [297], Дж.Сарторі [308], А.Селіванов [310-315], 

Т.Хабрієва, В.Чіркін [356], А.Шайо [367], В.Шаповал [376; 377]. 

В окрему групу наукових праць можна об’єднати ті, в яких 

досліджуються теоретичні засади українського конституціоналізму, 

процеси його становлення та функціонування на різних історичних етапах 

розвитку української державності. Це, зокрема, праці О.Гараня [325], 

І.Костицької [157], А.Крусян [166], О.Мироненка [198], П.Мироненка [199; 

200], М.Михайленка [203], В.Погорілка [220; 279], А.Слюсаренка, 

М.Томенка [317; 337], О.Совгирі [318], В.Федоренка [356], В.Шаповала, 

А.Корнєєва [372]. 

В Україні та інших пострадянських державах найдокладніше 

теоретичні проблеми вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму 
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розроблялися не стільки в суто науковій, скільки в навчальній літературі – 

підручниках та навчальних посібниках, що зовсім не знижує наукового 

рівня таких розробок та їх значущості для подальшого наукового пошуку. 

Щодо зарубіжного конституціоналізму найзмістовнішими і найвідомішими 

з навчальних видань є праці за одноосібного авторства чи співавторства 

В.Баглая [136], В.Бесчастного [140], Р.Єнгібаряна [60], А.Медушевского 

[193], М.Мішина [205], В.Ріяки [141], П.Стецюка [326],  Б.Страшуна [133; 

134; 135], В.Чіркіна [364], В.Шаповала [373; 374; 378]. 

Авторами найвідоміших навчальних видань з українського 

конституціоналізму є, зокрема, В.Колісник, Ю.Барабаш [144], В.Кравченко 

[159], М.Оніщук [218; 219], М.Орзих [221; 222],  В.Погорілко, 

В.Федоренко, О.Фрицький [143; 210; 231; 232],  О.Совгиря [320], 

Ю.Тодика, В.Журавський [145], М.Томенко [335], Ю.Шемшученко [146], 

П.Шляхтун [379]. 

Вагомим внеском у розробку проблем сучасного українського 

конституціоналізму є дисертаційні дослідження. Це, зокрема, докторські 

дисертації А.Крусян “Сучасний український конституціоналізм: теорія і 

практика” [167], О.Совгирі “Конституційно-правовий статус уряду в 

Україні” [319], М.Томенка “Конституційний процес як пошук стратегічних 

пріоритертів України” [336], кандидатські дисертації І.Костицької 

“Конституційно-правові основи статусу народного депутата України в 

системі народного представництва” [158], О.Кравченка “Захист прав 

людини Конституційним Судом України: доктринальні, прикладні та 

компаративні аспекти” [160], О.Кульчицької “Конституційно-правовий 

статус депутатських фракцій Верховної Ради України” [169], І.Куненка 

“Конституційний процес в Україні: актуальні питання правового 

забезпечення” [170], А.Лазарева “Конституційно-правовий статус вищих 

виборчих органів в Україні та зарубіжних країнах” [173]. 
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З усіх означених дисертацій найближчою за проблематикою до даної 

роботи є докторська дисертація М.Томенка “Конституційний процес як 

пошук стратегічних пріоритетів України”. У дисертації виокремлюються 

та аналізуються світоглядні засади українського суспільства (“основні 

політико-ідеологічні концепції, які впродовж української історії справляли 

вплив на розвиток національного державотворення”) [с.11], національна 

ідея як “сукупність прагнень народу до кращої, оптимальної організації 

життя, розвитку суспільства відповідно до тих соціальних стандартів, у 

яких поєднуються історичні традиції, колективні та індивідуальні уявлення 

про добре й щасливе життя народу з сучасними цілями і завданнями, які 

він повинен розв’язувати на своєму шляху”, конституційний лад як 

категорія, що “поєднує в єдине ціле світогляд суспільства, його 

національну ідею, ідеал і міфи з нормативно закріпленою інституційною 

моделлю держави” [с.12]. Як складові конституційної моделі Української 

держави в контексті історичних традицій та світового досвіду виокремлено 

й проаналізовано політичний режим, форму державного правління та 

форму державного усторою. У межах конституційного процесу в сучасній 

Україні в дисертації виокремлено й проаналізовано “три великі періоди”: 

“від проголошення Акта про Державний суверенітет до утвердження 

Конституції України у 1996 р.; від утвердження Конституції незалежної 

України до політичної реформи 2004 р.; з 2004 р. до кінця 2009 р., коли 

з’являються нові бачення, підкріплені проектами нової редакції 

Конституції” [с.16]. 

На відміну від зазначеної дисертації основний зміст даної роботи 

становить аналіз саме сучасного конституційного процесу, що розпочався 

вже після 2009 року. 

Попри новизну та відносну незавершеність сучасного 

конституційного процесу в Україні все ж можна виокремити і такі праці 

українських авторів, у яких вже проаналізовано ті чи ті його аспекти та 
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проблеми. Передусім ідеться про певні наукові здобутки в контексті 

діяльності Конституційної Асамблеї як спеціального допоміжного органу 

при Президентові України, утвореного з метою підготовки законопроекту 

(законопроектів) про внесення змін до Конституції України. Такими 

здобутками є, зокрема, праці В.Коваленка [120; 121; 122], В.Колісника 

[124],  В.Литвина [182; 183], М.Мельника [195], А.Селіванова [312; 313], 

М.Ставнійчук [323; 324], В.Тація [328; 329], О.Ющика [389]. 

З метою наукового забезпечення підготовки Конституційною 

Асамблеєю Концепції внесення змін до Конституції України, на основі 

якої передбачалася підготовка законопроекту (законопроектів) про 

внесення змін до Конституції України, Комісією Конституційної Асамблеї 

з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін 

до Конституції України було започатковано проведення в Інституті 

держави і права ім. В.М.Корецького НАН України постійно діючого 

методологічного семінару “Сучасний конституційний процес в Україні: 

питання теорії і практики”, на засіданнях якого обговорювалися 

методологічні та методичні питання конституційного процесу, 

удосконалення конституційних засад правосуддя, інституту народовладдя, 

проекту Концепції внесення змін до Конституції України. Робота 

методологічного семінару, яка знайшла своє відображення в 

підготовленому Конституційною Асамблеєю проекті Концепції внесення 

змін до Конституції України [152], є вагомим внеском у розробку проблем 

сучасного українського конституціоналізму (докладно про це мова йде у 

розділі 3). 

Конституційною Асамблеєю спільно з Національною бібліотекою 

України імені В.І.Вернадського видано 19 номерів бюлетеня 

інформаційно-аналітичних матеріалів “Конституційна Асамблея: політико-

правові аспекти діяльності”, які також є певним внеском у розробку 

проблем сучасного конституційного процесу в Україні. 
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У подальшому проблеми сучасного конституційного процесу в 

Україні аналізувались у працях М.Баймуратова [11], І.Кресіної, О.Стойко 

[161; 162; 163; 164], О.Копиленка [113; 153; 154; 394],  С.Лозунька [187], 

В.Мусіяки [212; 213], А.Селіванова [310; 315], А.Стрижака [327], 

М.Розумного [300; 301], П.Рудика [304], І.Юхновського [385; 386], 

О.Ющика [387; 388]. 

У квітні 2014 року відбулося відкрите засідання Верховної Ради 

України у формі громадських слухань з питання обговорення 

конституційної реформи [215]; у липні цого року в редакції газети “Голос 

України” відбувся “круглий стіл” з обговорення проблем конституційного 

реформування на тему: “Децентралізація влади – нові можливості 

народного самоврядування” за участі, зокрема, правознавців Ю.Барабаша, 

О.Копиленка, А Селіванова [50]. 

26 травня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького 

НАН України (м.Київ) відбулася наукова конференція “Регіональна 

політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних 

процесів”, учасники якої обговорили концептуальні засади регіональної 

політики і децентралізації публічної влади, проблеми формування 

спроможних територіальних громад, впливу децентралізації на 

ефективність публічної влади, компетенції місцевого самоврядування в 

контексті децентралізації та ін. [33, 2015. - № 12].  

25 червня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького 

відбулася міжнародна науково-практична конференція “Конституція і 

виборчий процес в Україні”. У доповідях учасників конференції 

порушувалися такі питання, як розвиток науки конституційного права і 

напрями вдосконалення конституційного процесу, сучасні виборчі 

системи, шляхи вдосконалення українського законодавства про вибори, 

специфіка організації та проведення місцевих виборів, міжнародні виборчі 
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стандарти та їх імплементація в законодавство України тощо [33, 2015. - № 

16]. 

Праці із загальнотеоретичних проблем конституціоналізму, 

теоретичних засад українського конституціоналізму слугують загальною 

теоретико-методологічною основою даного дослідження. Теоретичними 

джерелами дослідження є також праці вітчизняних науковців, у яких 

проаналізовано конкретні процеси становлення та функціонування 

конституціоналізму в Україні на різних історичних етапах розвитку 

української державності.  

Головними джерелами фактичного матеріалу у даному дослідженні є 

конституційно-правові акти України, передусім Конституція України, 

закони про внесення змін до Конституції України, про вищі органи 

державної влади України, місцеве самоврядування, вибори, політичні 

партії та громадські організації тощо, а також укази Президента України, 

постанови Верховної Ради України, рішення Конституційного Суду 

України. З урахуванням специфіки предмета дослідження значну увагу у 

ньому приділено аналізу проектів Конституції України, законопроектів про 

внесення змін до Конституції України. 

Політологічний аналіз конституційного процесу передбачає аналіз не 

лише правових актів, а й конкретних дій різних суб’єктів політики щодо їх 

створення і реалізації та багатоманітних чинників, які на нього впливають. 

Основними джерелами відповідного фактичного матеріалу у даному 

дослідженні є повідомлення засобів масової інформації. 

Окремо потрібно сказати про таке важливе джерело фактичного 

матеріалу про масові акції протесту в Києві взимку 2013/2014 років, що як 

чинник конституційного процесу аналізуються в одному із розділів даної 

роботи, як підготовлені журналістами українського часопису “Вести. 

Репортер” видання “Дневник Евромайдана” [52], “Хроники Революции” 

[359] і спеціальний випуск часопису до річниці Революції гідності [25]. У 
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них містяться як поденний опис революційних подій, так і їх докладний 

об’єктивний аналіз. 

В аналізі сучасного конституційного процесу в Україні важливе 

значення має порівняння українського конституціоналізму з характерними 

рисами та особливостями конституціоналізму зарубіжного. Таке 

порівняння здійснюється на основі текстів конституцій зарубіжних, 

передусім європейських, держав, основними збірниками яких є видання 

“Конституции государств Европы” [127; 128; 129], “Конституции 

зарубежных государств” [132], “Конституции государств - участников 

СНГ” [130], “Конституції нових держав Європи та Азії” [157], “Новые 

конституции стран СНГ и Балтии” [216], “Конституційне законодавство 

зарубіжних країн” [141]. 

Як суб’єкт міжнародних відносин, міжнародного права незалежна 

Україна є учасником багатьох міжнародних договорів, зокрема з прав 

людини, місцевого самоврядування, громадянства та інших. Згідно з 

Конституцією України “Чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України” (ч.1 ст.9) [150]. Відповідно, такі 

договори також є важливим чинником сучасного конституційного процесу 

в Україні і як такі аналізуються в даній роботі. 

Окремо слід сказати про оцінки проектів та чинних конституційно-

правових актів України з боку інституцій різних міжнародних об’єднань – 

Європейського Союзу, Ради Європи та ін. Під кутом зору специфіки 

предмета даного дослідження найважливішими із них є висновки 

Європейської комісії “За демократію через право” (Венеціанська комісія), 

які також використовуються у даній роботі. Значна частина таких 

висновків міститься у спеціальному виданні “Проблеми розвитку 

конституційного законодавства в Україні: збірник висновків Європейської 

Комісії “За демократію через право” (Венеціанської Комісії) [280]. До цієї 
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групи джерел належить також видання “Європейські стандарти 

законотворчої діяльності”, підготовлене колективом Інституту 

законодавства Верховної Ради України [63]. 

Важливими джерелами даного дослідження, в яких у понятійно-

категоріальній формі здійснено наукове узагальнення теоретичних 

проблем конституціоналізму і політичної науки, є довідкові видання – 

енциклопедії, словники – з теорії права, передусім конституційного [19; 

243; 305; 370; 380; 384] і політології [233; 235; 236; 237; 238; 239]. 

Довідкові видання мають першорядне значення у визначенні понятійно-

категоріального апарату дослідження.  

 

1.2. Конституційний процес як складова і різновид політичного   

процесу 

 

Вихідною й базовою категорією даного дослідження є поняття 

“конституційний процес”. Політологічний аналіз конституційного процесу 

передбачає не тільки визначення відповідного поняття та розкриття його 

змісту, а й з’ясування особливостей конституційного процесу як різновиду 

політичного процесу. 

У загальному, широкому сенсі політичний процес визначається як вся 

сукупність дій суб’єктів політики в межах політичної системи суспільства, 

наприклад: “Політичний процес – форма функціонування політичної 

системи суспільства, яка еволюціонує в просторі й часі” [235, с.294; 237, 

с.517]; “Політичний процес… - порядок функціонування політичної 

системи, її інститутів, включаючи взаємовідносини між ними” [133, с.226]. 

У конкретнішому значенні поняттям “політичний процес” позначають 

“сукупність послідовних дій політичних суб’єктів з реалізації своїх 

інтересів через політичну владу” [236, с.596]; “сукупність дій різних 

політичних сил, течій, які добиваються здійснення певних політичних 

цілей, програм” [233, с.192]. 
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Окремими політичними процесами як сукупностями послідовних дій 

політичних суб’єктів є найрізноманітніші суспільні зміни: політичні 

революції, війни, повстання, трансформації політичних систем, форм 

державного правління, державного устрою, типів політичного режиму, 

партійних і виборчих систем, процеси політичної соціалізації, прийняття і 

реалізації політичного рішення тощо. Виокремлення послідовностей дій 

суб’єктів політики як політичних процесів є засобом систематизації 

політичних явищ і одним із найважливіших підходів у політологічних 

дослідженнях. 

Політичні процеси регулюються як встановленими чи 

санкціонованими державою нормами права (передусім конституційного), 

так і корпоративними нормами, що встановлюються недержавними 

об’єднаннями – політичними партіями, громадськими організаціями і 

містяться в їхніх статутах та інших документах, а також звичаями, 

традиціями, морально-етичними нормами, іноді взагалі нічим не 

регулюються, є сукупністю дій різних суб’єктів політики щодо реалізації 

своїх інтересів і цілей, відбуваються спонтанно і непередбачувано. 

Правовому, передусім конституційно-правовому, регулюванню підлягає та 

частина політичного процесу, в якій безпосередньо беруть участь 

громадяни та політичні організації. Урегульований нормами права 

політичний процес є політико-правовим процесом і має певні стадії 

(етапи). Найпоширенішими політико-правовими процесами є виборчий 

процес - законодавчо встановлений порядок організації та проведення 

виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

законодавчий процес – законодавчо встановлений порядок діяльності 

парламенту та інших суб’єктів влади зі створення закону і введення його в 

дію.  

Конституційний процес є складовою політичного процесу у широкому 

сенсі – як усієї сукупності дій суб’єктів політики в межах політичної 
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системи суспільства, і водночас - різновидом політичного процесу, поряд із 

законодавчим, виборчим та іншими процесами. Конституційний процес як 

різновид політичного процесу розглядає, наприклад, Р.Єнгібарян. “У 

суспільстві, соціальна структура якого носить яскраво виражений класовий 

характер, де політичний процес, у тому числі й конституційний, протікає в 

умовах класових антагонізмів і породжуваної ними класової боротьби, - 

пише він, -  конституції не можуть не відображати цих соціальних явищ” 

[59, с.53]. 

  Визначення поняття  “конституційний процес” немає у більшості 

вітчизняних та зарубіжних довідкових видань. Політологи і правознавці 

зазвичай сприймають конституційний процес як щось настільки очевидне 

й зрозуміле, що не потребує окремих пояснень. Якщо взяти два найновіші 

на сьогодні фундаментальні українські правознавче і політологічне 

енциклопедичні видання – відповідно юридичну [384] і політичну [236] 

енциклопедії, то визначення конституційного процесу ми в них не 

знайдемо. 

Чи не єдиним в українській довідковій літературі є визначення 

конституційного процесу у словнику термінів конституційного права 

П.Шляхтуна: “Конституційний процес – 1) процес розробки проекту, 

обговорення і прийняття конституції; 2) діяльність конституційних судів і 

квазісудових органів конституційного контролю із розгляду й вирішення 

конституційно-правових спорів і справ про конституційні 

правопорушення” [380, с.207]. 

Дещо інше визначення знаходимо у російському виданні великого 

юридичного словника: “Конституційний процес – 1) У широкому сенсі вся 

діяльність вищих органів державної влади, що відбувається у формах, 

установлених нормами конституційного права, а також процес розвитку й 

удосконалення всіх конституційно-правових інститутів у конкретному 

суспільстві або у світі в цілому. 2) У вузькому сенсі врегульована 
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процесуальними нормами конституційного права діяльність 

конституційних судів і квазісудових органів конституційного контролю із 

розгляду і вирішення конституційно-правових спорів і справ про 

конституційні правопорушення. У цьому випадку застосовний також 

термін “конституційно-судовий процес” [19, с.304]. 

Наведені визначення візьмемо за основу подальшого аналізу. 

Передусім залишимо за його межами визначення конституційного процесу 

як конституційно-судового процесу (діяльності конституційних судів зі 

здійснення конституційного контролю) – через його суто юридичний 

характер. У визначенні конституційного процесу П.Шляхтуна важливе 

значення має розуміння його як процесу розроблення проекту, 

обговорення і прийняття конституції, чого, на жаль, немає у визначенні в 

юридичному словнику. Крім того, в останньому конституційний процес 

трактується широко – як діяльність вищих органів державної влади у 

формах, установлених нормами конституційного права, тобто фактично – 

як вся державно-політична діяльність, політичний процес, що позбавляє 

сенсу саме поняття “конституційний процес”. 

Найважливішим у цьому визначенні в аспекті даного дослідження є 

розуміння конституційного процесу як процесу розвитку й удосконалення 

всіх конституційно-правових інститутів (тобто процесу прийняття і зміни 

конституцій) у конкретному суспільстві або у світі в цілому. 

Грунтуючись на наведених визначеннях, конституційний процес 

доцільно розглядати і як загальний неперервний, необмежений у часі 

процес конституційних змін в окремих країнах або у світі в цілому, і як 

конкретний процес прийняття конституцій чи внесення змін до них, що є 

складовою загального конституційного процесу. Формулювання “у світі в 

цілому” (юридичний словник) означає, що можна вести мову і про 

світовий конституційний процес (за аналогією зі світовим політичним 

процесом). Термін “світовий конституційний процес” використовується в 
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науковій літературі, наприклад: “Сучасне поняття конституції склалось у 

ході розвитку світового конституційного процесу, зумовленого еволюцією 

суспільства і держави у Новий і Новітній час” [59, с.43]. 

Таким чином, конституційний процес доцільно визначати у широкому 

і вузькому сенсі. Конституційний процес у широкому сенсі – це вся 

сукупність дій суб’єктів політики щодо створення та зміни конституцій в 

конкретній країні та у світі загалом; конституційний процес у вузькому 

сенсі – це діяльність суб’єктів політики щодо прийняття першої чи нової 

або зміни чинної конституції держави. Конституційний процес у широкому 

сенсі є неперервним, у вузькому сенсі - циклічним (триває від ініціювання 

конкретних конституційних змін до введення їх у дію). У будь-якому сенсі 

конституційний процес є складовою політичного процесу (у широкому 

сенсі) і водночас його різновидом. 

Суб’єктами конституційного процесу є не тільки вищі органи 

державної влади – глава держави, парламент, уряд, а практично всі 

суб’єкти політики – від звичайного громадянина до народу країни. 

Громадяни можуть брати участь не тільки в ініціюванні (народна 

конституційна ініціатива), обговоренні, а й у прийнятті конституції чи 

внесенні змін до чинного основного закону – шляхом референдуму. 

Найпоширенішим способом уведення конституції є прийняття її 

парламентом, що робиться з ініціативи самих парламентаріїв, глави 

держави або народу (народна конституційна ініціатива). Об’єктом 

конституційного процесу, його кінцевим результатом є конституція або 

зміни чинної конституції держави. 

В аналізі конституційного процесу важливе значення мають 

виокремлення та характеристика його етапів як окремих моментів, 

періодів, стадій його перебігу. Терміни “етап” і “стадія” щодо 

конституційного процесу можуть вживатися як синоніми. Згідно з 

тлумачним словником сучасної української мови “Етап… Окремий 
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момент, період, стадія в розвитку”, “Стадія… Певний момент, період, етап 

у житті, розвитку кого-, чого-небудь, які мають свої якісні особливості” 

[23, с.267, 1186]. Вживання того чи того терміна зумовлюється не стільки 

його значенням, скільки контекстом. Виокремлюють, наприклад, стадії 

законодавчого процесу, стадії виборчого процесу, але етапи щодо 

суспільного розвитку. 

 Можна виокремити такі основні етапи (стадії) конституційного 

процесу: ініціювання прийняття конституції або змін чинної конституції; 

розроблення проекту конституції чи конституційних змін; обговорення 

проекту конституції чи конституційних змін; прийняття конституції або 

внесення змін до чинної конституції; уведення в дію конституції чи змін 

чинної конституції. У конкретних випадках кожна із таких стадій має свої 

особливості і водночас характеризується загальними рисами, з’ясування 

яких є важливим під кутом зору формулювання закономірностей 

конституційного процесу. 

Прийняття конституції зумовлюється низкою об’єктивних політичних 

причин, що торкаються основ самого існування держави. Такими 

причинами можуть бути: виникнення держави як суверенного політико-

територіального утворення в результаті звільнення народу країни чи 

населення якоїсь території від колоніальної залежності або внаслідок 

розпаду держави (найчастіше поліетнічної за складом населення); 

об’єднання двох або кількох держав чи державних утворень у нову 

суверенну державу; зміна форми державного устрою – перехід від 

унітарної до федеративної форми  або навпаки; зміна суспільного ладу 

(наприклад, перехід від капіталізму до соціалізму чи навпаки); зміна 

співвідношення класових і політичних сил у суспільстві, яку нові панівні 

сили прагнуть закріпити конституційно; невідповідність між змінами, що 

відбулися у суспільних відносинах в країні, і нормами чинної в ній 

конституції (застарілість конституційних норм). Остання із названих 
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обставин зазвичай стає причиною не прийняття нової конституції, а 

оновлення чинної конституції через внесення до неї змін. 

Прийняття нової конституції, частіше – внесення змін до чинної 

конституції можуть зумовлюватися й суб’єктивними чинниками: 

прагненням політичних сил, які прийшли до влади в країні, особливо в 

результаті державного перевороту, прийняти чи змінити конституцію у 

власних інтересах; намаганням кожного із вищих органів державної влади 

– глави держави, парламенту чи уряду – розширити конституційно 

визначений обсяг їхньої компетенції (функцій і повноважень), 

перерозподілити конституційні повноваження на свою користь 

(найчастіше до цього виявляє схильність президент) та ін.  

За наявності об’єктивних і суб’єктивних причин безпосередніми 

ініціаторами прийняття конституції або внесення змін до чинної 

конституції (суб’єктами права конституційної ініціативи) можуть бути 

парламентарії (конституційно визначена найменша частка депутатів від 

загального чисельного складу парламенту), глава держави, уряд або народ 

(народна конституційна ініціатива). 

Коло суб’єктів права конституційної ініціативи зазвичай збігається з 

колом суб’єктів права законодавчої ініціативи. Повсюдно суб’єктами права 

конституційної ініціативи визнаються парламентарії, за двопалатного 

парламенту – палата парламенту, нерідко – уряд і глава держави 

(президент). Наприклад: “Ініціатива перегляду Конституції належить 

Президенту Республіки, який діє за пропозицією Прем’єр-міністра, і 

членам Парламенту” (ч.1 ст.89 Конституції Франції 1958 р.) [129]; 

“Ініціатива конституційної реформи здійснюється згідно з положеннями, 

передбаченими пунктами 1 і 2 статті 87” (ст.166), “1. Право законодавчої 

ініціативи належить уряду, Конгресу і Сенату згідно з Конституцією і 

регламентами палат. 2. Асамблеї автономних співтовариств можуть 

клопотати перед Урядом про прийняття законопроекту або про передання 
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до президії Конгресу законодавчої пропозиції, направляючи при цьому до 

зазначеної палати максимум трьох членів Асамблеї, яким доручається 

захист цієї пропозиції” (ч.1,2 ст.87) (Конституція Іспанії 1978 р.) [128]; 

“Законопроекти вносяться до Бундестагу Федеральним урядом, членами 

Бундестагу або Бундесратом” (ч.1 ст.76), “Основний закон може бути 

змінений тільки законом, який спеціально змінює або доповнює текст 

Основного закону…” (ч.1 ст.79) (Основний закон ФРН 1949 р.) [127]; 

“Проект закону про зміну Конституції можуть внести не менше 1/5 

законного числа депутатів, Сенат або Президент Республіки” (ч.1 ст.235 

Конституції Польщі 1997 р.) [128]. 

Народна конституційна ініціатива, інститут якої передбачений низкою 

конституцій сучасних держав, зокрема Австрії, Білорусі, Італії, 

Киргизстану, Литви, Македонії, Молдови, Румунії, Словенії, Швейцарії, – 

це право певної частини громадян як суб’єктів активного виборчого права 

запропонувати проект змін конституції держави, що підлягає 

обов’язковому розгляду у встановленому законом порядку. Для внесення, 

зазвичай – до парламенту, проекту конституційних змін необхідно зібрати 

певне число підписів громадян: в Італії і Румунії – по 500 тис., 

Киргизстані, Литві – по 300 тис., Молдові – 200 тис., Білорусі, Македонії – 

по 150 тис., Австрії, Швейцарії – по 100 тис., Словенії – 30 тис. Зазвичай 

установлюється певний строк для збирання підписів. Нерідко 

передбачається, що громадяни, які підписують проект конституційних 

змін, повинні представляти у певній пропорції різні регіони країни. 

Робиться це для того, щоб народна конституційна ініціатива була 

виявленням населення всієї країни, а не тільки якоїсь його територіальної 

частини. Проект конституційних змін вноситься до парламенту, який може 

прийняти його як закон про внесення змін до конституції або відхилити. 

Іноді після схвалення парламентом проект конституційних змін виноситься 

на референдум. 
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Конституція України інститут народної конституційної ініціативи 

безпосередньо не закріплює. Така ініціатива може бути реалізована в 

опосередкованій формі – через ініціювання громадянами України 

референдуму щодо внесення змін до Конституції України. Згідно з 

Конституцією України “Всеукраїнський референдум проголошується за 

народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян 

України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення 

референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 

сто тисяч підписів у кожній області” (ч.2 ст.72) [150]. Водночас 

Конституція України встановлює, що “Референдум не допускається щодо 

законопроектів з питань податків, бюджету та амністії” (ст.74) [там само]. 

Це означає, що з питань, які перебувають за межами цього переліку, у тому 

числі з питання внесення змін до Конституції України, референдум за 

народною ініціативою можливий. 

З ініціюванням конституційних змін безпосередньо пов’язано 

розроблення їх проекту. Проект конституційних змін, ініційованих 

вищими органами державної влади, як правило, розробляє спеціально 

створений державний орган – конституційна комісія, до складу якої 

входять представники законодавчої, виконавчої і судової гілок влади, 

органів місцевого самоврядування, правознавці-конституціоналісти, іноді – 

представники політичних партій і найвпливовіших в країні громадських 

організацій (профспілок, об’єднань роботодавців). У разі ініціювання 

конституційних змін громадянами в порядку народної конституційної 

ініціативи проект таких змін розробляється ініціативною групою. 

Безпосередньо текст проекту конституції або змін чинної конституції 

розробляють саме правознавці-конституціоналісти, керуючись передусім 

настановами ініціаторів конституційних змін. 

Розроблений проект конституції або змін чинної конституції зазвичай 

широко обговорюється. Можна виокремити два види такого обговорення – 
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зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє обговорення відбувається у межах всього 

суспільства (в засобах масової інформації, на зборах громадян, мітингах, у 

трудових колективах тощо), внутрішнє – у тому органі, який приймає 

конституцію чи вносить зміни до чинної конституції (установчих зборах 

або парламенті).  

У зовнішньому обговоренні проектів конституційних змін може брати 

участь будь-хто із громадян держави, тому його називають іще 

всенародним. Всенародне обговорення проектів конституційних змін 

вважається одним із яскравих виявів безпосередньої демократії, участі 

народу в конституційній правотворчості, творенні основного закону 

держави. Проте таке обговорення може використовуватися і як засіб 

політичного маніпулювання, отримання “підтримки народу” тим, хто 

прагне прийняти бажаний саме для нього проект конституції чи змін 

чинної конституції. 

Крім того, всенародне обговорення проектів конституційних змін 

передбачає хоча б найменшу обізнаність його учасників з обговорюваних 

питань, тоді як у їх більшості відповідних знань немає, обговорення 

нерідко відбувається не стільки на раціонально-аналітичному, скільки на 

емоційному рівні. Найактивнішу участь у “всенародному обговоренні” 

беруть не найбільш обізнані, а соціально активні і малокомпетентні люди, 

оскільки саме дилетантизм є одним із чинників соціальної активності. 

Внутрішнє обговорення відбувається за законодавчо встановленою 

процедурою, яка загалом збігається із процедурою обговорення і 

прийняття звичайних законів (законодавчим процесом). Принципова 

відмінність прийняття парламентом конституції чи внесення змін до 

чинної конституції від ухвалення звичайних законів полягає в тому, що для 

такого прийняття потрібна не проста чи абсолютна, а кваліфікована 

більшість голосів парламентаріїв, щонайменше у дві третини від 

загального (конституційного) складу парламенту. 
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Вважається, що обговорення проектів законів, у тому числі 

конституції та внесення змін до неї, у парламенті має професійний 

характер. Проте далеко не всі парламентарії мають необхідну для цього 

фахову підготовку, а якщо й здобули вищу юридичну освіту, то зазвичай 

спеціалізуються в галузях кримінального, цивільного, господарського, а не 

конституційного права. Тому в обговоренні проектів конституції чи 

внесення змін до неї велике значення має їх наукова експертиза у 

спеціалізованих наукових установах та науково-експертних службах 

самого парламенту. Важливо також, щоб у парламентаріїв були фахово 

підготовлені помічники-консультанти. 

Обговорення законопроекту на пленарному засіданні парламенту 

називають читанням. Зазвичай законопроект про внесення змін до 

конституції, як і інші законопроекти, розглядається у трьох читаннях. Під 

час першого читання з’ясовується, чи потрібно внесення змін до 

конституції взагалі і наскільки внесений законопроект задовольняє наявні 

потреби. У разі офіційного внесення до парламенту кількох законопроектів 

щодо конституційних змін можливе проведення рейтингового голосування 

щодо них з метою визначення того із них, який користується найбільшою 

підтримкою парламентаріїв. Дебати щодо змісту законопроекту на стадії 

першого читання зазвичай не проводяться. За результатами першого 

читання відбувається голосування по законопроекту і в разі підтримки він 

направляється до відповідного профільного комітету для подальшого 

опрацювання.  

На стадії другого читання відбувається докладне постатейне 

обговорення законопроекту з голосуванням по кожній поправці і кожній 

статті окремо. Після схвалення законопроекту в цілому голосуванням він 

знову передається до комітету для доопрацювання. При третьому читанні 

законопроект ще раз обговорюється і голосується постатейно без 

принципових змін, вносяться переважно редакційні поправки. По 
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закінченні обговорення і голосування законопроекту у третьому читанні 

він виноситься на голосування в цілому і приймається кваліфікованою 

більшістю щонайменше у дві третини голосів парламентаріїв від 

конституційного складу парламенту. 

Якщо парламент двопалатний, така сама процедура розгляду і 

прийняття конституційного законопроекту відбувається і в іншій палаті 

парламенту. Зазвичай конституційний законопроект розглядається і 

приймається спершу нижньою палатою, а потім – верхньою. У разі 

наявності розбіжностей між палатами щодо законопрокту застосовуються 

передбачені законодавством процедури для їх подолання. Після прийняття 

парламентом конституційного законопроекту в цілому він стає законом, 

підписується головою парламенту і направляється на підпис главі держави, 

який зазвичай правом застосування вето щодо конституційного закону не 

наділяється.  

Такий порядок розгляду і прийняття законопроектів у парламенті є 

загальним. Практично в кожній країні він має свої особливості. У деяких 

країнах передбачено тільки два читання законопроекту. У загальних рисах 

законодавча процедура визначається конституцією, докладно вона 

регулюється регламентом парламенту.  

Наведемо приклади конституційного закріплення законодавчої 

процедури. 

Конституція Італії 1947 року [128]: 

“Кожний законопроект, поданий до однієї з палат, вивчається згідно з 

правилами її регламенту комісією, а потім самою палатою, яка схвалює 

його постатейно і голосує в цілому. 

Регламент установлює більш швидку процедуру проходження 

законопроектів, щодо яких оголошена терміновість. 

Регламент може також установити, в яких випадках і в якому порядку 

розгляд і затвердження законопроектів передаються комісіям, у тому числі 
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постійним, утвореним пропорційно до складу парламентських фракцій (в 

Італії можливе прийняття законів із питань непершорядної ваги 

профільною комісією палати парламенту. – В.К.). Але і в цих випадках 

законопроект до моменту його остаточного затвердження передається до 

палати, якщо Уряд, або десята частина членів палати, або п’ята частина 

комісії вимагатиме його обговорення і голосування в самій палаті або 

передання його на її остаточне затвердження голосуванням без 

обговорення. Регламент установлює форму, яка забезпечує публічність у 

роботі комісії. 

Звичайна процедура розгляду і безпосереднього затвердження 

палатою завжди застосовується для законопроектів з питань 

конституційних і виборчих, для законопроектів, які делегують законодавчу 

владу, дозволяють ратифікацію міжнародних договорів, затверджують 

бюджет і закони щодо виконання бюджету” (ст.72); 

Конституція Іспанії 1978 року [128]: 

“1. Палати здійснюють свої функції на пленарних засіданнях і в 

комісіях. 

1. Палати можуть уповноважувати постійні законодавчі комісії 

приймати законопроекти і законодавчі пропозиції. Однак палати можуть у 

будь-який момент вимагати обговорення і голосування на пленарному 

засіданні будь-якого законопроекту або пропозиції, які стали предметом 

делегації.  

3. Винятком із зазначеного в попередньому пункті є конституційна 

реформа, міжнародні питання, органічні та уповноважуючі закони, а також 

державний бюджет” (ст.75). 

Обговорення проекту конституційних змін значною мірою 

визначається способом прийняття конституції та внесення змін до чинної 

конституції. Конституція може прийматися установчими зборами, 

парламентом, виборчим корпусом (шляхом референдуму) або вводитися 
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виконавчою владою. Можливе поєднання прийняття конституції 

парламентом із наступним затвердженням її на референдумі.  

Повноваження з прийняття першої конституції держави називають 

першопочатковою установчою владою, а нової конституції – похідною 

установчою владою. У процесі становлення конституціоналізму 

першопочатковою установчою владою зазвичай наділялися установчі 

збори – вищий представницький державний орган, який обирається з 

метою розробки і прийняття конституції. Такий орган може мати також 

назву “конституційний конвент”, “конституційна асамблея”, 

“конституційні збори”, “конституанта”. До складу установчих зборів 

зазвичай входять усі депутати парламенту, представники виконавчої і 

судової гілок влади, суб’єктів федерації, автономних утворень. Установчі 

збори не тільки приймають конституцію, а й розробляють її проект, для 

чого у складі зборів створюється спеціальний орган. 

Інститут установчих зборів з’явився в період буржуазних революцій. 

Установчими зборами були прийняті історично перші конституції – США 

(1787 р.) і Франції (1791 р.). Після Другої світової війни були розроблені і 

прийняті конституції Бангладеш, Болгарії, Болівії, Бразилії, Індії, Італії, 

Камбоджі, Колумбії, Намібії, Португалії, Румунії, Таїланду, Тунісу та 

інших держав. У період своєї діяльності установчі збори зазвичай 

здійснюють також функції законодавчого органу (парламенту). Після 

прийняття конституції установчі збори, як правило, розпускаються, 

поступаючись місцем парламенту, обраному на основі нової конституції 

[380, с.536]. 

Установчими зборами зазвичай приймається або перша конституція 

держави, або та, з якою пов’язана радикальна зміна форми державного 

правління (наприклад, з монархічної на республіканську, як це відбулося в 

1947 році в Італії та Болгарії, 1948 року – в Румунії) чи політичного 

режиму (наприклад, у Бразилії в 1988 році, Португалії в 1976 році), але 
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установчі збори не скликаються для внесення змін до конституції. Тому 

безпідставними є заклики деяких українських політиків до скликання в 

Україні установчих зборів (один із них називає їх “конституантою”, хоча 

“Конституанта”, фр. Constituante, – це власна назва установчих зборів у 

Франції в 1789-1791 рр., 1848-1849 рр., 1945-1946 рр.) для прийняття нової 

Конституції – незалежна Україна вже має свою Конституцію, прийняту   28 

червня 1996 року, радикальна зміна в країні форми державного правління 

чи політичного режиму не передбачається, а головне – чинна Конституція 

України не передбачає ні створення якихось установчих зборів, ні 

прийняття нової Конституції України, а встановлює лише порядок 

внесення змін до неї.  

Ще одна некоректність – термінологічна - полягає в тому, що 

спеціальний домоміжний орган при Президентові України В.Януковичу, 

утворений з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про 

внесення змін до Конституції України, було названо “Конституційна 

Асамблея”. Конституційною асамблеєю, тобто Конституційними зборами 

(фр. assemblée – збори), називають загальнонаціональний представницький 

орган, що скликається для прийняття або зміни конституції, тобто 

установчі збори. Орган, утворений лише для розроблення законопроекту 

(законопроектів) про внесення змін до Конституції України, мав би 

називатися “Конституційна комісія” чи по-іншому, але аж ніяк не 

“Конституційна Асамблея”. Тим більше, що Конституційна Асамблея не 

була представницьким органом – зборами (докладний аналіз діяльності 

Конституційної Асамблеї міститься у третьому розділі даної роботи). 

Парламенти зазвичай приймають не першу, а нову конституцію, 

оскільки самі утворюються на основі положень попередньої конституції. 

Як уже зазначалось, для розробки проекту конституції при парламенті 

створюється спеціальний орган – конституційна комісія, основну частину 

членів якої становлять депутати парламенту. До складу конституційної 
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комісії входять також представники виконавчої і судової гілок влади, 

суб’єктів федерації, автономних утворень, органів місцевого 

самоврядування, політичних партій, громадських організацій, фахівці з 

конституційного права та ін. Парламент приймає конституцію на основі 

кваліфікованої більшості у дві третини або більше голосів. У новітній 

політичній практиці прийняття конституції парламентом є досить 

поширеним.  

Прийняття конституції парламентом має як свої переваги, так і 

недоліки. До переваг слід віднести відносну простоту конституційного 

процесу – він відбувається в уже сформованому парламенті, не вимагає 

виборів до установчих зборів чи проведення референдуму, через що 

процес прийняття конституції затягується в часі. Основним недоліком 

прийняття конституції парламентом вважається те, що його склад має 

кон’юнктурно-політичний характер, сформований за результатами 

парламентських виборів, через що парламент приймає конституцію 

залежно від розкладу в ньому партійно-політичних сил. Політичні партії, 

які переважають у парламенті на момент прийняття конституції, прагнуть 

прийняти конституцію виходячи із власних ідеологічних і політичних 

настанов. Цей недолік почасти нейтралізується складністю процедури 

прийняття конституції, зокрема тим, що для її прийняття вимагається 

кваліфікована більшість щонайменше у дві третини, а то і в три четвертих 

голосів парламентаріїв від конституційного складу парламенту.  

Прийняття конституції виборчим корпусом здійснюється шляхом 

референдуму. Цей процес складається з двох етапів: розробки проекту 

конституції і його затвердження на референдумі. Проект конституції 

можуть розробляти конституційна комісія, парламент або установчі збори. 

Іноді розробку проекта конституції контролює уряд або президент 

(Франція, Туреччина, Казахстан, Росія). Якщо до референдуму конституція 

не тільки розробляється, а й ухвалюється парламентом чи установчими 
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зборами, то має місце застосування комбінованого способу прийняття 

конституції.  

Ще одним способом прийняття (точніше – запровадження) 

конституції є введення її виконавчою владою – одностороннім актом глави 

держави, іноді – урядом. Уведення конституції главою держави 

називається октроюванням (від фр. octroyer – дарувати), а відповідні 

конституції – октройованими, тобто дарованими. У введенні октройованої 

конституції не беруть участі ні представницька установа (парламент чи 

установчі збори), ні виборчий корпус. Різновидами октройованих 

конституцій є ті, що “даруються” монархом своїм підданим, метрополією – 

її колишнім колоніям, різного роду “революційними радами”, “комітетами 

національного порятунку”, “президентами”, які приходять до влади в 

результаті державного перевороту, - своїм країнам. 

Спосіб прийняття конституції значною мірою впливає на її зміст, 

відіграє важливу роль у визначенні основних характеристик державного 

ладу конкретної країни, встановленого в ній політичного режиму. 

Очевидно, що октроювання конституції є авторитарним актом, несумісним 

із демократією, такі конституції зазвичай встановлюють авторитарний 

політичний режим. 

Здавалося б, найдемократичнішим способом прийняття конституції є 

референдум. Проте роль референдуму як способу прийняття конституції, 

взагалі політичних рішень, не слід перебільшувати. Референдум може 

використовуватися і як засіб політичного маніпулювання масами, 

досягнення бажаних не для суспільства, а для правлячої еліти політичних 

цілей. За допомогою референдуму країні можна нав’язати і 

недемократичну конституцію.  

На цьому слід особливо наголосити з огляду на те, що ідея прийняття 

Конституції України чи внесення змін до чинного Основного Закону 

шляхом референдуму є досить поширеною в Україні, навіть серед 
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правознавців. Так, О.Ющик наголошує: “Поважаючи насправді 

Конституцію, політикам у ситуації, що склалася в Україні, слід 

відмовитися від спроб нав’язати суспільству Конституцію, яку виробить 

чиясь політична сила. Сьогодні, як ніколи, актуальна Конституція, що її 

виробить і ухвалить сам український народ, без втручання політиків, 

парламенту і чиновників адміністрації Президента України”; “з нашої 

точки зору, у ситуації, що склалася, належить діяти так. На всеукраїнський 

референдум проект Конституції за чинною Конституцією України може 

вносити Президент України за народною ініціативою. На такий саме шлях 

орієнтує і стаття 28 чинного Закону України “Про всеукраїнський 

референдум” [389]. 

Проте згідно з чинною Конституцією України внесення змін до неї 

неможливе без схвалення їх Верховною Радою України. Всеукраїнським 

референдумом затверджуються лише зміни  у розділах І “Загальні засади”, 

ІІІ “Вибори. Референдум” і ХІІІ “Внесення змін до Конституції України”, 

попередньо схвалені Верховною Радою України не менш як двома 

третинами від конституційного складу Верховної Ради України (ст.155, ч.1 

ст.156) [150]. 

Найоптимальнішим способом внесення змін до конституції, на нашу 

думку, слід визнати парламентський. Конституція завжди приймається і 

змінюється парламентом в особливому порядку, складнішому від того, в 

якому приймаються чи змінюються звичайні закони. Така складність є 

різною, залежно від чого розрізняють ступінь жорсткості конституції. 

Порядок зміни конституції встановлюється в самій конституції. Найменш 

жорсткими вважаються ті конституції, що змінюються парламентом 

одного скликання на основі каваліфікованої більшості у дві третини 

голосів від конституційного складу парламенту. Такий порядок 

встановлюється, зокрема, конституціями Німеччини, Португалії, більшості 
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держав - колишніх радянських республік. Іноді кваліфікована більшість 

має становити три четвертих від конституційного складу парламенту.  

Більш жорсткими є конституції, що передбачають повторне прийняття 

тих самих змін або одним і тим самим складом парламенту з певним 

проміжком часу (Білорусь, Греція, Естонія, Італія, Литва), або 

новообраним складом парламенту кваліфікованою більшістю голосів 

(Норвегія, Фінляндія, Швеція). У Люксембурзі і Нідерландах склад 

парламенту, який прийняв рішення про зміну конституції, розпускається, а 

конкретні зміни формулює і затверджує новообраний склад парламенту 

кваліфікованою більшістю у дві третини голосів.  

Найбільш жорсткими вважаються ті конституції, зміни яких 

затверджуються на референдумі (Ірландія, Іспанія, Швейцарія, Японія та 

деякі інші держави). Спочатку парламент ухвалює проект змін, а потім 

вони виносяться на референдум. Конституції деяких держав установлюють 

неоднакові процедури внесення змін до різних частин конституції: статті 

одних частин змінюються у складнішому порядку, ніж статті інших 

частин. Іноді можливість повторних змін тих самих положень конституції 

припускається лише із закінченням встановленого часу (у Греції і 

Португалії – п’яти років). У конституціях багатьох держав зроблено 

застереження про неприпустимість їх зміни під час оголошення 

надзвичайного або воєнного стану [380, с.148-149]. 

Конституція незалежної України є досить жорсткою, жорсткішою ніж 

її попередниця – Конституція Української РСР. Згідно зі статею 171 

Конституції Української РСР “Зміна Конституції Української РСР 

провадиться рішенням Верховної Ради Української РСР, прийнятим 

більшістю не менш як дві третини від загальної кількості депутатів” [149]. 

Згідно з чинною Конституцією України законопроект про внесення 

змін до Конституції України, крім розділів І, ІІІ, ХІІІ, попередньо 

схвалюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради 
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України, а остаточно – на наступній черговій сесії Верховної Ради України 

кваліфікованою більшістю у не менш як дві третини від конституційного 

складу Верховної Ради України (ст.155), а законопроект про внесення змін 

до розділів І, ІІІ, ХІІІ спочатку приймається не менш як двома третинами 

від конституційного складу Верховної Ради України, а потім 

затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається 

Президентом України (ч.1 ст.156). Якщо у першому випадку законопроект 

про внесення змін до Конституції України подається до Верховної Ради 

України Президентом України або не менш як третиною народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, то 

у другому – Президентом України або не менш як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України [150].  

Конституція України також встановила, що: 

 “Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ, 

ХІІІ цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до 

Верховної Ради України наступного скликання” (ч.2 ст.156); 

“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. 

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або 

надзвичайного стану” (ст.157);  

“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. 

Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може 

двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України” (ст.158); 
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“Законопроект про внесення змін до Конституції України 

розглядається Верховною Радою України за наявності висновку 

Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту 

вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції” (ст.159) [150].  

Високий ступінь жорсткості Конституції України, складність 

процедур внесення змін до неї, істотні обмеження щодо таких змін значно 

звужують можливості політичних сил і лідерів маніпулювати 

конституційними змінами, підлаштовувати Конституцію, що називається, 

під себе. З часу прийняття Конституції України зміни до неї вносилися 

лише тричі: щодо зміни форми державного правління з президентсько-

парламентарної на парламентарно-президентську (Законом України “Про 

внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року); щодо 

виборів органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

(Законом України “Про внесення змін до Конституції України щодо 

проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів” від 1 листопада 2011 року); 

щодо розширення повноважень Рахункової палати (Законом України “Про 

внесення змін до статті 98 Конституції України” від 19 вересня 2013 року). 

Водночас дія Конституції України двічі істотно змінювалася у спосіб, 

який вона не передбачає. Перший раз дію Конституції України змінив 

Конституційний Суд України, визнавши своїм рішенням від 30 вересня 

2010 року неконституційним Закон України “Про внесення змін до 

Конституції України” від 8 грудня 2004 року, тобто скасувавши 

конституційну реформу, в результаті чого було відновлено дію 

конституційних положень від 1996 року. Вдруге в неконституційний 

спосіб дію Конституції України змінила Верховна Рада України, 

відновивши Законом України “Про відновлення дії окремих положень 

Конституції України” від 21 лютого 2014 року чинність Закону України 
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“Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року із 

зазначеними вище змінами, тобто відновивши дію конституційної 

реформи. 

Перший раз дію Конституцію України змінили з метою значного 

розширення конституційних повноважень Президента України 

В.Януковича, другий раз – для потреб політичних сил і лідерів, які 

прийшли до влади в результаті масових акцій протесту в Києві (Майдану) 

взимку 2013/2014 року. О.Ющик мав усі підстави обурюватися: “Та про 

яку повагу до Конституції можна говорити, коли політики її кожні чотири 

роки прилаштовують під себе, змінюють Основний Закон не те, що не у 

правовий, а навіть не у законний спосіб?!” [389]. 

Порядок уведення конституції в дію визначається в самій конституції, 

а порядок уведення в дію закону про внесення змін до конституції – у 

самому законі. Складовою конституції і закону про внесення змін до 

конституції, елементом їх структури є перехідні положення, в яких 

встановлюється порядок набрання конституцією чи законом чинності, 

визначаються строки набрання чинності окремими конституційними 

положеннями, які не можуть бути реалізовані одразу, утворення нових 

органів влади, строки прийняття законів, до яких є відсилання в 

конституції тощо. Норми перехідних положень зазвичай оформляються не 

у вигляді статей, як основний текст конституції, а у вигляді  пунктів, що 

нумеруються порядковими цифрами. Іноді в тексті конституції або закону 

поряд із перехідними положеннями або в поєднанні з ними 

виокремлюються прикінцеві положення, що мають більш загальний 

характер, аніж перехідні положення. 

 Так, розділ XIV “Прикінцеві положення” Конституції України 

складається із двох статей:  

“Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття. 
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Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом 

– Днем Конституції України”. 

Розділ XV “Перехідні положення” Конституції України містить 14 

пунктів, положення яких докладно регулюють перехід від попередньої до 

нової Конституції України. 

Закон України “Про внесення змін до Конституції України” від           

8 грудня 2004 року містить розділ ІІ “Прикінцеві та перехідні положення”, 

в якому визначаються порядок та умови набрання чинності різними 

нормами закону та особливості формування і функціонування Верховної 

Ради України, що з нього випливають. 

Аналіз теоретико-методологічних засад дослідження конституційного 

процесу передбачає визначення і розмежування таких понять як “зміни 

конституції”, “конституційні зміни”, “реформа конституції”, 

“конституційна реформа”, “модернізація конституції”, “перегляд 

конституції”, “ревізія конституції”. Щодо Конституції України відповідні 

терміни вживаються досить часто і не завжди коректно, навіть відомими 

правознавцями. Так, А.Селіванов справедливо зауважує, що 

“Конституційна юриспруденція насамперед цінувала правову визначеність 

понять і термінів, їх філолого-юридичну чіткість… Логіка юридичних 

міркувань не завжди допомагає і тому будь-який спір відносно поняття 

“конституційна модернізація” можливий лише у разі, коли сторони 

знаходяться в одній системі конституційного праворозуміння, бачать 

орієнтири і мету досягають згодою щодо принципових базових суджень 

про смислову спрямованість конституційних норм” [313] і водночас 

фактично ототожнює поняття “зміни конституції”, “реформа конституції” і 

“модернізація конституції”, стверджуючи: “… логічно поставити 

запитання: чому без концепції конституційної реформи (конституційної 

модернізації) не можна обійтися, коли і парламент, і суспільство мають 

побачити в ній шлях і обсяг конституційних змін, які є продуктом наукової 
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думки визнаних конституціоналістів, здатних теорію поєднувати з 

реальним життям?” [312]; “Перша позиція механізму формування 

Концепції внесення змін до Конституції (конституційної модернізації) 

полягає в тому, щоб виявити її мотивацію на основі принципів, які 

охоплюють змістовні аспекти (доказовість) змін” [313]. 

Найзагальнішим із зазначених понять є поняття “конституційні 

зміни”, яким доцільно позначати прийняття як нової конституції, так і 

нової редакції чинної конституції, а також внесення будь-яких змін до 

чинної конституції держави. Поняття “зміни конституції” є вужчим за 

обсягом - воно позначає тільки внесення змін до вже наявної конституції, у 

тому числі прийняття її нової редакції. Воно є родовим щодо понять 

“реформа конституції” і “модернізація конституції”.  

Поняття “конституційна реформа” і “реформа конституції” 

розрізняються так само, як і поняття “конституційні зміни” і “зміни 

конституції”: перше (“конституційна реформа”) позначає як заміну однієї 

конституції іншою (прийняття нової конституції), так і внесення змін до 

чинної конституції, друге (“реформа конституції”) – тільки внесення змін 

до чинної конституції. 

Не будь-які конституційні зміни можуть вважатися конституційною 

реформою. За визначенням П.Шляхтуна,  “Конституційна реформа – 

заміна конституції або зміна її основних положень. Такі положення 

стосуються засад організації економічного, соціального, політичного і 

духовного життя суспільства, способу організації державної влади (форми 

державного правління), способу територіальної організації держави 

(форми державного устрою), основ взаємовідносин держави та особи… 

Різновидом конституційної реформи є прийняття нової редакції 

конституції за збереження її попередньої дати. Часткові, незначні зміни 

(вилучення або доповнення) тексту конституції, що не зачіпають її 
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основних положень, як правило, не вважаються конституційною 

реформою” [380, с.200-201]. 

Докладніше слід зупинитися на аналізі терміна “конституційна 

модернізація”. В Україні термін “конституційна модернізація” 

(“модернізація конституції”) у політико-правовому вжитку з’явився зовсім 

недавно. Чи не піонером у його використанні щодо Конституції України 

виступив суддя Конституційного Суду України В.Кампо. У статті з назвою 

“Інструмент конституційної модернізації” він стверджує: “У тому, що 

Україна стоїть перед проблемою модернізації конституційної системи 

(конституційної модернізації), навряд чи треба когось переконувати: 

очевидним є відставання законодавства від потреб конституційної 

практики; періодично виникають конституційні конфлікти, що іноді 

переростають у конституційні “війни” тощо. Питання в іншому: як 

здійснювати цю модернізацію, враховуючи сучасні складні історичні, 

політичні та інші обставини життя українського суспільства” [115]. 

“З урахуванням суспільної потреби щодо з’ясування та оцінки 

реальних змін у конституційній сфері, - продовжує В.Кампо, - вважаємо за 

доцільне ввести в науковий обіг поняття “конституційна модернізація”. На 

нашу думку, дана модернізація означає механізм постійного 

вдосконалення правовідносин завдяки системній реалізації відповідними 

суб’єктами права конституційних норм і принципів. Із другого боку, 

конституційну модернізацію можна розглядати як практику еволюційного 

розвитку конституційної системи, тобто не пов’язану із радикальними її 

змінами… На нашу думку, шлях конституційної модернізації є більш 

оптимальним порівняно з радикальними конституційними змінами. Цей 

шлях, очевидно, є довший, але значно надійніший та прогнозованіший, 

аніж радикальна конституційна реформа” [115]. 

Після обрання у 2010 році на пост Президента України В.Януковича в 

Адміністрації Президента України було створено Головне управління з 
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питань конституційно-правової модернізації і термін “конституційна 

модернізація”, як синонім – “модернізація конституції” щодо України став 

використовуватися у виступах Президента України В.Януковича. Так, у 

виступі на першому засіданні Конституційної Асамблеї 20 червня 2012 

року глава держави неодноразово вживав словосполучення “модернізація 

Конституції України”, “конституційно-правова модернізація” як тотожні 

формулюванням “реформування Конституції України”, “конституційна 

реформа”, “внесення змін до Основного Закону України” і поставив 

завдання щодо підготовки “науково обгрунтованої цілісної концепції 

модернізації Основного Закону України” [30]. 

Неодноразовано згадуваний нами А.Селіванов виступив з низкою 

статей, в яких обгрунтовував необхідність і доцільність саме модернізації 

Конституції України [312; 313]. Він, зокрема, наголошував: “Сьогодні як 

ніколи актуально визначити парадигму конституційної модернізації як 

планомірного, програмного забезпечення політико-правового процесу, 

основаного на взаємодії наукових і практичних складових механізму 

вдосконалення тексту (правової визначеності) кожної конституційної ідеї, 

принципу, норми, їх узгодженості у системному конституційному 

розумінні” [312]. 

П.Шляхтун став чи не єдиним із українських дослідників, хто звернув 

увагу на наукову некоректність застосування терміна “модернізація” щодо 

Конституції України. Виходячи з того, що іншомовне слово “модернізація” 

найточніше перекладається на українську мову як “осучаснення”, він 

вважає неприйнятним його застосування щодо прийнятої 1996 року 

Конституції України – однієї із найновіших у Європі і світі загалом [389].  

Як приклад доречного застосування терміна “модернізація” щодо 

конституцій можна навести висловлювання Р.Єнгібаряна, який, 

характеризуючи конституційний розвиток країн світового співтовариства 

після створення в Росії соціалістичної держави і до краху колоніальної 
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системи, пише: “Були прийняті десятки нових конституцій, правда, багато 

з них перестали діяти на кінець періоду, модернізовані деякі старі 

(виокремлено мною. – В.К.)” [59, с.44]. 

Ще однією термінологічною некоректністю є вживання в українській 

мові щодо Конституції України терміна “ревізія”. В.Тацій, наприклад, 

ставить питання про те, “які розділи (Конституції України. – В.К.) є 

нагальними з точки зору внесення змін до них, а також те, чи варто 

охоплювати ревізією весь текст Конституції” [329], стверджує, що “цілий 

ряд розділів Конституції не потребує певної ревізії. Це, зокрема, стосується 

першого, другого і фактично третього розділів” [39, 2012. – 27 червня]. 

У перекладі з англійської термін revision означає “перегляд”, “ревізія”. 

У перекладах на українську чи російську мову текстів конституцій 

зарубіжних держав він вживається у значенні, відповідно, “перегляд” і 

“пересмотр”. Так, В.Шаповал термін “ревізія” у значенні “перегляд” 

широко використовує щодо конституцій загалом і стосовно конституцій 

конкретних зарубіжних держав [376, с.51-60]. У підручнику з 

конституційного права зарубіжних країн у межах розділу ІІ “Основи теорії 

конституції” він виокремлює § 3 “Ревізія (внесення змін і перегляд) 

конституції” [374]. У наявних у цьому підручнику перекладах конституцій 

Італії і Франції у назвах розділів щодо змін (перегляду) конституцій 

вживається термін “ревізія” [там само, с.356, 451].  

Проте щодо Конституції України використання терміна “ревізія” у 

значенні “перегляд”, “внесення змін” неприйнятне. В українській мові 

слово “ревізія” (чого-небудь) вживається і в негативному значенні: 

“Ревізія… - Перегляд вчення, теорії з внесенням змін, поправок, що 

порушують їхні основи, викривляють їхню сутність” [23, с.1019]. Про таку 

ревізію Конституції України – яка б “порушувала її основи, викривляла її 

сутність” – не може бути й мови, оскільки вона, без перебільшення, є 

втіленням основних цінностей сучасного конституціоналізму.  
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Деякі науковці і політики всерйоз обговорюють питання про 

можливість прийняття нової Конституції України. Так, обстоюючи 

необхідність конституційної модернізації, А.Селіванов назвав свою статтю 

“Конституційна модернізація чи нова Конституція?” хоча  в дійсності такої 

альтернативи не існує. Адже чинна Конституція України не передбачає 

можливості прийняття нової Конституції України, а встановлює лише 

порядок внесення змін до неї (розділ ХІІІ “Внесення змін до Конституції 

України”). 

З тієї само причини термінологічно некоректно вести мову і про 

прийняття нової редакції Конституції України, хоча змістовно така 

редакція можлива – зазвичай під новою редакцією конституції розуміють її 

істотні зміни, які охоплюють всі розділи конституції за збереження дати її 

прийняття. 

Мова має йти, отже, не про прийняття нової Конституції України і не 

про прийняття нової редакції Конституції України, не про модернізацію 

Конституції України і тим більше – не про її ревізію, а лише про внесення 

змін до чинної Конституції України, які – залежно від обсягу змін – 

можуть вважатися конституційною реформою. 

Окремо слід сказати про частоту та обсяги змін конституції. Є 

конституції, що діють уже понад двісті років з незначною кількістю змін, і 

є такі, що змінюються мало не щороку. Однією із найстабільніших є 

Конституція США, яка була прийнята 1787 року і набрала чинності 1789 

року. Перші десять поправок до неї – т. зв. “Білль про права” – було 

внесено 1791 року, а за наступні 223 роки – тільки 17 поправок. 

Конституції Норвегії, Люксембургу і Нідерландів були прийняті, 

відповідно, 1814, 1868 і 1887 року і є чинними досі. З іншого боку, 

Конституція Індії, наприклад, практично перебуває у стані постійної зміни 

– з часу прийняття 1949 року  до неї було внесено понад 80 поправок. 

Щоправда, поправки до більшості статей Конституції Індії можуть бути 
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внесені парламентом у порядку звичайної законодавчої процедури (ст.368 

Конституції Індії) [132]. 

Світовий конституційний досвід, особливо країн із найстарішими і 

найстабільнішими конституціями, свідчить, що зміни до конституції 

потрібно вносити тільки тоді, коли без них уже не можна обійтися, обсяг 

змін має відповідати об’єктивним потребам політичного розвитку держави, 

а не суб’єктивним інтересам конкретних політичних сил, політиків чи 

теоретичним уявленням науковців-конституціоналістів. Гарантій того, що 

зміни конституції виправдають себе на практиці, немає, причому чим 

більшим є обсяг конституційних змін, тим більшим є ризик прийняття 

невиправданих змін.  

 

1.3. Особливості політологічного аналізу та основні методи 

дослідження конституційного процесу 

 

Перш ніж характеризувати основні методи дослідження, потрібно 

з’ясувати особливості політологічного аналізу конституційного процесу, 

означеного в назві роботи. Для цього потрібно визначитися з об’єктом і 

предметом політології і науки конституційного права, з’ясувати спільне і 

відмінне між ними. 

Політологія і наука конституційного права мають спільний об’єкт 

дослідження, яким виступають політичні відносини, як суспільні 

відносини, що складаються безпосередньо з приводу здобуття, утримання і 

використання публічної, передусім державної, влади. Проте кожна з них 

має свій предмет, інакше вони не були б різними науками. 

Як зазначають В.Бабкін і В.Горбатенко – автори статті “Політологія” в 

Політологічному енциклопедичному словнику,  “У визначенні предмета 

політології на сьогодні не існує єдиного підходу, що зумовлено 

багатозначністю терміна “політика” й можливістю різноманітних способів 

її характеристики. Деякі науковці вважають, що політологія – це наука про 
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систему закономірних взаємозв’язків соціальних суб’єктів з приводу 

політичної влади, боротьби за неї, про сутність, форми і методи 

політичного владування тощо. Ряд політологів предметом політології 

вважають вивчення політичних систем як сукупності владних інститутів, а 

також політичної влади як основи розвитку і функціонування політичних 

систем. Значна група вчених вважає предметом політології вивчення 

системи закономірностей розвитку і функціонування демократії, її змісту, 

місця і ролі у політичному житті суспільства. Своєрідним є трактування 

політології як системи закономірностей розвитку і функціонування 

політичної культури” [237, с.522]. 

У першому українському підручнику з політології вона визначається 

як наука, що “вивчає спрямування і зміст політичного процесу, його 

суб’єкти і рушійні сили, ідейні доктрини. При цьому центральною є 

проблема влади” [240, с.13], а в одному з найновіших – як “наука про 

закономірності діяльності щодо керівництва та управління суспільством на 

основі публічної влади” [381, с.18]. 

За всієї багатоманітності підходів у визначенні предмета політології 

вона так чи інакше пов’язується з вивченням політичної (публічної) влади 

та політики як діяльності щодо її здобуття, утримання та використання. 

Проблема публічної, передусім державної, влади є центральною і в науці 

конституційного права, де розрізняють предмет галузі конституційного 

права і предмет науки, яка її вивчає. За визначенням В.Шаповала, 

“Конституційне право – це сукупність норм, що містяться в конституції 

(основному законі) та інших джерелах, які регламентують окремі питання 

політичної та економічної організації суспільства у зв’язку з державним 

владарюванням; встановлюють засади функціонування державного 

механізму, порядок формування, організації та діяльності передусім його 

ключових ланок (вищих органів держави); визначають територіальну 
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організацію держави і відповідно – влади; фіксують основи правового 

статусу індивіда, його взаємовідносин з державою” [374, с.8-9]. 

Інші автори вважають, що “конституційне (державне) право є 

основною галуззю права будь-якої країни, що становить сукупність 

юридичних норм, які закріплюють основи конституційного ладу, основні 

права, свободи й обов’язки людини та громадянина, форму правління і 

форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, 

компетенцію та порядок діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, виборче право та виборчу систему” [140, с.20].  

Перераховані у наведених визначеннях складові предмета 

конституційного права як галузі права в узагальненому вигляді подаються 

у визначенні предмета конституційного права П.Шляхтуна: 

“конституційне право – це галузь права, що є системою юридичних норм, 

які закріплюють засади організації суспільного життя, визначають 

організацію і функціонування державної влади та основи взаємовідносин 

держави і особи” [379, с.17]. 

Предмет галузі конституційного права як системи юридичних норм і є 

предметом науки конституційного права, щоправда з уточненням того, що 

остання зосереджується на закономірностях діяльності з правового 

регулювання і функціонування суспільних відносин сфери дії 

конституційного права. 

Відповідно, наука конституційного права – це система знань (наука) 

про закономірності правового регулювання і функціонування суспільних 

відносин, що складаються з приводу засад організації суспільного життя, 

організації і функціонування державної влади та основ взаємовідносин 

держави і особи. 

Конституційні засади організації суспільного життя – це закріплені в 

конституції принципи, що лежать в основі правового регулювання 

економічних, соціальних, політичних і соціокультурних відносин у 
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суспільстві. Наприклад, в економічній сфері – принципи непорушності 

права приватної власності, багатоманітності форм власності, свободи 

підприємницької діяльності тощо, у соціальній сфері – принципи рівності 

прав жінок і чоловіків, захисту материнства і дитинства, соціальної 

держави та ін., у політичній – принципи народного суверенітету, 

безпосереднього здійснення влади народом, народного представництва, 

поділу державної влади, політичної багатоманітності тощо, у 

соціокультурній сфері – принципи ідеологічної багатоманітності, 

відокремлення церкви від держави чи, навпаки, державної релігії та ін.  

Організація і функціонування державної влади охоплюють систему 

органів державної влади, їх компетенцію, взаємовідносини, порядок 

формування та здійснення ними функцій і повноважень. Основними 

складовими організації державної влади є форма державного правління 

(відносини між вищими органами держави – главою держави, 

парламентом, урядом), форма державного устрою (відносини між 

центральними і територіальними органами державної влади) і виборча 

система як сукупність правил і прийомів, які забезпечують участь 

громадян у формуванні виборних органів державної влади. 

Функціональний аспект системи органів державної влади позначається 

поняттям політичного режиму. 

Основи взаємовідносин держави і особи охоплюють права, свободи 

(особисті, економічні, соціально-економічні, соціальні, політичні, 

культурні) та обов’язки особи як людини і громадянина, обов’язки 

держави щодо визнання і гарантування таких прав і свобод. 

Визначення та розкриття змісту предмета політології і науки 

конституційного права дають змогу з’ясувати спільне і відмінне між ними 

та особливості політологічного аналізу конституційного процесу. У Центрі 

і політології, і науки конституційного права перебувають проблеми 

організації і функціонування державної (загалом – публічної) влади, тобто 
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система органів державної влади, порядок їх формування та 

функціонування, у тому числі за участі політичних партій (у політології 

все це охоплюється поняттям політичної системи суспільства). Що 

стосується двох інших складових предмета науки конституційного права – 

засад організації суспільного життя та основ взаємовідносин держави і 

особи, то до предмета політології безпосередньо входять їх політичні 

складові, а саме – конституційні засади організації політичного життя 

суспільства і політичні права і свободи громадян. Це означає, що 

політологія не досліджує конституційні засади організації економічного, 

соціального і соціокультурного життя суспільства, а також особисті, 

економічні, соціально-економічні, соціальні і культурні права і свободи 

особи. 

Оскільки із трьох форм державної влади – законодавчої, виконавчої і 

судової остання має неполітичний характер, тобто її формування і 

функціонування не пов’язано із відображенням інтересів великих 

суспільних груп та діяльністю політичних партій, які їх виражають (у 

всякому разі, так повинно бути в демократичному суспільстві), то судова 

влада, суб’єктами якої є суди загальної юрисдикції, також залишається 

поза межами політологічного аналізу конституційного процесу. Це не 

стосується суду конституційної юрисдикції - Конституційного Суду 

України, склад якого формується також і під впливом політичного чинника 

(згідно з Конституцією України Президент України, Верховна Рада 

України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів 

Конституційного Суду України), а діяльність безпосередньо пов’язана з 

функціонуванням політичної складової державної влади. 

 Через неполітичний характер діяльності поза межами політологічного 

дослідження залишається також прокуратура. В одних країнах прокуратура 

є складовою системи судової влади, в інших – системи виконавчої влади, в 
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третіх - існує як система органів поза межами гілок державної влади, але в 

будь-якому разі її функціонування повинно носити неполітичний характер. 

Оскільки двома основними формами публічної влади як предмета 

дослідження політології і науки конституційного права є влада держави 

(державна влада) і влада територіальної громади (місцеве самоврядування), 

то останнє також є предметом політологічного аналізу конституційного 

процесу. 

Як і правовий аналіз, політологічний аналіз конституційного процесу 

неможливий без дослідження відповідних конституційно-правових норм, 

інститутів і принципів, що містяться в конституціях та інших джерелах 

конституційного права – законах, актах глави держави, уряду, органу 

судового конституційного контролю, органів місцевого самоврядування 

тощо. Особливістю політологічного аналізу конституційного процесу, що 

відрізняє його від суто правового аналізу, є те, що крім аналізу правових 

норм він охоплює також дослідження конкретних дій суб’єктів політики -  

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політичних 

партій та громадських організацій, громадян та ін.  щодо їх створення та 

виконання. 

Спорідненість політології і науки конституційного права особливо 

наочно виявляється у методах політологічних і конституційно-правових 

досліджень. В.Шаповал як основні методи досліджень у науці 

конституційного права виокремлює порівняльно-правовий, 

(компаративний), системний, структурно-функціональний 

(функціональний) та історико-правовий [373,с.6-7; 374,с.29-30]. 

Системний, структурно-функціональний і порівняльний методи, які є 

основними і в політичній науці, у поєднанні з інституціональним методом 

використовуються у даному дослідженні – з урахуванням специфіки 

політологічного аналізу. 
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Системою вважається сукупність елементів, що перебувають у 

відносинах і зв’язках один із одним, яка утворює певну цілісність. 

Основними ознаками будь-якої системи є однопорядковість, однорідність 

її елементів та органічні зв’язки між ними. Застосування системного 

методу зумовлено системною природою кожного з двох основних об’єктів 

даного дослідження, якими є політична система українського суспільства і 

система конституційного права України. Під політичною системою 

суспільства у політології розуміють інтегровану сукупність політичних 

інститутів, яка здійснює керівництво та управління суспільством на основі 

публічної влади. Такими інститутами є держава та її органи, органи 

місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації. У 

політології вони називаються також політичними організаціями. У даному 

дослідженні політичні інститути (політичні організації) України 

розглядаються як суб’єкти конституційного процесу. 

Систему конституційного права складають конституційні принципи, 

конституційно-правові норми та конституційно-правові інститути. 

Конституційні принципи – це закріплені в конституції загальні 

основоположні засади, що лежать в основі правового регулювання 

суспільних відносин (про них мова йшла вище). Конституційно-правові 

норми – це встановлені або санкціоновані державою і спрямовані на 

регулювання суспільних відносин загальнообов’язкові правила поведінки, 

дотримання і виконання яких забезпечується шляхом переконання і 

державного примусу. Конституційно-правові норми містяться в 

конституції як основному законі держави та в інших джерелах 

конституційного права – законах, актах глави держави, уряду, органу 

судового конституційного контролю, органів місцевого самоврядування 

тощо. Головною особливістю конституційно-правових норм, яка відрізняє 

їх від норм інших галузей права, є те, що вони спрямовані на регулювання 

передусім політичних відносин у суспільстві. Конституційно-правові 
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інститути - це системи норм конституційного права, що регулюють певні 

групи однорідних і взаємопов’язаних суспільних відносин. Конституційно-

правовими інститутами є, наприклад, інститути форми державного 

правління, форми державного устрою, президента, парламенту, уряду, 

місцевого самоврядування, виборчої системи тощо. 

Система конституційного права є нормативною (регулятивною) 

підсистемою політичної системи суспільства, поряд з інституційною, 

комунікативною, функціональною та духовно-ідеологічною підсистемами. 

У даному дослідженні політична система українського суспільства і 

система конституційного права України аналізуються у взаємозв’язку і 

взаємозалежності. У межах кожної із систем виокремлюються та 

аналізуються окремі політичні та конституційно-правові інститути – 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Конституційного Суду України, місцевого самоврядування, виборчої 

системи, референдуму тощо. 

Системний метод вимагає докладного аналізу складових системи та їх 

функціонування. Це здійснюється за допомогою використання структурно-

функціонального методу як однієї з найважливіших форм застосування 

системного методу. Структурно-функціональний метод полягає у 

виокремленні основних елементів системи, з’ясуванні особливостей їх 

функціонування, зв’язків між ними, визначенні місця й ролі кожного з 

елементів у функціонуванні системи як цілого. “Функціональний метод…, 

- зазначає В.Шаповал, - сприяє глибшому вивченню галузі 

конституційного права та її конкретних інститутів. Відповідна 

характеристика державних органів розкриває не лише конституційно або 

законодавчо встановлені повноваження, а й характер діяльності цих 

органів, їх реальні функції. Тільки на основі застосування функціонального 

методу можна з’ясувати, наскільки теорія конституціоналізму відповідає 

його практиці” [374, с.29-30]. Тільки за допомогою структурно-
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функціонального методу, додамо від себе, можна з’ясувати фактичне 

співвідношення органів законодавчої і виконавчої влади у конкретній 

країні, реальну компетенцію уряду тощо. 

 У даному дослідженні структурно-функціональний метод 

використовується для з’ясування закономірностей та особливостей 

функціонування політичних інститутів (політичних організацій) 

українського суспільства як здійснення ними визначених Конституцією та 

іншими нормативно-правовими актами України функцій і повноважень, у 

тому числі щодо змін Конституції України.  

Інституціональний метод передбачає виокремлення й аналіз 

соціальних інститутів як стійких форм суспільних відносин. Двома 

основними групами соціальних інститутів, що виокремлюються й 

аналізуються в даному дослідженні, є політичні інститути (політичні 

організації) та політико-правові (конституційно-правові) інститути 

України, про які мова йшла вище. Найважливішим із загальних 

конституційно-правових інститутів, що аналізуються в даній роботі, є 

інститут організації і функціонування державної влади. У загальних 

інститутах засад організації суспільного життя та основ взаємовідносин 

держави і особи (конституційного статусу особи) розглядаються тільки їх 

політичні складові. 

Порівняльний, а точніше - порівняльно-правовий, метод у даному 

дослідженні використовується для порівняння принципів, норм та 

інститутів конституційного права України з відповідними конституційно-

правовими принципами, нормами та інститутами зарубіжних країн. Таке 

порівняння необхідне як з метою з’ясування того, наскільки конституційне 

право України в частині регулювання суспільних відносин, що 

складаються з приводу організації та функціонування державної влади 

відповідає принципам, вимогам і традиціям світового конституціоналізму, 



59 

 

так і для використання зарубіжного досвіду у вітчизняному 

конституційному процесі. 

У даній роботі як допоміжні використовуються також інші методи 

наукових досліджень, зокрема: контент-аналізу (від англ. contents – зміст) 

(у дослідженні змісту нормативно-правових актів), евент-аналізу (від англ. 

event – подія) (у дослідженні політичних подій, що відбувалися в Україні і 

впливали на конституційний процес), біхевіоралізму (від англ. behavior – 

поведінка) (в аналізі політичної поведінки індивідуальних і групових 

суб’єктів політики як учасників конституційного процесу). 

Огляд літератури з проблематики дослідження та аналіз 

конституційного процесу як базового поняття дослідження є підставами 

для таких висновків. 

Сучасний конституційний процес в Україні поки що не став об’єктом 

спеціальних наукових досліджень, що пов’язано передусім з його 

новизною та незавершеністю. Докладний аналіз сучасного 

конституційного процесу в Україні та його оцінка під кутом зору 

політичної ефективності конституційних змін можливі лише в 

майбутньому, через деякий час після практичної реалізації конституційних 

перетворень. Особливістю даної роботи є поточний аналіз сучасного 

конституційного процесу в Україні, здійснюваний одночасно з його 

протіканням. 

Здійснений у даному розділі роботи понятійно-категоріальний аналіз 

конституційного процесу дає підстави вважати, що поняття 

“конституційний процес” доцільно використовувати у широкому – для 

позначення всієї сукупності дій суб’єктів політики щодо створення та 

зміни конституцій в конкретній країні та у світі загалом, і вузькому – для 

позначення діяльності суб’єктів політики щодо прийняття першої чи нової 

або зміни чинної конституції держави – значенні. Відповідно 

конституційний процес потрібно розуміти у широкому і вузькому сенсі. 
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Конституційний процес у широкому сенсі є неперервним, у вузькому сенсі 

- циклічним - триває від ініціювання конкретних конституційних змін до 

введення їх у дію.  

Основними етапами (стадіями) конституційного процесу у вузькому 

сенсі є: ініціювання прийняття конституції (змін чинної конституції); 

розроблення проекту конституції чи конституційних змін; обговорення 

проекту конституції чи конституційних змін; прийняття конституції або 

внесення змін до чинної конституції; уведення в дію конституції чи змін 

чинної конституції.  

Коло суб’єктів права конституційної ініціативи залежить від форми 

державного правління і в основному збігається з колом суб’єктів 

законодавчої ініціативи. Правилом є наділення правом конституційної 

ініціативи парламентаріїв (палат парламенту, певної частини депутатів 

парламенту). У деяких країнах існує інститут народної конституційної 

ініціативи. Прийняття чи зміна конституції можуть зумовлюватися як 

об’єктивними соціально-політичними, так і суб’єктивними чинниками. 

Органом, який розробляє проект конституції чи змін конституції, 

зазвичай є спеціально створена конституційна комісія. Обговорення 

проекту конституції чи змін конституції відбувається як в органі, який її 

приймає (внутрішнє обговорення), так і в суспільстві загалом (зовнішнє 

обговорення). Найоптимальнішими  способами конституційних змін є 

прийняття першої конституції держави установчими зборами і внесення 

змін до конституції парламентом. Прийняття чи затвердження конституції 

або змін конституції референдумом є засобом легітимації конституційних 

змін і не визначає демократизму та досконалості конституції. 

Найзагальнішим позначенням конституційного процесу є поняття 

“конституційні зміни”, яке охоплює як прийняття нової конституції, так і 

внесення змін до чинної конституції. Внесення змін до чинної конституції 

залежно від їх обсягу може набувати характеру конституційної реформи, 



61 

 

яка, своєю чергою, може здійснюватися як прийняття нової редакції 

конституції. Застосування термінів “модернізація” і “ревізія” щодо чинної 

Конституції України є некоректним у науковому і мовному відношенні. 

За спорідненості предметів політології і науки конституційного права 

особливості політологічного аналізу конституційного процесу полягають, 

по-перше, у тому, що його об’єктами є тільки політичні складові цього 

процесу (конституційні норми і принципи щодо засад організації 

політичного життя суспільства, організації і функціонування державної, 

загалом - публічної влади, та конституційно закріплені політичні права і 

свободи громадян), по-друге, у тому, що він охоплює дослідження не 

тільки конституційно-правових норм, а й діяльності суб’єктів політики 

щодо їх створення та реалізації. Політологічний аналіз конституційного 

процесу здійснюється з використанням як основних системного, 

структурно-функціонального, інституціонального та порівняльно-

правового методів. 

Виходячи із запропонованого в даному розділі роботи розуміння 

конституційного процесу у вузькому сенсі та визначення його етапів, 

дійдемо висновку, що попередній конституційний процес в Україні 

завершився з уведенням у дію норм Конституції України, внесених до неї 

Законом України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 

2004 року. Сучасний конституційний процес в Україні, що є предметом 

даного дослідження, формально розпочався із підтримки Президентом 

України В.Януковичем ініціативи щодо створення Конституційної 

Асамблеї у лютому 2011 року. Завершеним його можна буде вважати після 

внесення до Конституції України системних змін та з уведенням їх у дію. 

Часткові зміни однієї чи кількох статей Конституції України є складовими 

конституційного процесу. Створенню Конституційної Асамблеї 

передували політичні події, що характеризувалися виникненням і 

загостренням суперечностей у відносинах між Президентом України, 
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Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України, певною мірою 

пов’язаних як із попередніми конституційними змінами, так і з 

особливостями політичної і правової культури українського суспільства, 

про що йдеться у наступному розділі роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ 

СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Сутність і зміст конституційної реформи 2004 року та її 

політичні наслідки  

 

Прийнята 1996 року Конституція України оцінюється деякими 

вітчизняними політиками і правознавцями як “одна з кращих” у Європі 

(світі чи на пострадянському просторі). Так, Голова Верховної Ради 

України В.Литвин наголошував, що “ми маємо Конституцію, яку освічена 

Європа визнала однією з кращих, прийнятих у державах в останні 

десятиліття” [183]. Екс-Президент України В.Янукович, виправдовуючи 

визнання Конституційним Судом України неконституційності Закону 

України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 

року і тим самим відновлення чинності конституційних норм в редакції 

1996 року, заявив: “Ми повернулися до Основного Закону, за яким Україна 

жила з року 96-го. Ми повернулися до Конституції, яку Європа та світ 

визнали як одну з найкращих. Ця Конституція дозволила Україні 

ствердитися як незалежній державі, визначити незмінний курс на 

демократію та верховенство права, захист прав і свобод громадян” [58, 

2010. – 8-14 октября].  

Попри такі високі оцінки Конституції України, одразу ж після 

прийняття розпочалися й розмови про необхідність її реформування. 

Головна причина такої необхідності вбачалася у зосередженні в руках 

президента невиправдано великого обсягу повноважень у всіх гілках 

державної влади, що загрожувало встановленням в країні авторитарного 

політичного режиму. Згідно з Конституцією України (до внесення змін 

2004 року) Президент України, зокрема: 



64 

 

- у сфері законодавчої влади: має право законодавчої ініціативи у 

Верховній Раді України (причому законопроекти, визначені Президентом 

України як невідкладні, розглядаються парламентом позачергово) (ст.93); 

право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (причому 

таке вето є сильним – для його подолання необхідна більшість не менш як 

у дві третини від конституційного складу парламенту) (ч.2,4 ст.94); може 

достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо 

протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть 

розпочатися (ч.2 ст.90); 

- у сфері виконавчої влади: призначає за згодою Верховної Ради 

України Прем’єр-міністра України; припиняє повноваження Прем’єр-

міністра України та приймає рішення про його відставку (п.9 ч.1 ст.106) 

(зауважимо, що призначення Президентом України Прем’єр-міністра 

України здійснюється за згодою Верховної Ради України, а рішення про 

його відставку приймається Президентом України без чиєї б то не було 

згоди, тобто на власний розсуд; одного цього повноваження Президента 

України достатньо для жорсткого підпорядкування йому не тільки 

Прем’єр-міністра України, а й Кабінету Міністрів України у цілому, всієї 

вертикалі виконавчої влади в країні); призначає за поданням Прем’єр-

міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших 

центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних 

адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах (п.10 ч.1 

ст.106) (знову ж таки зауважимо, що Президент України припиняє 

повноваження зазначених посадових осіб на власний розсуд, без чийого б 

то не було подання); скасовує акти Кабінету Міністрів України (п.16 ч.1 

ст.106); 

- у сфері судової влади: призначає третину складу Конституційного 

Суду України (п.22 ч.1 ст.106); здійснює перше призначення на посаду 

професійного судді строком на п’ять років (ч.1 ст.128); 
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- а також: призначає за згодою Верховної Ради України на посаду 

Генерального пркурора України та звільняє його з посади (п.11 ч.1 ст.106) 

(звільняє без чиєї б то не було згоди, що означає фактичне 

підпорядкування Президенту України не тільки Генерального прокурора, а 

й всієї Прокуратури України [150]. 

У жодній країні Західної Європи з республіканською формою 

правління президент не має такого широкого обсягу реальних 

конституційних повноважень як Президент України. У парламентарних 

республіках повноваження обраного парламентом президента є 

здебільшого формальними, оскільки їх здійснення через інститут 

контрасигнатури контролюється урядом. У республіках зі змішаною 

формою правління, де президент обирається на загальних прямих виборах, 

його реальні повноваження можуть бути значними, проте і тут вони  

поступаються за обсягом повноваженням Президента України. 

Проілюструємо це на прикладі Франції, де Конституцією 1958 року (з 

наступними змінами) запроваджено чи не найсильніший в країнах Західної 

Європи інститут президента. Проте на відміну від глави держави в Україні 

Президент Франції: не наділений правом законодавчої ініціативи; його 

вето щодо законів, прийнятих парламентом, є слабким – долається 

парламентом повторним обговоренням і прийняттям закону (ст.10); не 

може скасовувати акти уряду, оскільки сам головує в Раді міністрів (ст.9) 

(так називаються засідання уряду під головуванням президента) та 

підписує розглянуті в ній ордонанси і декрети (ч.1 ст.13); керівники 

місцевих органів виконавчої влади призначаються не одноособово 

президентом, а Радою міністрів (ч.3 ст.13); питання щодо призначення на 

посади суддів та прокурорів також розглядаються і вирішуються не 

одноособово президентом, а за участі очолюваної ним Вищої ради 

магістратури (ст.64,65) [129]. 
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Навіть у президентській республіці (класичній), де влада президента є 

досить сильною, він не має таких повноважень, як право законодавчої 

ініціативи та право розпуску парламенту. 

Виходить, беручи за зразок Конституцію Франції 1958 року із 

сильним інститутом президента, розробники проекту Конституції 

незалежної України ще більш посилили цей інститут додатковими 

повноваженнями. Відбувалося це не без впливу і навіть тиску тодішнього 

Президента України Л.Кучми, який всіляко намагався розширити свої 

повноваження.  

Другою причиною необхідності реформування Конституції України 

були слабкість і нестабільність уряду – Кабінету Міністрів України. Новою 

Конституцією України було запроваджено подвійну політичну 

відповідальність уряду – перед главою держави і перед парламентом, 

настання якої означає його відставку: “Кабінет Міністрів України 

відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний 

Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 

Конституції України” (ч.2 ст.113); “Верховна Рада України за пропозицією 

не менш як однієї третини народних депутатів України від її 

конституційного складу може розглянути питання про відповідальність 

Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові 

Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради 

України” (ч.1 ст.87); “Прийняття Верховною Радою України резолюції 

недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету 

Міністрів України” (ч.4 ст.115); “Президент України: … 9)… припиняє 

повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його 

відставку” (п.9 ч.1 ст.106); “Прем’єр-міністр України зобов’язаний подати 

Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за 

рішенням Президента України чи у зв’язку з прийняттям Верховною 

Радою України резолюції недовіри” (ч.6 ст.115), а “Відставка Прем’єр-
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міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету 

Міністрів України” (ч.3 ст.115) [150]. 

Кабінет Міністрів України був цілковито залежним не тільки від 

Президента України, який міг відправити Прем’єр-міністра України у 

відставку на власний розсуд у будь-який час (що й неодноразово робив), а 

й від розкладу партійно-політичних сил у Верховній Раді України за 

відсутності в ній проурядової більшості. Наслідком такого становища 

стала часта зміна складу Кабінету Міністрів України. За період після 

прийняття 28 червня 1996 року нової Конституції України і до набрання 

чинності Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 

8 грудня 2004 року (1 січня 2006 року) в Україні змінилося сім прем’єр-

міністрів (Є.Марчук, П.Лазаренко, В.Пустовойтенко, В.Ющенко, А.Кінах, 

В.Янукович, Ю.Тимошенко), а відтак і сім складів Кабінету Міністрів 

України. Урядова нестабільність вкрай негативно відбивалася на 

функціонуванні всього державного механізму, житті країни загалом.  

Необхідність стабілізації діяльності уряду та підвищення 

ефективності його діяльності, запобігання встановленню в країні 

авторитарного політичного режиму внаслідок зосередження влади в руках 

президента зумовила потребу в конституційному перерозподілі 

повноважень зі здійснення державної влади на користь уряду й 

парламенту, підвищенні ролі останнього у формуванні уряду та 

керівництві його діяльністю. 

Третьою причиною необхідності реформування Конституції України 

стала потреба в удосконаленні системи місцевого самоврядування. 

Очевидною була необхідність формування районними та обласними 

радами власних виконавчих комітетів, тоді як згідно з Конституцією 

України вони можуть мати тільки виконавчий апарат: “Голова районної та 

голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють 

виконавчий апарат ради” (ч.4 ст.141) [150],  а згідно із Законом України 
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“Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року 

виконавчими органами районних та обласних рад фактично стали 

відповідні місцеві державні адміністрації, яким ради делегують свої 

повноваження (ст.44) [97].  

Існувала потреба в розширенні обсягу повноважень органів місцевого 

самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, розмежуванні 

повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних 

адміністрацій, посиленні конституційних гарантій організаційної та 

матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування. 

Конституційна реформа 2004 року була зумовлена не тільки 

об’єктивно – необхідністю удосконалення конституційно визначеного 

механізму здійснення державної влади, а й суб’єктивно – прагненням 

кандидата на пост Президента України В.Ющенка та політичних сил, які 

його підтримували, перемогти на президентських виборах.  Рішення про 

внесення змін до Конституції України [84] Верховна Рада України 

ухвалила в одному “пакеті” із рішенням про проведення нового повторного 

голосування щодо виборів Президента України (Законом України “Про 

особливості застосування Закону України “Про вибори Президента 

України” при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року”). 

Конституційними змінами від 8 грудня 2004 року в Україні натомість 

президентсько-парламентарного було запроваджено парламентарно-

президентський різновид змішаної республіканської форми правління. У 

цьому полягає сутність конституційної реформи 2004 року. 

Парламентарна форма правління є переважною в Європі. Із колишніх 

республік Радянського Союзу суто парламентарна форма 

республіканського правління була запроваджена спершу в Естонії і Латвії, 

а згодом – у Молдові, змішана парламентарно-президентська – спершу в 

Литві, а потім – у Грузії. 
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У парламентарних і парламентарно-президентських республіках 

визначальну роль у формуванні і функціонуванні уряду відіграє не 

президент, а парламент. Згідно із Законом України “Про внесення змін до 

Конституції України” від 8 грудня 2004 року Президент України: 

“9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній 

Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, 

подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра 

України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання 

такої пропозиції; 

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення 

Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України… 

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності” (п.9,10,15 ч.1 

ст.106);  

- може звернутися до Верховної Ради України з пропозицією 

розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України (ч.1 

ст.87). 

Відповідно до повноважень Верховної Ради України належить: 

“12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра 

України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, 

призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету 

Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови 

Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови 

Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, 

вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів 

Кабінету Міністрів України” (п.12 ч.1 ст.85) [84].  

Таким чином, у результаті конституційної реформи Президент 

України втратив повноваження: 
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- призначати за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра 

України; припиняти повноваження Прем’єр-міністра України та приймати 

рішення про його відставку. Він лише вносить до Верховної Ради України 

подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра 

України. При цьому кандидатуру Прем’єр-міністра України Президент 

України вносить не на власний розсуд, а тільки запропоновану йому 

коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді України. Президент 

України не може припинити повноваження Прем’єр-міністра України, а 

може лише запропонувати Верховній Раді України розглянути питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України;  

- призначати за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету 

Міністрів України та припиняти їхні повноваження на цих посадах. Членів 

Кабінету Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України 

призначає Верховна Рада України. За поданням Президента України 

Верховна Рада України призначає тільки Міністра оборони України і 

Міністра закордонних справ України. Керівників центральних органів 

виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, 

призначає на посади та звільняє з посад Кабінет Міністрів України за 

поданням Прем’єр-міністра України; 

- скасовувати акти Кабінету Міністрів України. Президент України 

може тільки зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 

Крім того, Генеральний прокурор України вже не тільки 

призначається на посаду, а й звільняється з посади Президентом України за 

згодою Верховної Ради України (п.11 ч.1 ст.106) [84]. Це означало 

виведення Генерального прокурора України із фактичного підпрядкування 

Президенту України. 
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Перерозподіл повноважень зі здійснення державної влади на користь 

парламенту та уряду не міг не позначитися на відносинах між Президентом 

України, з одного боку, Верховною Радою України, Прем’єр-міністром 

України – з іншого. Загострення цих відносин відбулося не відразу після 

внесення змін до Конституції України. Набрання цими змінами чинності 

пов’язувалося із наступним внесенням змін до Конституції України щодо 

місцевого самоврядування. 

Однак зміни щодо системи місцевого самоврядування у грудні 2004 

року до Конституції України не вносилися. Прикінцевими та перехідними 

положеннями Закону України “Про внесення змін до Конституції України” 

від 8 грудня 2004 року передбачалося, що цей закон “за умови прийняття 

Верховною Радою України до 1 вересня 2005 року Закону України про 

внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи 

місцевого самоврядування, набирає чинності з 1 вересня 2005 року… У 

разі неприйняття Верховною Радою України до 1 вересня 2005 року Закону 

України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення 

системи місцевого самоврядування цей Закон набирає чинності з 1 січня 

2006 року, за винятком частини п’ятої статті 76, частини першої статті 77, 

пункту 6 частини другої та частини шостої статті 81, частин шостої-десятої 

статті 83, пункту 1 частини другої статті 90, частини першої статті 141 

Конституції України в редакції цього Закону (ці положення Конституції 

України стосуються відповідно: строку повноважень Верховної Ради 

України – частина п’ята статті 76; чергових виборів до Верховної Ради 

України – частина перша статті 77; дострокового припинення повноважень 

народного депутата України – пункт 6 частини другої, частина шоста 

статті 81; формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 

України - частини шоста-десята статті 83; дострокового припинення 

Президентом України повноважень Верховної Ради України - пункт 1 

частини другої статті 90; виборів депутатів місцевих рад – частина перша 
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статті 141. - В.К.), що набирають чинності з дня набуття повноважень 

Верховною Радою України, обраною у 2006 році” [84].  

Саме після парламентських виборів 2006 року розпочалося 

протистояння між Президентом України В.Ющенком і Верховною Радою 

України, яке припинилося лише із закінченням строку його перебування на 

посту. Президент України В.Ющенко не міг змиритися із втратою впливу 

на Кабінет Міністрів України, перепідпорядкуванням його Верховній Раді 

України. 

За результатами виборів народних депутатів України, що відбулися 

вже за суто пропорційною виборчою системою 26 березня 2006 року, 

представництво у Верховній Раді України отримали три політичні партії 

(Партія регіонів, Соціалістична партія України, Комуністична партія 

України) і два виборчі блоки: Блок Юлії Тимошенко і Блок “Наша 

Україна”. У новообраній Верховній Раді України було утворено коаліцію 

депутатських фракцій у складі Партії регіонів, Соціалістичної партії 

України і Комуністичної партії України.  

Така парламентська більшість була опозиційною стосовно Президента 

України В.Ющенка, який з порушенням Конституції України став чинити 

всілякі перешкоди діяльності Верховної Ради України та сформованого 

коаліцією депутатських фракцій складу Кабінету Міністрів України. 

Розпочав він із того, що відмовлявся вносити за пропозицією коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України подання про призначення 

Верховною Радою України В.Януковича Прем’єр-міністром України, хоча 

Конституцією України був зобов’язаний зробити це в строк не пізніше ніж 

на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції (п.9 ч.1 ст.106) 

[151]. В.Янукович був призначений Прем’єр-міністром України лише у 

серпні 2006 року. 

Президент України В.Ющенко застосовував право вето щодо 

більшості прийнятих Верховною Радою України законів, неодноразово 
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відмовляючись підписувати їх після подолання вето Верховною Радою 

України. Він багато разів зупиняв дію актів Кабінету Міністрів України з 

мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності.  

2 квітня 2007 року Президент України В.Ющенко видав указ “Про 

дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” № 

264/2007, яким достроково припинив повноваження Верховної Ради 

України п’ятого скликання, призначив позачергові вибори до Верховної 

Ради України на 27 травня 2007 року та зобов’язав Кабінет Міністрів 

України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної 

Ради України, а Центральну виборчу комісію – забезпечити проведення 

позачергових виборів до Верховної Ради України [345]. Підставою для 

розпуску Верховної Ради України в указі називається “ігнорування 

більшістю у Верховній Раді України конституційних вимог щодо 

формування коаліції депутатських фракцій”: “Останнім часом склалася 

ситуація ігнорування більшістю у Верховній Раді України конституційних 

вимог щодо формування коаліції депутатських фракцій. На заміну 

поодиноким випадкам включення до складу коаліції депутатських фракцій 

окремих народних депутатів, що мали місце при формуванні Антикризової 

коаліції у липні 2006 року, заступає практика масового поповнення її 

складу на засадах індивідуального або групового членства. Така практика є 

грубим порушенням статті 83 Конституції України, яка передбачає 

формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України за 

результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій виключно 

депутатськими фракціями”. 

Проте Конституція України не передбачає можливості дострокового 

припинення повноважень Верховної Ради України на підставі “ігнорування 

більшістю у Верховній Раді України конституційних вимог щодо 

формування коаліції депутатських фракцій”. Якщо формування коаліції 
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депутатських фракцій у Верховній Раді України на засадах 

індивідуального або групового членства, на думку Президента України 

В.Ющенка, є порушенням статті 83 Конституції України, то це за його 

зверненням мав би встановити Конституційний Суд України (з часом 

Конституційний Суд України визнає такий порядок формування більшості 

у Верховній Раді України конституційним, про що мова йтиме далі).  

Кабінет Міністрів України відмовлявся виділяти не передбачені 

Державним бюджетом України на 2007 рік кошти на фінансування 

позачергових виборів до Верховної Ради України. 

 Після видання Президентом України В.Ющенком указу “Про 

дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” від 2 квітня 

2007 року за допомогою різних методів і засобів чинився шалений тиск на 

Конституційний Суд України з тим, щоб унеможливити перевірку ним 

указу на відповідність Конституції України за зверненням народних 

депутатів України. 

Верховна Рада України 19 квітня 2007 року схвалила “Звернення 

Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи”, в 

якому, зокрема, зазначається: 

“2 квітня 2007 року Президент України Ющенко В.А. підписав Указ 

про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. 

Політико-правову оцінку цьому акту Верховна Рада України вже дала у 

своїй Декларації щодо неконституційного втручання Президента України в 

діяльність Верховної Ради України, яку вже доведено до відома 

Парламентських Асамблей Ради Європи та Організації з Безпеки та 

Співробітництва в Європі. 

…Верховна Рада України твердо заявила, що розв’язання цього 

штучно спровокованого конфлікту можливе лише у правовій площині на 

основі визначених Конституцією механізмів. За такої ситуації правову 

оцінку Указу Президента України має дати Конституційний Суд України… 
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Однак з прийняттям Конституційним Судом України рішення про 

відкриття провадження у цій справі Президент України всупереч частині 

другій статті 126 Конституції України, яка забороняє вплив на суддів у 

будь-який спосіб, нехтуючи конституційним статусом гаранта додержання 

Конституції України, публічно проводить зустріч із суддями цього Суду, 

нав’язуючи їм своє бачення ситуації.  

На жаль, цим форми тиску на Конституційний Суд України не 

обмежилися. Президент України дійшов до погроз суддям, яких же сам 

призначив, достроковим припиненням їх повноважень, що, очевидно, є 

таким же правовим свавіллям, як і дострокове припинення повноважень 

парламенту. Об’єктом шантажу з боку керованих Президентом України 

спецслужб стала суддя-доповідач у справі щодо перевірки 

конституційності Указу Президента України про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України п’ятого скликання. 

Нині, коли нарешті Конституційний Суд України приступив до 

обговорення питання щодо конституційності цього указу, опозиція, 

безсоромно нехтуючи мораллю і законом, намагалася заблокувати роботу 

Конституційного Суду. Правові аргументи, брак яких засвідчив перший 

день розгляду у Суді доленосного для держави питання, замінило 

брутальне насильство над суддями… 

На цей час у Парламентській Асамблеї Ради Європи відбуваються 

слухання з питання політичної кризи в Україні. Народні депутати України 

переконані, що їхні колеги в Парламентській Асамблеї повинні мати більш 

повну уяву про перебіг останніх подій навколо роботи Конституційного 

Суду України. Сподіваємося, що з урахуванням цього властива усім 

попереднім резолюціям Парламентської Асамблеї Ради Європи 

виваженість і правова довершеність стануть серцевиною її рішення щодо 

врегулювання політичної кризи в Україні, яке, на нашу думку, 
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унеможливить подальший тиск окремих політичних сил на 

Конституційний Суд України” [252].  

Цього ж таки дня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила 

резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, в якій, 

зокрема, зазначається: 

“1. Парламентська Асамблея занепокоєна політичними подіями в 

Україні в останні місяці, кульмінацією яких став указ Президента 

В.Ющенка від 2 квітня 2007 року про оголошення дострокового 

припинення повноважень Верховної Ради України. Триваюча політична 

нестабільність є результатом того, що численні українські уряди не мали 

узгодженої політики, підкріпленої змістовними юридичними, 

адміністративними та економічними реформами… 

2. Асамблея наголошує, що поточна криза в Україні є також 

результатом поспішної та незавершеної конституційної й політичної 

реформи 2004 року, відповідно до якої до Конституції України було 

внесено низку змін без урахування застережень Венеціанської комісії та 

без проведення широкої публічної дискусії в країні… 

4. Особисті суперечки та недалекоглядні змагання за особисту 

користь, пов’язану з посадами, призвели до різноманітних спроб деяких 

політичних сил використати конституційний вакуум, що з’явився після 

набуття чинності в січні 2006 року суперечливими конституційними 

змінами 2004 року. Асамблея шкодує, що відсутність незалежних противаг 

дає змогу ключовим державним органам відчувати себе понад законом. Це 

серйозно заплямувало репутацію всіх політичних лідерів в Україні. 

5. Асамблея звертається з терміновим закликом до Президента, членів 

парламенту та уряду України вирішити існуючу кризу в легітимний, 

суворо конституційний та мирний спосіб: чи це буде шляхом проведення 

правочинних дострокових виборів в результаті рішення Конституційного 
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Суду України, чи шляхом проведення переговорів з досягнення 

компромісу… 

8. Асамблея закликає політичні сили України терміново поновити 

роботу над удосконаленням Конституції України та пов’язаного 

законодавства, з тим щоб нарешті встановити ефективну систему 

стримувань і противаг та привести конституційні положення у 

відповідність до європейських стандартів… 

11. … Асамблея висловлює жаль, що уряд не виконав формально 

чинний указ (допоки не буде визнано протилежне) і не виділив необхідне 

фінансування для цих виборів… 

14. Асамблея повторює, що влада єдиного органу конституційного 

правосуддя Конституційного Суду України має гарантуватися та 

поважатися. Тиск у будь-якій формі на суддів є неприпустимим і має 

розслідуватися й переслідуватися в порядку кримінального судочинства… 

Існує нагальна потреба у прийнятті рішення щодо конституційності всіх 

справ, що перебувають у провадженні, зокрема указу Президента від 2 

квітня 2007 року. Якщо це рішення буде прийнято, воно має бути визнане 

як обов’язкове усіма сторонами… 

18. Асамблея підтверджує свою готовність допомогти Україні 

подолати політичну кризу або через її традиційні механізми допомоги, або 

інші спеціальні домовленості. Однак це є завданням українських 

політичних лідерів – виробити найбільш адекватне вирішення внутрішніх 

проблем. Асамблея переконана, що ще не було використано всі внутрішні 

засоби досягнення швидкого, ефективного та легітимного компромісу…” 

[294].  

Попри засудження ПАРЄ політичного протистояння в Україні, 

заклики до проведення переговорів з досягнення компромісу, припинення 

тиску на Конституційний Суд України, надання йому можливості для 

прийняття рішення щодо конституційності указу від  2 квітня 2007 року 
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Президент України В.Ющенко видав новий указ “Про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України та призначення 

позачергових виборів” від 26 квітня 2007 року № 355/2007, в якому, 

зокрема, було зазначено, що “Відмова Кабінету Міністрів України 

забезпечити відповідне фінасування та фактична бездіяльність 

Центральної виборчої комісії унеможливлюють проведення позачергових 

виборів до Верховної Ради України  27 травня 2007 року”, визнано таким, 

що втратив чинність, указ “Про дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради України”  від 2 квітня 2007 року № 264/2007, достроково 

припинено повноваження Верховної Ради України п’ятого скликання на 

тій само підставі: “порушення конституційних норм щодо формування 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України” і призначено 

позачергові вибори до Верховної Ради України на 24 червня 2007 року 

[346].  

Указ “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 

України та призначення позачергових виборів” від 26 квітня 2007 року № 

355/2007  Президентом України В.Ющенком було скасовано новим указом 

“Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента 

України” від 5 червня 2007 року № 496/2007 [342]. Цього само дня 

Президент України В.Ющенко видав указ “Про призначення позачергових 

виборів до Верховної Ради України” № 497/2007, у якому констатував, що 

з 3 червня 2007 року рішеннями вищих керівних органів блоків політичних 

партій “Блок Юлії Тимошенко” та “Наша Україна” достроково припинені 

повноваження народних депутатів України, обраних від цих виборчих 

блоків, що має наслідком неповноважність Верховної Ради України, і 

призначив позачергові вибори до Верховної Ради України на 30 вересня 

2007 року [352]. 
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На цей раз повноваження Верховної Ради України було припинено 

достроково формально на основі положень Конституції України, проте у 

досить сумнівний в моральному відношенні спосіб. 

 Згідно з Конституцією України “Верховна Рада України є 

повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її 

конституційного складу” (ч.2 ст.82); “У разі невходження народного 

депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії 

(виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата 

України із складу такої фракції його повноваження припиняються 

достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу 

відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня 

прийняття такого рішення” (ч.6 ст.81) [151].  

Конституційне положення про повноважність Верховної Ради України 

за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу 

мало сенс за мажоритарної виборчої системи, коли з тих чи тих причин 

вибори в багатьох одномандатних виборчих округах не відбувалися. Воно 

втратило своє значення за пропорційної виборчої системи, яка гарантує 

формування Верховної Ради України у повному складі. Проте у поєднанні 

з нормою щодо перебування  народного депутата, обраного від політичної 

партії (виборчого блоку політичних партій), у складі депутатської фракції 

цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) це 

конституційне положення було використано Президентом України як 

неформальним лідером Блоку “Наша Україна” і Ю.Тимошенко як лідером 

Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді України для дострокового 

припинення її повноважень. Народні депутати, обрані від цих виборчих 

блоків політичних партій, заявили про свій вихід зі складу депутатських 

фракцій цих блоків, що стало правовою підставою для дострокового 

припинення рішеннями вищих керівних органів блоків їх повноважень. 
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Одночасно рішеннями вищих керівних органів блоків були обнулені їх 

списки кандидатів у народні депутати на виборах – з тим, щоб народними 

депутатами не могли стати наступні за списком кандидати. У результаті 

дострокового припинення повноважень народних депутатів, обраних від 

Блоку Юлії Тимошенко і Блоку “Наша Україна”, Верховна Рада України 

стала неповноважною. Так у вузькополітичних інтересах лідерів блоків 

було достроково припинено повноваження обраної 2006 року і 

працездатної Верховної Ради України.  

За результатами позачергових виборів до Верховної Ради України, що 

відповідно до указу Президента України В.Ющенка відбулися 30 вересня 

2007 року також за пропорційною виборчою системою, представництво у 

Верховній Раді України отримали дві політичні партії – Партія регіонів і 

Комуністична партія України і три виборчі блоки політичних партій: Блок 

Юлії Тимошенко, Блок “Наша Україна - Народна самооборона” і Блок 

Литвина. За участі депутатських фракцій Блоку Юлії Тимошенко,  Блоку 

“Наша Україна - Народна самооборона” і Блоку Литвина у новообраній 

Верховній Раді України була сформована “Коаліція національного 

розвитку, стабільності та порядку” [339], а на її основі у грудні 2007 року – 

новий склад Кабінету Міністрів України, який очолила Ю.Тимошенко. 

Після того, як Ю.Тимошенко очолила Кабінет Міністрів України, 

відносини між нею і Президентом України В.Ющенком різко загострилися. 

Президент, як і раніше, намагався керувати урядом, хоча вже не міг 

відправити Прем’єр-міністра у відствавку, тоді як Прем’єр-міністр 

прагнула здійснювати самостійну політику. У боротьбі з Прем’єр-

міністром України Ю.Тимошенко Президент України В.Ющенко 

використовував вже апробовані засоби: ветування прийнятих Верховною 

Радою України з ініціативи Кабінету Міністрів України законів; відмову 

підписувати закони після подолання парламентом президентського вето; 

зупинення дії актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності 
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Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду 

України щодо їх конституційності. 

Одним із засобів боротьби між Президентом України В.Ющенком, 

Верховною Радою України, Головою якої був О.Мороз, і Прем’єр-

міністром України Ю.Тимошенко було намагання кожного з них 

законодавчо змінити повноваження на свою користь через прийняття 

закону про Кабінет Міністрів України. Перший такий закон було прийнято 

на користь парламенту і Прем’єр-міністра [95], другий – на користь 

Президента [94]. Це була поступка Прем’єр-міністра України 

Ю.Тимошенко Президенту України В.Ющенку в надії на конструктивну 

співпрацю, яка, проте, себе не виправдала. 

Як законами про Кабінет Міністрів України змінювалися 

повноваження на користь Прем’єр-міністра чи Президента, наочно видно 

на прикладі змін інституту контрасигнації. Контрасигнація 

(контрасигнатура) (лат. contrasignаtura – міністерський підпис, від contra – 

проти, навпроти і signo – підписую) – це конституційно-правовий інститут, 

який полягає у скріпленні акта глави держави (монарха чи президента) 

підписом прем’єр-міністра та міністра, відповідального за акт та його 

виконання, без якого акт не набирає юридичної сили. Інститут 

контрасигнації застосовується за парламентарних (парламентарна 

монархія, парламентарна республіка) і змішаної республіканської форм 

державного правління. Формально його призначення полягає в тому, щоб 

зняти з глави держави юридичну відповідальність за виданий ним акт, 

оскільки конституційний статус глави держави не передбачає його 

юридичної відповідальності за здійснення ним функцій і повноважень. 

Реально за парламентарних форм правління інститут контрасигнації є 

засобом підпорядкування глави держави уряду, оскільки без 

контрасигнування актів глави держави урядом вони не набирають 

юридичної сили. Принциповим при цьому є те, що конституції не 



82 

 

зобов’язують уряд контрасигнувати акти глави держави, прем’єр-міністр 

може робити це на власний розсуд. 

У зарубіжних країнах сфера застосування контрасигнації є різною. У 

країнах із парламентарними формами державного правління 

контрасигнуються всі або майже всі акти глави держави. Це означає 

фактичне здійснення повноважень глави держави від його імені урядом.  

Наведемо відповідні приклади із конституцій: “Жодний акт Короля не 

може мати сили, якщо він не контрасигнований міністром, який тим самим 

несе за нього відповідальність” (ст.106 Конституції Бельгії 1994 р.); 

“Підпис Короля під резолюціями, що стосуються законодавства й 

управління, надає вказаним резолюціям силу за умови, що поряд з 

підписом Короля ставиться підпис чи підписи одного або кількох 

міністрів. Міністр, який підписав резолюцію, несе відповідальність за таку 

резолюцію” (§ 14 Конституції Данії 1953 р.) [127]; “1. Акти Короля 

скріплюються підписом голови Уряду і в разі необхідності відповідними 

міністрами… 2. За акти Короля несуть відповідальність особи, які скріпили 

їх своїм підписом” (ст.64 Конституції Іспанії   1978 р.) [132]. 

Аналогічні положення є в конституціях держав із парламентарною 

формою республіканською правління, наприклад:  “1. Всі дії, на які 

уповноважений Федеральний президент, якщо інше не встановлено 

конституційним законодавством, здійснюються на підставі пропозицій 

Федерального уряду або уповноваженого урядом федерального міністра… 

2. Всі рішення Федерального президента, якщо інше не встановлено 

конституційним законодавством, для забезпечення їх дійсності повинні 

бути скріплені підписом Федерального канцлера або компетентного 

федерального міністра” (ст.67 Федерального конституційного закону 

Австрії від       10.11.1920 р.); “9. Повноваження і функції, покладені на 

Президента Конституцією, повинні здійснюватися і виконуватися ним 

тільки за порадою Уряду, за винятком передбаченого Конституцією 
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випадку, коли він повинен діяти на власний розсуд або після консультації з 

Державною радою, або за порадою, або пропозицією, або іншому 

повідомленню якої-небудь особи або органу… 11. Жодні повноваження і 

функції, покладені на Президента законом, не повинні здійснюватися або 

виконуватися без поради уряду” (§§ 9,11 ст.13 Конституції Ірландії 1937 

р.) [127]; “3. Рішення Президента Республіки, прийняті відповідно до 

частин 1 і 2, набирають силу після їх підписання головою Уряду або 

уповноваженим ним членом Уряду. 4. За рішення Президента Республіки, 

які вимагають підпису голови Уряду або уповноваженого ним члена 

Уряду, несе відповідальність Уряд” (ч.3,4 Конституції Чехії 1992 р.) [129]; 

“Жодний акт Президента Республіки недійсний, якщо він не 

контрасигнований міністрами, які його запропонували і за цей акт 

відповідальні. Акти, що мають силу закону, та інші вказані в законі акти 

контрасигнуються також Головою Ради Міністрів” (ст.89 Конституції 

Італії 1947 р.) [132].  

Інститут контрасигнації зазвичай не використовується у 

президентських республіках, де президент одноособово очолює виконавчу 

владу. Прем’єр-міністр, якщо він є, а також міністри підпорядковуються 

президенту і цілковито залежать від нього, тому немає потреби в 

контрасигнації. 

За змішаної форми республіканського правління інститут 

контрасигнації використовується залежно від її різновиду. У 

парламентарно-президентській республіці обсяг його застосування може 

наближатися до використання у парламентарній республіці. У 

президентсько-парламентарній республіці, де уряд політично 

відповідальний перед президентом і може бути відправлений ним у 

відставку, інститут контрасигнації або відсутній, або має суто формальний 

характер, оскільки уряд (прем’єр-міністр, міністри) під загрозою відставки 

контрасигнує будь-який акт президента.  
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В ідеалі інститут контрасигнації має бути засобом досягнення 

компромісу між президентом та урядом у вирішенні тих чи тих питань. 

Проте в Україні він став джерелом протистояння між Президентом і 

Прем’єр-міністром. 

Інститут контрасигнації встановлений частиною четвертою статті 106 

Конституції України. Спершу це було зроблено в такій формі: “Акти 

Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 

3,4,5,8,10,14,15,17,18,21,22,23,24 цієї статті, скріплюються підписами 

Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його 

виконання” [150]. Конституційна реформа 2004 року значно звузила сферу 

застосування інституту контрасигнації: “Акти Президента України, видані 

в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18,21,23 цієї статті, 

скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, 

відповідального за акт та його виконання” Зазначені пункти стосуються, 

відповідно: призначення та звільнення глав дипломатичних представництв 

України в інших державах та при міжнародних організаціях; прийняття 

вірчих і відкличних грамот дипломатичних представників іноземних 

держав (п.5); очолювання Ради національної безпеки і оборони України 

(п.18); прийняття у разі необхідності рішення про введення в Україні або в 

окремих її місцевостях надзвичайного стану, оголошення у разі 

необхідності окремих місцевостей України зонами надзвичайної 

екологічної ситуації (п.21); утворення судів (п.23) [84].  

В обох випадках Конституція України прямо не зобов’язує Прем’єр-

міністра України контрасигнувати акти Президента України. Цим 

скористалася Прем’єр-міністр України Ю.Тимошенко, яка стала 

відмовлятися скріплювати акти Президента України В.Ющенка своїм 

підписом. Передусім це стосувалося актів, виданих у межах повноважень 

щодо очолювання Президентом України Ради національної безпеки і 

оборони України, через яку Президент України В.Ющенко намагався 
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впливати на діяльність Кабінету Міністрів України. В.Ющенко наполягав 

на тому, що Ю.Тимошенко зобов’язана контрасигнувати його акти, 

Ю.Тимошенко заявляла, що Конституція України не зобов’язує її це 

робити. 

Проблему контрасигнації, як і інші суперечності між Президентом та 

урядом, намагалися розв’язати через прийняття закону про Кабінет 

Міністрів України. Перший такий закон був прийнятий Верховною Радою 

України 21 грудня 2006 року – з дев’ятої спроби. Президент України 

В.Ющенко відмовився його підписувати навіть після подолання 

Верховною Радою України його вето щодо закону, тому закон було 

оприлюднено за підписом Голови Верховної Ради України О.Мороза.  

Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 21 грудня 2006 

року встановив право Прем’єр-міністра України не контрасигнувати акт 

Президента України, якщо він із ним незгодний: “9. У разі якщо Прем’єр-

міністр України, міністр, відповідальний за акт та його виконання, 

вважають неможливим скріплення підписами акта Президента України, 

вони повертають такий акт із викладенням у супровідному листі мотивів 

своїх рішень у строки, встановлені цією статтею для скріплення акта 

Президента України” (ч.9 ст.27).            “8. Загальна тривалість процедури 

скріплення акта Президента України підписами Прем’єр-міністра України і 

міністра, відповідального за акт та його виконання, не може перевищувати 

трьох робочих днів з моменту надходження такого акта до Секретаріату 

Кабінету Міністрів України” (ч.8 ст.27) [95].  

Показовим для стосунків між Президентом та урядом у той час є 

наступне положення закону: “2. Посадові особи апарату Ради національної 

безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України, 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що 

утворюються Президентом України, не мають права давати доручення 
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Кабінету Міністрів України, членам Кабінету Міністрів України та 

втручатися в їх діяльність” (ч.2 ст.29). 

Новий Закон України “Про Кабінет Міністрів України” (саме новий 

закон, а не нова редакція попереднього закону) був прийнятий Верховною 

Радою України 16 травня 2008 року  [94]. Цим законом Прем’єр-міністр 

України Ю.Тимошенко, підтримувана Верховною Радою України, 

поступилася Президенту України В.Ющенку, який його без проблем 

підписав. Щодо інституту контрасигнації закон майже дослівно відтворив 

відповідне положення Конституції України: “Акти Президента України, 

видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5,18,21 і 23 частини 

першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем’єр-

міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання” (ч.4 

ст.26). У подальшому було прийнято ще два закони про Кабінет Міністрів 

України, про які мова йтиме нижче. 

У прагненні підпорядкувати собі Кабінет Міністрів України 

Президент України В.Ющенко намагався використати і такий державний 

орган, як Рада національної безпеки і оборони України. Згідно з 

Конституцією України: 

 “Рада національної безпеки і оборони України є координаційним 

органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові 

України. 

Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює 

діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і 

оборони. 

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент 

України. 

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України 

формує Президент України. 
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До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою 

входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова 

Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр 

закордонних справ України. 

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може 

брати участь Голова Верховної Ради України. 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію 

указами Президента України” (ч.1-7 ст.107) [151].  

Оскільки персональний склад РНБО формує Президент України як її 

голова і він же відіграє визначальну роль у призначенні Міністра оборони 

України, Міністра закордонних справ України, Голови Служби безпеки 

України, які входять до складу РНБО за посадою, то це означає фактичне 

підпорядкування РНБО Президенту України. Рішення РНБО вводяться в 

дію указами Президента України, обов’язковими до виконання на території 

України, у тому числі Кабінетом Міністрів України: “Кабінет Міністрів 

України у своїй діяльності керується… Конституцією та законами України, 

а також указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України” (ч.3 

ст.113) [151]. Це означає можливість для Президента України через РНБО 

впливати на діяльність Кабінету Міністрів України та інших органів, чим і 

користувався Президент України В.Ющенко. Причому рішення РНБО 

могли торкатися будь-яких питань державної діяльності, тому що 

національна безпека охоплює всі сфери суспільного життя і галузі 

економіки.  

 

2.2 Відновлення дії конституційних норм у редакції 1996 року 
 

Одним із засобів впливу в українській політиці є намагання різних 

політичних сил та їх лідерів “проштовхнути” якщо не нову редакцію 

Конституції України, то хоча б її часткові зміни. У власному баченні, 
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звичайно. Розробляються все нові й нові проекти конституційних змін та 

виносяться на громадське обговорення, вносяться на розгляд парламенту. 

Президент України В.Ющенко був досить активним суб’єктом 

конституційних ініціатив. Найповніше бачення Президентом України 

В.Ющенком конституційного ладу України було втілено у внесеному ним 

на розгляд Верховної Ради України та визначеному як невідкладний для 

позачергового розгляду Верховною Радою України проекті Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України” від 31 березня 2009 року, 

який передбачав прийняття нової редакції Конституції України [285]. 

Проект закону було підготовлено на основі напрацьованого робочою 

групою створеної Президентом України В.Ющенком Національної ради 

проекту Концепції системного оновлення регулювання суспільних 

відносин в Україні. Президент України В.Ющенко видав указ “Про 

винесення на всенародне обговорення проекту Закону України “Про 

внесення змін до Конституції України” від 25 серпня 2009 року № 

671/2009 [343].  

Законопроект, зокрема, передбачав наділення Президента України: 

- фактично необмеженим правом розпуску нижньої палати 

парламенту - Національних Зборів України, які складаються з двох палат - 

Палати депутатів і Сенату (ч.3,4 ст.103); 

- правом призначати на посади та звільняти з посад усіх суддів, крім 

суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів: (ч.1 

ст.142); 

- правом призначати на посади за згодою Сенату та звільняти з 

посад вищих керівників правоохоронних органів: Генерального прокурора 

України, Голову Служби безпеки України, Голову Національного бюро 

розслідувань України, керівників інших державних органів, які 

здійснюють досудове слідство, Голову Служби зовнішньої розвідки 

України (п.12 ч.1 ст.118). Право звільнення зазначених керівників з посад 
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без згоди Сенату означало б, що вони повністю підпорядковані Президенту 

України. 

У разі прийняття Верховною Радою України внесеного Президентом 

України В.Ющенком законопроекту про внесення змін до Конституції 

України (нова редакція) суб’єктом творення Основного Закону України 

була б визнана українська нація як етнічна спільнота:  

“Український народ – громадяни України всіх національностей 

виражаючи свою суверенну волю, спираючись на багатовікову історію, 

українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, 

усім Українським народом права на самовизначення…приймає цю 

Конституцію – Основний Закон України” (преамбула). 

Використання в Конституції України формулювання “українською 

нацією, усім Українським народом” означало б конституційний поділ 

громадян України, Українського народу за етнічною ознакою на тих, хто 

належить до української нації як етнічної спільноти, і тих, хто до неї не 

належить. З усіма можливими негативними соціально-політичними 

наслідками: дискримінацією за етнічною ознакою, претензіями етнічних 

українців на якісь особливі права тощо. У конституціях демократичних 

держав термін “нація” використовується не в етнічному, а в державно-

політичному значенні – для позначення спільноти усіх громадян держави 

незалежно від їх етнічної належності. 

У липні 2008 року на сайті Партії регіонів було оприлюднено проект 

запропонованих нею змін Конституції України. У листопаді цього року 

проект було направлено до Венеціанської комісії та отримано її висновок 

щодо нього. Проте в Україні висновок не було оприлюднено, а невдовзі 

проект взагалі зник із офіційного сайту Партії регіонів [242]. Тому немає ні 

підстав, ні можливостей для аналізу тут цього проекту. 

Інтернет-газета “Українська правда” 4 червня 2009 року повідомила, 

що “У розпорядженні “Дзеркала тижня” опинився проект Конституції 
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України, розроблений спільно вузькою групою представників Блоку Юлії 

Тимошенко і Партії регіонів. За даними видання, цей проект Юлією 

Тимошенко та Віктором Януковичем вже було роздано ближньому колу 

народних депутатів і передано голові Верховної Ради Володимиру 

Литвину” (орфографія газети збережена. – В.К.) та розмістило на своєму 

сайті проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України” 

[286]. Законопроект досить значний за обсягом і передбачає докладні зміни 

більшості статей Конституції України. Проте він також не підлягає аналізу, 

оскільки не був офіційно оприлюднений.    

Після обрання у лютому 2010 року Президентом України В.Януковича 

у Верховній Раді України у березні 2010 року було сформовано коаліцію 

депутатських фракцій “Стабільність і реформи”, до якої увійшли: фракція 

Партії регіонів, фракція Комуністичної партії України, фракція “Блок 

Литвина”, на базі якої було сформовано новий склад Кабінету Міністрів 

України на чолі з Прем’єр-міністром України М.Азаровим (докладно про 

вибори Президента України 2010 року див. розділ 4). Тим самим була 

досягнута єдність гілок законодавчої і виконавчої влади під керівництвом 

однієї політичної партії – Партії регіонів та її неформального лідера 

Президента України В.Януковича. 

Задля зміцнення такої єдності і влади Президента Конституційним 

Судом України у вересні 2010 року за зверненням групи народних 

депутатів України, переважно від Партії регіонів, було розглянуто питання 

про відповідність Конституції України Закону України “Про внесення змін 

до Конституції України” від 8 грудня 2004 року і визнано його 

неконституційним, що означало втрату законом чинності і відновлення дії 

конституційних норм в редакції 1996 року. Тим самим було повернуто всі 

ті конституційні підстави, які зумовили реформу 2004 року, у тому числі 

невиправдано широкі повноваження Президента України та слабкість 

Кабінету Міністрів України, його повну підпорядкованість Президенту. 
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Щодо удосконалення системи місцевого самоврядування зміни до 

Конституції України не вносилися, за винятком деяких змін стосовно 

виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до 

Конституції України” від 8 грудня 2004 року  № 2222-IV (справа про 

додержання процедури внесення змін до Конституції України) № 20-

рп/2010 від 30 вересня 2010 року [299] (далі – Рішення), яким фактично 

було скасовано досягнення конституційної реформи 2004 року, так і не 

стало об’єктом політико-правового аналізу на предмет його 

конституційності. За Президента України В.Януковича публічний такий 

аналіз міг мати небезпечні наслідки для його автора, а після втечі 

В.Януковича з України було не до нього. 

На думку народних депутатів України, які звернулися до 

Конституційного Суду України з клопотанням визнати таким, що не 

відповідає Конституції України (є неконституційним) Закон України “Про 

внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року  № 2222-IV 

(далі – Закон № 2222), підставою для визнання  Закону № 2222 

неконституційним в цілому є порушення встановленої Конституцією 

України процедури його розгляду та ухвалення, оскільки відповідний 

проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 19 

вересня 2003 року за реєстраційним  № 4180 (далі – Законопроект № 4180) 

з поправками був розглянутий та ухвалений Верховною Радою України як 

Закон № 2222 без обов’язкового у такому разі висновку Конституційного 

Суду України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до 

Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України (ст.159 

Конституції України). 
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У конституційному поданні народних депутатів України 

наголошувалося, що Верховна Рада України, приймаючи Закон  № 2222, 

мала право розглядати Законопроект № 4180, щодо якого було дано 

висновок Конституційного Суду України, і приймати відповідний закон 

про внесення змін до Конституції України без внесення жодних поправок, 

а у разі їх внесення – лише після надання Конституційним Судом України 

висновку про те, що законопроект із внесеними до нього поправками 

відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Народні 

депутати зауважили, що порівняно із Законопроектом № 4180, щодо якого 

Конституційний Суд України дав висновок від 12 жовтня 2004 року № 2-

в/2004, у Законі № 2222 наявні такі зміни:  

“1) у пункті 1 розділу І: 

в абзаці першому виключено цифри ”120” з переліку статей 

Конституції України, які викладаються зазначеним пунктом у новій 

редакції; 

змінено нову редакцію статей 78,81,85,90 Конституції України, а саме: 

у частині першій нової редакції статті 78 виключено слова “крім 

випадків, передбачених цією Конституцією”;  

у частині другій нової редакції статті 78 виключено слова “(крім посад 

членів Кабінету Міністрів України)”; 

у пункті 6 частини другої та частині шостій нової редакції    статті 81 

виключено слова “(виключення)”; 

у пункті 22 частини першої нової редакції статті 85 слова “Збройних 

Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань” замінено словами “Служби 

безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань”; 
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у пункті 26 частини першої нової редакції статті 85 слова “половини 

складу Конституційного Суду України” замінено словами “третини складу 

Конституційного Суду України”; 

нову редакцію статті 90 доповнено новою частиною четвертою такого 

змісту: “Повноваження Верховної Ради України, що обрана на 

позачергових виборах, проведених після дострокового припинення 

Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього 

скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її 

обрання”. 

У зв’язку з цим частина четверта нової редакції статті 90 (за 

законопроектом) у новій редакції цієї статті у Законі стала частиною 

п’ятою;  

у частині п’ятій нової редакції статті 90 (що у законопроекті була 

частиною четвертою нової редакції статті 90) слова “останні шість місяців 

строку повноважень Верховної Ради України та Президента України” 

замінено словами “останні шість місяців строку повноважень Верховної 

Ради України або Президента України” і т.п. 

Задля економії місця у тексті роботи не будемо повністю 

відтворювати тут зміст конституційного подання народних депутатів. Уже 

з наведеного видно що зміни між Законопроектом № 4180 і Законом № 

2222 є переважно редакційними і в цілому не торкаються обмежень щодо 

внесення змін до Конституції України, встановлених статтями 157 і 158 

Конституції України, що означає відсутність змістових підстав для 

визнання Конституційним Судом України Закону № 2222 таким, що не 

відповідає Конституції України. 

Розглянемо це питання докладніше.  

Стаття 159 Конституції України встановила: “Законопроект про 

внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою 

України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо 
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відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції” 

[151]. Як справедливо зазначається у Рішенні Конституційного Суду 

України, “Передбачена статтею 159 Конституції України особлива 

процедура розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції 

України спрямована на те, щоб не допустити внесення змін до Основного 

Закону України всупереч вимогам статтей 157 і 158 Конституції України”. 

Вимоги статей 157 і 158 Конституції України полягають у 

наступному:  

“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. 

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або 

надзвичайного стану” (ст.157); 

“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. 

Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може 

двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України” (ст.158) 

[151]. 

Закон України “Про внесення змін до Конституції України” від   8 

грудня 2004 року № 2222-IV, за всіх його відмінностей від Законопроекту 

№ 4180, отже, не суперечить жодному із положень статей 157 і 158 

Конституції України: не скасовує і не обмежує прав і свобод людини і 

громадянина; не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення 

територіальної цілісності України; не приймався в умовах воєнного або 

надзвичайного стану; проект закону не розглядався і не відхилявся 

Верховною Радою України раніше. Це означає відсутність змістових 
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підстав для визнання Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України” від   8 грудня 2004 року № 2222-IV таким, що не відповідає 

Конституції України.  

Зрештою, це визнав сам Конституційний Суд України, який 

констатував, що “Верховна Рада України прийняла Закон № 2222, не 

дотримавши встановленої Конституцією України процедури його розгляду 

та ухвалення” і вирішив: 

 “1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є 

неконституційним), Закон України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року   № 2222-IV у зв’язку з порушенням 

конституційної процедури його розгляду та прийняття” (порушення 

конституційної процедури розгляду та прийняття закону полягало в тому, 

що Верховна Рада України розглянула законопроект № 4180 з поправками, 

щодо яких Конституційний Суд України не давав висновку, і ухвалила 

його як закон № 2222. – В.К.). 

“2. Закон України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 

грудня 2004 року № 2222-IV, визнаний неконституційним, втрачає 

чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення”. 

Втрата Законом України “Про внесення змін до Конституції України” 

від 8 грудня 2004 року чинності означає відновлення дії норм Конституції 

України в редакції 1996 року. Про це сказано в мотивувальній частині 

Рішення Конституційного Суду України: “Конституційний Суд України 

виходить з того, що визнання неконституційним Закону № 2222 у зв’язку з 

порушенням процедури його розгляду та ухвалення означає відновлення 

дії попередньої редакції норм Конституції України, які були змінені, 

доповнені та виключені Законом № 2222. Це забезпечує стабільність 

конституційного ладу в Україні, гарантування конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, цілісність, непорушність та безперервність 
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дії Конституції України, її верховенство як Основного Закону держави на 

всій території України”. 

Виходить, вирішуючи життєво важливе для суспільства і держави 

питання, Конституційний Суд України віддав перевагу формі перед 

змістом. 

Є ще одна причина сумнівності Рішення Конституційного Суду 

України. З набранням внесеними до конституції змінами чинності вони 

стають її невід’ємною складовою. “Після набуття чинності, - зазначає 

В.Шаповал, - акти про внесення змін до конституції звичайно інтегруються 

з текстом основного закону. Тим самим вони втрачають нормативно-

правову “самостійність” і набувають якості змістової частини конституції. 

Одним з небагатьох винятків є практика США, де поправка відіграє роль 

своєрідного додатку до власне конституційного тексту” [376, с.51]. 

Відповідно до цього положення теорії конституціоналізму Закон України 

“Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року, 

набравши чинності, “втратив нормативно-правову “самостійність” і набув 

якості змістової частини конституції”, а тому не підлягав перевірці 

Конституційним Судом України на відповідність Конституції України.  

Конституційний Суд України раніше дотримувався саме такої 

правової позиції. Вона викладена в Ухвалі Конституційного Суду України 

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за 

конституційним поданням 102 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України”, Закону України “Про 

внесення зміни до розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону 

України “Про Конституційний Суд України” № 6-у/2008 від 5 лютого 2008 

року [355].  

Конституційний Суд України, зокрема, встановив: 
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“1. Суб’єкт права на конституційне подання – 102 народних депутати 

України (це були депутати із фракції “Наша Україна – Народна 

самооборона”. – В.К.) – звернувся до Конституційного Суду України з 

письмовим клопотанням вирішити питання щодо відповідності 

Конституції України… (конституційності) Закону України “Про внесення 

змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-IV… (далі – 

Закон № 2222-IV)… 

Автори клопотання вважають, що Закон № 2222-IV… розглянуто у 

спосіб, який порушує порядок, визначений розділом ХІІІ Основного 

Закону України…, а саме: до проекту Закону України “Про внесення змін 

до Конституції України” (реєстр. № 4180) у процесі його доопрацювання 

та попереднього схвалення були внесені зміни, які не перевірялися 

Конституційним Судом України щодо їх відповідності вимогам статей 157 

і 158 Конституції України… Верховна Рада України, розглянувши цей 

законопроект та прийнявши відповідно Закон № 2222-IV… без висновку 

Конституційного Суду України щодо відповідності статтям 157 і 158 

Конституції України… проекту Закону України “Про внесення змін до 

Конституції України” із внесеними до нього змінами, порушила 

конституційну процедуру його розгляду... 

3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження 

у справі, Конституційний Суд України виходить з такого… 

Положення закону про внесення змін до Конституції України … після 

набрання ним чинності стають невід’ємною складовою Конституції 

України… – окремими її положеннями, а сам закон вичерпує свою 

функцію. 

З набуттям чинності Законом № 2222-IV… його положення, оскаржені 

суб’єктом права на конституційне подання, є фактично положеннями 

Конституції України…, прийнятої 28 червня 1996 року (Відомості 

Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст.141), яка діє в редакції Закону № 
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2222-IV… У конституційному поданні неправильно вказано повне 

найменування, номер і дату прийнятого правового акта, положення якого 

оспорюються, що не відповідає вимогам пункту 3 частини другої статті 39 

Закону України “Про Конституційний Суд України”… 

Суб’єкт права на конституційне подання не дотримав вимог статей 

39,71 Закону України “Про Конституційний Суд України”…, тому підстав 

для відкриття конституційного провадження у справі немає… 

Враховуючи викладене… Конституційний Суд України ухвалив: 

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за 

конституційним поданням 102 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції… (конституційності) Закону України “Про 

внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року           № 

2222-IV… на підставі пункту 2 статті 45 Закону України “Про 

Конституційний Суд України… - невідповідність конституційного подання 

вимогам, передбаченим Конституцією України…, Законом України “Про 

Конституційний Суд України”…”. 

Іншими словами, визнавши положення Закону України “Про внесення 

змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-IV 

невід’ємною складовою Конституції України, Конституційний Суд 

України відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за 

конституційним поданням 102 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) цього Закону на тій 

підставі, що після набрання чинності він “вичерпав свою функцію”, тому 

посилання на нього у поданні є неправомірним.  

Ухвалюючи Рішення у справі за конституційним поданням 252 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року  № 2222-IV (справа про додержання 

процедури внесення змін до Конституції України) № 20-рп/2010 від  30 
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вересня 2010 року, Конституційний Суд України дотримувався 

протилежної правової позиції. Це можна розглядати як свідчення того, що 

дане рішення Конституційний Суд України приймав в інтересах 

Президента України В.Януковича з метою розширення його 

конституційних повноважень, які стосовно Президента України були 

значно звужені конституційною реформою 2004 року. 

Фактичне скасування Конституційним Судом України зробленого 

конституційною реформою 2004 року було негативно сприйнято як 

всередині країни, так і за її межами, зокрема такими міжнародними 

організаціями як Парламентська Асамблея Ради Європи, Європейська 

комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія). 

Венеціанська комісія підготувала спеціальний “Висновок про 

конституційну ситуацію в Україні” (далі – Висновок), прийнятий на її 85-

му пленарному засіданні (Венеція, 17-18 грудня 2010 року) [29].  

Одразу зауважимо, що Венеціанська комісія лише аналізує 

національні правові акти в контексті європейського конституціоналізму, 

але не оцінює їх на предмет відповідності конституції. Здійсненому 

комісією аналізу Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року  № 

2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції 

України) № 20-рп/2010 від  30 вересня 2010 року передує розгляд 

конституційних удосконалень в Україні з 1996 року (п.8-28) і наступне 

застереження: “Це не завдання Венеціанської комісії переглядати рішення 

національних конституційних судів, які мають повноваження забезпечити 

остаточне тлумачення Конституції. Тому Комісія утримується від 

висловлення позиції щодо того чи є рішення суду правильним чи ні. Тим 

не менше, кілька загальних зауважень видаються доцільними” (п.29). 
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Такі зауваження полягають, зокрема, у наступному: 

“30. … судовий перегляд прийнятих конституційних змін є відносно 

рідкісним процедурним механізмом. У деяких країнах судовий перегляд 

конституційних змін в теорії можливий, але ніколи не застосовувався на 

практиці. В інших країнах він був відхилений на тій підставі, що суди як 

державні органи не можуть ставити себе вище конституційного 

законодавця, який діє як конституційна влада… 

31. Хоча українські Конституції (у обох версіях, і 1996, і 2004) явно 

передбачають обов’язковий попередній розгляд проекту закону про 

конституційні поправки…, вони нічого не говорять про можливість КСУ 

переглядати конституційні поправки після того як вони вступили в силу… 

34. Комісія також відзначає, з деяким подивом, що рішення від  30 

вересня не містить відсилань до рішення лютого 2008 року і не пояснює 

різницю між конституційним поданням 2007 року і поданням липня 2010 

року. 

35. Вона також вважає вельми незвичайним, що такі далекосяжні 

конституційні зміни, які зокрема передбачають зміну політичної системи 

країни – від парламентарної системи до парламентарно-президентської 

були оголошені неконституційними рішенням Конституційного суду через 

6 років… 

37. Цілком очевидно, що зміна політичної системи країни, яка 

грунтується на рішенні Конституційного Суду, не має такої легітимності, 

яка може бути досягнута тільки в результаті звичайної конституційної 

процедури внесення змін до конституції і попереднього відкритого і 

всебічного громадського обговорення… 

38. На думку Венеціанської комісії, судова практика Конституційного 

суду повинна бути послідовною і основуватися на переконливих 

аргументах для того, щоб бути прийнятою народом. Зміни в судовій 

практиці мають бути обгрунтованими і аргументованими з тим, щоб не 
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підірвати правову визначеність. Принцип правової визначеності, як один з 

ключових елементів верховенства права, також вимагає, щоб при 

оголошенні конституційних змін неконституційними час, що минув з 

моменту їх прийняття, брався до уваги. Більше того, коли рішення суду 

грунтується тільки на формальних або процедурних підставах, основний 

ефект від такого рішення також повинен бути взятий до уваги. Іншими 

словами, остаточне рішення має бути засноване на критерії 

пропорційності, відповідно до якого вимога дотримання конституційності 

повинна бути збалансованою відносно негативних наслідків скасування 

конституційних змін… 

65. … Цілком очевидно, що поточне конституційне поле держави, 

засноване на рішенні Конституційного суду, не має достатньої 

легітимності, яка може бути досягнута лише в результаті звичайної 

конституційної процедури внесення змін до Конституції у Верховній Раді”. 

Немає потреби далі переповідати тут ту частину Висновку 

Венеціанської комісії, яка стосується Рішення Конституційного Суду 

України від 30 вересня 2010 року. Уже зазначеного достатньо для висновку 

про те, що комісія визнає низький рівень легітимності цього Рішення під 

кутом зору його правової обгрунтованості, суспільного визнання і 

політичної доцільності. 

З огляду на проблематику даного дослідження принципово 

важливими є положення розділу “С. Подальші кроки, необхідні для 

приведення нової конституційної структури у відповідність до 

європейських стандартів і норм” Висновку Венеціанської комісії: 

“64. Основною проблемою в Україні протягом більше як десятиліття 

були недієздатні інституції, нестача стримувань і противаг, особливо щодо 

повноважень Президента, постійні зіткнення між державними органами та 

інтенсивні суперечки щодо Конституції. Враховуючи нинішні політичні 

реалії, посилення повноважень президента може стати перешкодою для 



102 

 

створення справді демократичних структур і в кінцевому підсумку 

призвести до надмірно авторитарної системи… 

65. З огляду на це, поточна конституційна ситуація і рішення від 30 

вересня не повинні використовуватися в якості причини, щоб уникнути 

всеосяжної конституційної реформи, до якої закликають, зокрема, 

Парламентська Асамблея Ради Європи і Європейський Союз… 

66. На думку Венеціанської комісії, всеосяжна конституційна реформа 

в Україні повинна зміцнити стабільність, незалежність та ефективність 

державних інститутів за допомогою чіткого розподілу повноважень та 

ефективних стримувань і пртиваг. Вона також має запровадити додаткові 

механізми і процедури парламентського контролю за діями і намірами 

виконавчої влади. 

67. Більше того, справжня конституціна реформа має вирішальне 

значення для забезпечення того, щоб законодавчі пакети реформ, які в 

даний час розробляються, в повній мірі відповідали європейським 

стандартам і цінностям. Це стосується, перш за все, реформи судової 

системи. … Крім того, конституційні зміни повинні також сприяти 

терміново необхідній реформі місцевого самоврядування. Нарешті, якщо 

повернення до редакції Конституції 2004 року мало зробити реформу 

прокуратури – зобов’язання України перед Радою Європи – простішою, 

подальші зміни також вимагаються у зв’язку з цим”.  

Висновки Венеціанської комісії щодо нагальності реформи судової 

системи, місцевого самоврядування та прокуратури жодних заперечень не 

викликають. А от її заклик до “всеосяжної конституційної реформи в 

Україні”, яка “повинна зміцнити стабільність, незалежність та 

ефективність державних інститутів за допомогою чіткого розподілу 

повноважень та ефективних стримувань і противаг”, як і аналогічні 

заклики Парламентської Асамблеї Ради Європи (див. цитовану вище 

Резолюцію ПАРЄ “Функціонування демократичних інституцій в Україні” 



103 

 

від 19 квітня 2007 року) та Європейського Союзу, нам видаються 

неприйнятними в принципі.  

Жодна, навіть всеосяжна, конституційна реформа в Україні не 

унеможливить “постійні зіткнення між державними органами та інтенсивні 

суперечки щодо Конституції”, не забезпечить “стабільність, незалежність 

та ефективність державних інститутів за допомогою чіткого розподілу 

повноважень та ефективних стримувань і противаг”, тому що 

першопричини “постійних зіткнень між державними органами”, як 

свідчить політична практика, кореняться не в недосконалості 

конституційної системи стримувань і противаг, а в низькому рівні 

політичної і правової культури українського суспільства, особливо його 

політичних керівників. 

Головною причиною постійних зіткнень між Президентом України 

В.Ющенком і Верховною Радою України та Прем’єр-міністром України 

Ю.Тимошенко, наприклад, була не недосконалість системи стримувань і 

противаг у контексті парламентарно-президентської форми державного 

правління, запровадженої конституційною реформою 2004 року, а 

небажання В.Ющенка змиритися зі значним обмеженням реформою його 

повноважень. Через що він і вдавався до нелегітимних засобів впливу на 

парламент та уряд – аж до видання у квітні 2007 року неконституційних 

указів про розпуск Верховної Ради України. Та й дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України через її неповноважність у червні 

2007 року було зумовлено не об’єктивними, а суто суб’єктивними 

причинами. 

Політична нестабільність, у тому числі через зіткнення Президента 

України з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, 

супроводжує всю історію незалежної України. Дехто вбачає головну 

причину цього в самому існуванні інституту Президанта України і навіть 

пропонує його взагалі скасувати. Так, у Пропозиціях Компартії України, її 
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фракції у Верховній Раді України щодо можливих змін до Конституції 

України зазначається: “З огляду на те, що більш як двадцятирічне 

існування в Україні інституту президентства не тільки не сприяло 

консолідації українського суспільства, а, навпаки, нерідко ставало 

джерелом нестабільності, генератором конфліктів, практично всі роки 

незалежності провокувало боротьбу за владні повноваження, - пропонуємо 

скасувати цей інститут” [289].  

Проте скасування інституту Президента України навряд чи сприятиме 

політичній стабільності. Зіткнення неминучі між Верховною Радою 

України і Кабінетом Міністрів України, у самій Верховній Раді, бо такою 

вже є наша політична культура. 

На підтвердження визначальної ролі саме політичної і правової 

культури у наших політичних негараздах наведемо кіька міркувань інших 

авторів:  

“… проблеми української влади не від “поганої” Конституції і не від 

“нехорошої” політреформи… головна проблема нашої країни – у 

послідовному небажанні українських політиків додержуватися навіть норм 

ОЗ… Якщо наділені владою не налаштовані на суворе і неухильне 

виконання норм ОЗ, то яку конституцію їм не дай – порядок однаково не 

встановиться, повноважень однаково не вистачить, а ті чи ті конституційні 

норми будуть “заважати” і “вступати у суперечність” з їх великими 

задумами… Суперечки і конфлікти, які виникали (між гілками влади і 

опонуючими політичними таборами) під час дії політреформи, були 

викликані, по-перше, небажанням окремих осіб їх визнавати і керуватися 

ними при здійсненні владних повноважень, по-друге – незавершеністю 

політреформи. Це й ще не закінчене реформування місцевого 

самоврядування, яке породжує боротьбу між президентом і урядом за 

вплив на регіональну владу, і відсутність необхідних законів у розвиток 

політреформи. Суть проблем… у політичній культурі українських 
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політиків, які просто не вміють (і не бажають) жити відповідно до 

демократичних норм” [185].  

“У Європі, зрозуміло, хочуть, щоб Україна була застрахована від 

порушень демократії. Але чи не наївно вважати, що одна зміна 

Конституції, тобто модифікація правових форм української політики, 

здатна змінити сам внутрішній зміст цієї політики? 

Чи можемо ми пояснити недосконалістю поділу влади той факт, що 

КС у 2008 р. говорить про політреформу одне, а в 2010-му – 

протилежне?… 

Проблема України в основному не в законах, а в характері його еліти, 

який автоматично не змінить жодна Конституція, - точно так само, як 

хороші латиноамериканські конституції не заважали регулярній появі 

диктатур. А проблема ПАРЄ – у тому, що вона не бачить цієї проблеми 

України” [241].  

Найновіша Конституція України, найдосконаліша система стримувань 

і противаг не забезпечать політичної стабільності в Україні, не 

унеможливлять конфлікти між органами державної влади, якщо в їх 

керівників, в українських політиків загалом, не буде прагнення до 

розв’язання проблем через досягнення політичних компромісів, 

толерантного ставлення до політичних суперників, здатності 

підпорядковувати власні інтереси загальносуспільним. 

Одразу після визнання Конституційним Судом України Закону 

України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 

року неконституційним Верховна Рада України прийняла новий – третій 

Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 7 жовтня 2010 року, 

узгоджений з попередньою редакцією норм Конституції України [96]. На 

відміну від двох попередніх законів про Кабінет Міністрів України цей 

закон прямо зобов’язував Прем’єр-міністра України та міністрів 

контрасигнувати акти Президента України: “3. Прем’єр-міністр України і 
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міністр, відповідальний за акт Президента України, виданий Президентом 

України в межах повноважень, передбачених пунктами 

3,4,5,8,10,14,15,17,18,21,22,23,24 частини першої статті 106 Конституції 

України, та за виконання такого акта, зобов’язані скріпити його своїми 

підписами у п’ятиденний строк з дня надходження акта для скріплення” 

(ч.3 ст.25).  

Нагадаємо, що частина четверта статті 106 Конституції України 

скріплення актів Президента України підписами Прем’єр-міністра України 

і міністра, відповідального за акт та його виконання, не визначає як їх 

обов’язок. Зазначене положення закону “Про Кабінет Міністрів України”, 

отже, виходить за межі конституційних приписів і свідчить про посилення 

влади Президента України. 

Аналіз політичних наслідків конституційної реформи 2004 року, 

об’єктивних та суб’єктивних передумов сучасного конституційного 

процесу в Україні дає змогу зробити наступні попередні висновки. 

Об’єктивна необхідність конституційної реформи 2004 року була 

зумовлена трьома основними причинами: надмірно широким обсягом 

конституційних повноважень Президента України в усіх сферах державної 

діяльності, що містило потенційну загрозу встановлення в країні 

авторитарного політичного режиму; слабкістю і нестабільнісю Кабінету 

Міністрів України, який ніс подвійну політичну відповідальність – перед 

Верховною Радою України і Президентом України, не маючи 

конституційно-правових засобів зворотного впливу на них; 

недосконалістю системи місцевого самоврядування в частині його 

матеріально-фінансового забезпечення, розмежування повноважень 

органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, 

відсутності в районних та обласних рад власного виконавчого органу. 

Можливість здійснення конституційної реформи з обмеженням 

повноважень Президента України у грудні 2004 року була зумовлена й 
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суб’єктивно – прагненням кандидата на пост Президента України 

В.Ющенка та прихильних до нього політичних сил у Верховній Раді 

України перемогти на президентських виборах, через що вони підтримали 

прийняття Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 

8 грудня 2004 року. 

Сутністю конституційної реформи 2004 року є перехід України від 

президентсько-парламентарної до парламентарно-президентської форми 

державного правління, а змістом – обмеження конституційних 

повноважень Президента України, перерозподіл повноважень зі здійснення 

державної влади на користь Верховної Ради України і Кабінету Міністрів 

України. Внесені до Конституції України зміни істотно обмежили 

повноваження Президента України щодо формування та функціонування 

Кабінету Міністрів України, з чим Президент України В.Ющенко реально 

зіткнувся після виборів до Верховної Ради України 26 березня 2006 року і 

формування у ній більшості, опозиційної стосовно Президента України 

В.Ющенка та пропрезидентських політичних сил у Верховній Раді. У 

результаті загострилися відносини між Президентом України В.Ющенком і 

Верховною Радою України, а після сформування нею нового складу 

Кабінету Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром В.Януковичем – 

також і між Президентом України і Кабінетом Міністрів України. 

Подальший розвиток політичних подій в Україні характеризувався 

боротьбою за вплив на внутрішню і зовнішню політику держави між 

Президентом України В.Ющенком, з одного боку, Верховною Радою 

України і Кабінетом Міністрів України – з іншого, в якій глава держави 

використовував як конституційні (ветування прийнятих Верховною Радою 

України законів України, зупинення дії актів Кабінету Міністрів України з 

мотивів їх неконституційності), так і незаконні (відмова підписувати 

закони України після подолання вето Президента України Верховною 

Радою України, спроби дострокового припинення повноважень Верховної 
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Ради України за відсутності конституційних підстав, вплив через Раду 

національної безпеки і оборони України на Кабінет Міністрів України, 

тиск на Конституційний Суд України) засобів. 

Хоча на позачергових виборах до Верховної Ради України          30 

вересня 2007 року перемогу одержали пропрезидентські політичні сили – 

Блок Юлії Тимошенко і Блок “Наша Україна – Народна самооборона”, в 

результаті чого Прем’єр-міністром України стала Ю.Тимошенко, 

політична боротьба між Президентом України В.Ющенком, з одного боку, 

правлячою більшістю у Верховній Раді України і Кабінетом Міністрів 

України – з іншого, не припинилася. На цей раз далися взнаки політичні 

амбіції Президента України В.Ющенка і Прем’єр-міністра України 

Ю.Тимошенко. У боротьбі за владу вони використовували різні засоби, 

зокрема прийняття Закону України “Про Кабінет Міністрів України” з 

намаганням перерозподілити ним повноваження на користь тієї чи тієї 

сторони, спроби внести зміни до Конституції України. 

Після обрання у лютому 2010 року на пост Президента України 

В.Януковича, утворення у Верховній Раді України пропрезидентської 

більшості у складі фракції Партії регіонів, фракції Комуністичної партії 

України, фракції “Блок Литвина” і формування на її основі нового складу 

Кабінету Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром України 

М.Азаровим з метою розширення обсягу конституційних повноважень 

Президента України В.Януковича за умов непередбачуваності результатів 

майбутніх виборів до Верховної Ради України, які мали відбутися у 2012 

році, в сумнівний під кутом зору конституційності спосіб – через визнання 

Конституційним Судом України рішенням від 30 вересня 2010 року Закону 

України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 

року таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним),  

результатом чого стало відновлення чинності конституційних норм в 
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редакції 1996 року і повернення Президенту України попередніх 

повноважень.  

Рішення Конституційного Суду України викликало негативну реакцію 

української і міжнародної громадськості. Венеціанська комісія визнала 

низький рівень його легітимності  і закликала владу України до здійснення 

всеосяжної конституційної реформи, що спонукало Президента України 

В.Януковича ініціювати новий конституційний процес з перегляду 

Конституції України, розпочавши його зі створення спеціального органу – 

Конституційної Асамблеї, про діяльність якої докладно йдеться у 

наступному розділі роботи. Більш віддаленими наслідками рішення 

Конституційного Суду України стали виступи політичної опозиції та 

організовані нею масові акції протесту, вплив яких на конституційний 

процес аналізується у четвертому розділі роботи.  
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РОЗДІЛ 3 

ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ АСАМБЛЕЇ ЯК 

СКЛАДОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Формування та теоретико-правова діяльність Конституційної 

Асамблеї 

 

Діяльність Конституційної Асамблеї може слугувати наочним 

прикладом не тільки недоцільності, а й неможливості пропонованої 

Венеціанською комісією “всеосяжної конституційної реформи” в Україні, 

про що мова йшла у попередньому розділі. 

Ідея Конституційної Асамблеї була висловлена Президентом України 

В.Януковичем під час відкриття восьмої сесії Верховної Ради України 

шостого скликання 1 лютого 2014 року: “У 2010 році ми зробили перші 

кроки в реформі державного управління, поступово від реформи влади ми 

перейдемо до реформи всієї політичної системи, застосувавши механізм 

Конституційної асамблеї” [39, 2011. – 2 березня]. 

Інституціоналізація Конституційної Асамблеї була започаткована 

Указом Президента України В.Януковича “Про підтримку ініціативи щодо 

створення Конституційної Асамблеї” від 21 лютого 2011 року № 224/2011  

[350]. “Ураховуючи необхідність підготовки пропозицій щодо 

вдосконалення конституційного регулювання відносин, з метою 

забезпечення максимальної транспарентності, загальнодоступності, 

демократичності та деполітизації цього процесу, невтручання у нього 

суб’єктів владних повноважень, а також започаткування широкого 

обговорення конституційних ініціатив, залучення до нього громадськості, 

вчених, міжнародного експертного середовища”, зазначається в указі, 

“постановляю:  
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1. Підтримати ініціативу Кравчука Леоніда Макаровича – Президента 

України у 1991-1994 роках щодо створення Конституційної Асамблеї для 

підготовки змін до Конституції України”. 

Указом взято до відома, що для напрацювання пропозицій щодо 

механізму створення і діяльності Конституційної Асамблеї, визначення 

засад, алгоритму та етапів її роботи, а також аналізу концепцій 

реформування Конституції України Л.Кравчуком було сформовано 

Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї (до 

складу групи увійшли 21 особа – в основному представники керівництва 

провідних вищих навчальних закладів, Національної Академії наук 

України, колишні народні депутати України, а також сам Л.Кравчук) (п.2; 

додаток). 

Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України указом 

запропоновано надавати Науково-експертній групі з підготовки 

Конституційної Асамблеї сприяння у діяльності, у тому числі з 

аналітичного супроводження, організації відповідних публічних заходів 

для обговорення підготовлених пропозицій і рекомендацій, залучення до 

такого обговорення максимально репрезентативного наукового 

середовища, широких кіл громадськості (п.3).  

В указі, отже, йдеться лише про підтримку ініціативи щодо створення 

Конституційної Асамблеї. Наступним став Указ Президента України 

“Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї” 

від 25 січня 2012 року № 31/2012  [341], яким було схвалено підготовлену 

на основі напрацювань Науково-експертної групи з підготовки 

Конституційної Асамблеї та рекомендацій Європейської Комісії “За 

демократію через право” (Венеціанська Комісія) Концепцію формування 

та організації діяльності Конституційної Асамблеї, а також, підтримуючи 

напрацювання Науково-експертної групи з підготовки Конституційної 

Асамблеї щодо порядку формування персонального складу Конституційної 
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Асамблеї, запропоновано зазначеній групі, депутатським фракціям і 

депутатським групам у Верховній Раді України, іншим суб’єктам внесення 

кандидатур до персонального складу Конституційної Асамблеї подати до 

16 квітня 2012 року свої пропозиції з урахуванням передбаченого 

схваленою Концепцією порядку (п.1,2). 

Концепція формування та організації діяльності Конституційної 

Асамблеї (далі – Концепція) визначає мету створення, статус, порядок 

формування Конституційної Асамблеї, завдання, принципи, форми та 

порядок організації її діяльності. 

У розділі 1 “Загальні положення” Концепції зазначається, що потреба 

в удосконаленні Основного Закону України зумовлена, зокрема, розвитком 

суспільних відносин у державі. Рекомендації з питань вдосконалення 

Конституції України неодноразово висловлювались Парламентською 

Асамблеєю Ради Європи та Європейською Комісією “За демократію через 

право” (Венеціанська Комісія). Необхідність оновлення Конституції 

України здебільшого сприймається політичними силами та суспільством в 

Україні. Водночас убачається важливим, щоб таке оновлення було 

системним і враховувало практичний досвід реалізації положень 

Основного Закону України та досягнення і тенденції сучасного 

європейського конституціоналізму. Наразі є актуальними розроблення 

науково-обгрунтованої Концепції внесення змін до Конституції України та 

підготовка на її основі законопроекту (законопроектів) про внесення змін 

до Конституції України. 

Концепція визначає, що Конституційна Асамблея є спеціальним 

допоміжним органом, головною метою створення та діяльності якого є 

підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України. 

Діяльність Конституційної Асамблеї грунтується на принципах 

верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості 

та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах 
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професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та 

конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри. 

Основними завданнями Конституційної Асамблеї є: 

узагальнення практики реалізації Конституції України, а також 

пропозицій і рекомендацій щодо її вдосконалення з урахуванням досягнень 

і тенденцій сучасного конституціоналізму; 

підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції 

України та подання її Президентові України;  

підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України 

законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України 

та його попереднє схвалення; 

організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю 

міжнародних експертів, зокрема, Європейської Комісії “За демократію 

через право” (Венеціанська Комісія), обговорення законопроекту 

(законопроектів) про внесення змін до Конституції України;  

 доопрацювання законопроекту (законопроектів) про внесення змін до 

Конституції України за результатами їх фахового і громадського 

обговорення; 

схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до 

Конституції України та подання Президентові України. 

Конституційна Асамблея створюється у складі 100 осіб із числа 

громадян України, які мають відповідну фахову підготовку та досвід 

роботи у сфері державотворення і правотворення, мають авторитет у 

суспільстві та, як правило, не є особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, і включаються до складу 

Конституційної Асамблеї за згодою. Члени Конституційної Асамблеї 

працюють на громадських засадах. Ураховуючи мету створення і завдання 

Конституційної Асамблеї, доцільно, щоб не менше половини від її складу 

становили вчені-конституціоналісти та інші фахівці в галузі права. 
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Концепція передбачає, що пропозиції щодо третини кандидатур 

персонального складу Конституційної Асамблеї (34 особи), схвалені 

більшістю голосів від загального складу Науково-експертної групи, 

вносяться Президентові України; пропозиції щодо двох третин від 

персонального складу Конституційної Асамблеї (66 осіб) вносяться 

Президентові України: а) Національною академією наук України, 

національними галузевими академіями та академічними науковими 

установами; б) науковими установами та вищими навчальними закладами; 

в) депутатськими фракціями, депутатськими групами у Верховній Раді 

України; політичними партіями, що брали участь в останніх виборах 

Президента України, місцевих виборах, - у разі якщо кандидати від цих 

партій (кандидати, включені до виборчих списків усіх місцевих організацій 

цих партій) отримали підтримку понад 100 тис. голосів виборців;               

г) профільними громадськими організаціями та незалежними експертно-

аналітичними центрами (в Концепції називаються конкретні організації із 

зазначенням відведеної для них кількості місць у складі Конституційної 

Асамблеї. – В.К.). Персональний склад Конституційної Асамблеї 

затверджується Президентом України одночасно із затвердженням 

Положення про Конституційну Асамблею. 

Концепція передбачила також права Конституційної Асамблеї, 

порядок та форми організації її діяльності. 

Указ Президента України “Питання формування та організації 

діяльності Конституційної Асамблеї” від 25 січня 2012 року № 31/2012  

став предметом наукового фахового обговорення на розширеному 

засіданні методологічного семінару викладачів та науковців, інших 

фахівців із проблем конституційної реформи в Україні, яке відбулося в 

Національній академії внутрішніх справ 6 березня 2012 року [39, 2012. –  

16 березня]. Зміст обговорення має важливе значення в аспекті даного 



115 

 

дослідження, оскільки дає уявлення про розуміння вітчизняними 

фахівцями проблем конституційної реформи. 

Основними положеннями, на які звертали увагу учасники семінару, 

були: 

По-перше, обгрунтування необхідності здійснення конституційної 

реформи в Україні та утворення Конституційної Асамблеї. 

По-друге, аналіз генези конституційної реформи, у зв’язку із чим були 

виокремлені та аналізувалися основні етапи і найважливіші віхи 

конституційного процесу в Україні, починаючи із прийняття Верховною 

Радою Української РСР Закону Української РСР “Про зміни і доповнення 

Конституції Української РСР” від 27 жовтня 1989 року. 

По-третє, дослідження основних положень затвердженої указом 

“Концепції формування та організації діяльності Конституційної 

Асамблеї”, з приводу чого акцентувалась увага на ознаках, порядку 

формування, завданнях, правах, обов’язках, організаційно-правових 

формах та кінцевих результатах роботи Конституційної Асамблеї. 

По-четверте, прогнозування та моделювання майбутніх змін 

Конституції України. Увага акцентувалася в основному на необхідності 

внесення змін до розділу ІІ “Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина” та розділу VIII “Правосуддя” Конституції України в напрямі 

посилення гарантованості економічних та соціальних прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина та забезпечення незалежності судів і 

суддів. 

Оригінальними на семінарі стали сумніви завідувача кафедри 

державно-правових дисциплін Національного університету “Києво-

Могилянська академія”, відомого в Україні правознавця, судді 

Конституційного Суду України у відставці М.Козюбри та народного 

депутата України  у Верховній Раді України шостого скликання 

Ю.Ключковського щодо необхідності внесення змін до Конституції 
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України. Сумніви мотивувалися, зокрема, тим, що в сучасному 

українському суспільстві відсутній політичний консенсус, який дав би 

можливість інтегрувати його на основі модернізованої Конституції 

України. М.Козюбра також доводив, що більш раціональним було б 

утворення класичної моделі Конституційної Асамлеї, за якої остання не 

тільки готувала б законопроект (законопроекти) про внесення змін до 

Конституції України, але й приймала його та здійснювала всі інші дії, що є 

властивими органам такого типу. 

З цією думкою М.Козюбри погодитися не можна. У багатьох країнах 

конституції, як правило, перші, дійсно приймалися Установчими зборами, 

одна із назв яких - “Конституційна асамблея”, проте чинна Конституція 

України не передбачає можливості внесення змін до неї таким органом. 

Конституція України визначає єдино можливий шлях її зміни – Верховною 

Радою України (зміни, внесені Верховною Радою до розділів І “Загальні 

засади”, ІІІ “Вибори. Референдум” і ХІІІ “Внесення змін до Конституції 

України” Конституції України підлягають затвердженню на 

всеукраїнському референдумі). 

Конституційна Асамблея була створена Указом Президента України 

“Про Конституційну Асамблею” від 17 травня 2012 року№ 328/2012  [348]. 

Указом затверджено також Положення про Конституційну Асамблею та її 

персональний склад. 

В указі зазначено, що Конституційна Асамблея утворена “З метою 

напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України на основі 

узагальнення практики реалізації Основного Закону України з 

урахуванням досягнень та тенденцій розвитку сучасного 

конституціоналізму, забезпечення залучення в установленому порядку до 

такої роботи провідних учених, представників громадянського суспільства 

і різних політичних сил, міжнародних експертів Європейської Комісії “За 

демократію через право” (Венеціанська Комісія), експертів інших 
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міжнародних установ та організацій…” як спеціальний допоміжний орган 

при Президентові України (преамбула, п.1). 

Указом за пропозицією Науково-експертної групи з підготовки 

Конституційної Асамблеї Л.Кравчука призначено Головою Конституційної 

Асамблеї, Ю.Шемшученка, директора Інституту держави і права імені 

В.М.Корецького НАН України – заступником Голови Конституційної 

Асамблеї, М.Ставнійчук, Радника Президента України – Керівника 

Головного управління з питань конституційно-правової модернізації 

Адиіністрації Президента України – секретарем Конституційної Асамблеї 

(п.2).  

У Положенні про Конституційну Асамблею зазначається, що 

Конституційна Асамблея є спеціальним допоміжним органом при 

Президентові України, утвореним з метою підготовки законопроекту 

(законопроектів) про внесення змін до Конституції України, та визначено її 

основні завдання, які загалом збігаються з тими, що сформульовані в 

аналізованій вище Концепції формування та організації діяльності 

Конституційної Асамблеї: 

1) узагальнення практики реалізації Конституції України, пропозицій і 

рекомендацій щодо її вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій 

сучасного конституціоналізму; 

2) підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції 

України, подання її Президентові України;  

3) підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції 

України законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції 

України та попереднє його (їх) схвалення; 

4) організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю 

міжнародних експертів, зокрема експертів Європейської Комісії “За 

демократію через право” (Венеціанська Комісія), обговорення 

законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;  
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 5) доопрацювання за результатами громадського і фахового 

обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до 

Конституції України; 

6) схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до 

Конституції України та подання Президентові України для внесення на 

розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу ХІІІ Конституції 

України (п.4) (останнє уточнення має принциповий характер, оскільки у 

визначенні цього завдання в Концепції не зазначено, що робитиме 

Президент України із поданими Конституційною Асамблеєю 

законопроектами. – В.К.). 

Указом визначено права Конституційної Асамблеї (п.5) та 

встановлено, що у її складі створюються комісії, координаційне бюро та 

інші робочі органи для підготовки пропозицій і рекомендацій з питань 

внесення змін до Конституції України, а також з інших питань, визначених 

завданнями Конституційної Асамблеї (п.11). 

Ураховуючи структуру Конституції України та виходячи з 

необхідності вдосконалення Основного Закону України, Конституційна 

Асамблея створює комісії з питань: конституційного ладу та порядку 

прийняття і введення в дію змін до Конституції України; прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина; здійснення народовладдя; організації 

державної влади; правосуддя, правоохоронної діяльності; адміністративно-

територіального устрою і місцевого самоврядування (п.12). 

Конституційна Асамблея здійснює свою діяльність у формі пленарних 

засідань Конституційної Асамблеї, засідань комісій та інших робочих 

органів Конституційної Асамблеї, а також в інших організаційних формах, 

передбачених Регламентом Конституційної Асамблеї, затвердженим 

Конституційною Асамблеєю (п.14). 

Указом затверджено склад Конституційної Асамблеї у кількості 95 

осіб відповідно до представництва, передбаченого Концепцією 
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формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї. П’ять 

місць було зарезервовано для представників політичної опозиції у 

Верховній Раді України, яка відмовилася делегувати своїх представників 

до складу Конституційної Асамблеї. 

У жодному із наведених указів Президента України про 

Конституційну Асамблею немає будь-яких настанов щодо конкретних змін 

Конституції України. Завдання Конституційної Асамблеї поставлено лише 

як підготовка законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до 

Конституції України. 

Визначення завдань Конституційної Асамблеї щодо основного змісту 

змін Конституції України Президентом України В.Януковичем було 

здійснено у загальному вигляді і конкретизовано через “ідентифікацію 

пріоритетів” конституційних змін у його виступі на першому засіданні 

Конституційної Асамблеї 20 червня 2012 року [30].  

У виступі вперше вжито термін “модернізація” щодо Конституції 

України і зазначено, що мета цього процесу – “утвердження Конституції 

України як реального сучасного загальнонаціонального політико-

правового договору, основоположного закону національного права, що 

буде надійним фундаментом майбутнього Української держави”. В основу 

Конституції України “має бути покладено найвищі демократичні цінності, 

природність походження людських прав, соціальну справедливість та 

верховенство права”.  

Найважливішими з огляду на проблематику даної роботи є 

президентські настанови щодо удосконалення системи організації 

державної влади: “Конституція України повинна стати актом, що 

закріплює засади інноваційноїмоделі суспільного та державного розвитку, 

чіткий розподіл владних повноважень, який убезпечить країну від 

безглуздої конфліктності, авторитаризму, забезпечить збалансованість у 

владі”. 
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Як пріоритети конституційних змін, “впровадження яких дасть змогу 

грунтовно розвинути норми чинної Конституції”, “ідентифіковано”: 

“Перше. Посилення конституційних гарантій прав і свобод людини та 

громадянина, у тому числі реального забезпечення ефективного і 

незалежного судового захисту прав і свобод. 

Друге. Розширення конституційного регулювання інститутів 

безпосередньої демократії.  

Третє. Збільшення (підвищення? – В.К.) ефективності механізму 

організації державної влади, її удосконалення та збалансованості. 

Четверте. Створення належних конституційних засад реформування 

місцевого самоврядування з метою збільшення (?) його ефективності. 

П’яте. Встановлення конституційних засад участі України у 

інтеграційних процесах. 

І найголовніше: оновлена Конституція України має бути орієнтована 

на утвердження людини як найвищої цінності суспільства та держави”. 

“Найголовніше”, як бачимо, має суто декларативний характер і нікого 

ні до чого не зобов’язує. Було поставлено завдання “приділити особливу 

увагу насамперед підготовці науково обгрунтованої цілісної концепції 

модернізації Основного Закону України, а на її основі – відповідних 

законодавчих пропозицій про внесення змін до Конституції України”.  

В якості необхідних і “очевидних фрагментарних” були виокремлені 

зміни Конституції України у сфері правосуддя та правоохоронної 

діяльності, реформування місцевого самоврядування. У сфері правосуддя 

передбачалося “запровадження європейських підходів доступу до судової 

професії, закріплення гарантій реальної незалежності суддів, утвердження 

дієвого та ефективного суддівського самоврядування”. 

Найдокладніше було сказано про реформу місцевого самоврядування, 

що “як основа конституційного ладу України виступає одним із 

найважливіших принципів організації та функціонування публічної влади”. 
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У реформі місцевого самоврядування акцент “має бути зосереджений на 

громаді – територіальній основі місцевого самоврядування. Необхідно 

розширити можливості мешканців територіальної громади впливати на 

прийняття рішень на місцевому та регіональному рівнях. На сучасному 

етапі розвитку держави також існує об’єктивна потреба у приведенні на 

рівні конституційного регулювання системи місцевого самоврядування у 

відповідність до міжнародних стандартів. Водночас, необхідно 

передбачити ефективні заходи запобігання політичному сепаратизму, 

спробам штучного розколу суспільства”. 

Президент України В.Янукович висловив упевненість у тому, що 

“Конституція України не повинна писатися “під” будь-який орган влади, 

політичну силу чи окремі персоналії”. Проте досвід вітчизняного 

конституціоналізму часів державної незалежності неспростовно свідчить 

про визначальний вплив на конституційні зміни саме “окремих 

персоналій”, якими були і залишаються президенти України. 

У щорічному Посланні Президента України В.Януковича “Про 

внтрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році” до Верховної Ради 

України в розділі 4 “Конституційний процес: цілі, завдання, механізми 

національного порозуміння та консолідації” серед “основних напрямів 

конституційного реформування” виокремлено такі: 

- посилення конституційних гарантій прав і свобод людини; 

- створення конституційних засад для здійснення ефективного та 

справедливого, незалежного правосуддя; 

- зміцнення місцевого самоврядування: встановлення гарантій його 

інституційної та фінансової спроможності; розмежування повноважень 

місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; розподіл 

повноважень між органами місцевого самоврядування різного рівня; 

визначення місця та ролі органів самоорганізації населення в оновленій 

системі місцевого самоврядування; 
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- удосконалення механізмів прямої демократії, у тому числі 

змістовного наповнення права громадян на всеукраїнському референдумі 

визначати та змінювати конституційний лад; ухвалювати закони України 

(вносити до них зміни); брати участь в управлінні державними справами; 

- удосконалення взаємодії між Парламентом, Главою держави та 

Урядом у спосіб деталізації та зміни процедур: підписання та 

оприлюднення прийнятих Верховною Радою законів (промульгація); 

застосування Президентом права вето до таких законів; скріплення 

підписами Прем’єр-міністра та відповідного міністра актів Президента 

(контрасигнація); скасування Президентом актів Кабінету Міністрів, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних 

адміністрацій; схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів;  

- розширення підстав для конституційно-правової відповідальності 

Верховної Ради у разі її недієздатності; надання Верховній Раді 

можливості впливати на призначення членів Кабінету Міністрів та їх 

відставки, зокрема через запровадження процедури інтерпеляції; 

обмеження депутатської недоторканності та інших імунітетів за 

професійною ознакою; 

- встановлення норми про ухвалення Верховною Радою законів та 

інших актів більшістю від присутніх на засіданні народних депутатів за 

умови присутності не менше половини конституційного складу Верховної 

Ради” [278].  

У Посланні наголошується: “Відновлення довіри громадян до 

конституційного процесу не обмежується роботою Конституційної 

Асамблеї. Конституційні норми прямої дії, особливо в частині прав і 

свобод громадян, мають бути основою рішень усіх органів влади. 

Конституційна реформа не досягне своїх цілей, якщо вона відбуватиметься 

з недотриманням чинних конституційних положень. Такий підхід не 

даватиме громадянам підстав вірити у щирість намірів щодо 
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конституційної реформи, а також викликатиме глибокі сумніви щодо 

здатності політичних суб’єктів дотримуватися нових конституційних 

положень” [там само, с.141]. 

Проте хоча в Положенні про Конституційну Асамблею її завданням 

визначено “6) схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін 

до Конституції України та подання Президентові України для внесення на 

розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу ХІІІ Конституції 

України” (п.4), а в Посланні наголошується, що “Конституційна реформа 

не досягне своїх цілей, якщо вона відбуватиметься з недотриманням 

чинних конституційних положень”, тогочасна політична опозиція заявила, 

що створення і діяльність Конституційної Асамблеї має на меті внесення 

змін до Конституції України в інтересах чинної влади і в обхід Верховної 

Ради України і відмовилася брати участь у роботі Конституційної 

Асамблеї (квоти п’яти опозиційних політичних сил у її складі так і не було 

використано). 

“Є єдиний шлях вносити пропозиції щодо змін до Конституції, - 

наголошував народний депутат України, член фракції “Блок Юлії 

Тимошенко” В.Бондаренко, - суб’єктами законодавчої ініціативи. Це 

депутати різних політичних сил, Президент, Кабінет Міністрів (Кабінет 

Міністрів України не є суб’єктом права конституційної ініціативи. – В.К.). 

Конституційна Асамблея – це шлях обійти Конституцію, шлях до 

диктатури. Асамблеями приймалась конституція в тих державах, які 

творилися з нуля, скажімо, в США, коли ще не було сенату й нижньої 

палати парламенту. Іти до Асамблеї, щоб освятити неправові дії, опозиція 

не хоче” [39, 2012. – 27 червня]. 

Інший народний депутат І.Осташ заявив, що “нелогічною є спроба 

закорінити Конституційну асамблею при Президенті. Це має бути зроблено 

при Верховній Раді, наприклад, у вигляді спеціальної тимчасової комісії. 

Тоді природньо, що до роботи Конституційної асамблеї буде залучена й 
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опозиція, обов’язково буде врахований досвід науковців, експертів, 

незаангажованих у політичній діяльності, і які працюють у галузі 

конституційного права. Коли до роботи Асамблеї долучаються лише 

лояльні чи незрозуміло ким обрані науковці та експерти – це небезпечно” 

[там само]. 

Тодішній Голова Верховної Ради України, народний депутат України 

В.Литвин, навпаки, підтримав створення Конституційної Асамблеї. У 

своєму виступі на першому засіданні Конституційної Асамблеї 20 червня 

2012 року він, зокрема, стверджував: 

 “На порядку денному стоїть надзавдання – перезавантаження країни. 

У тому числі через перезавантаження Конституції. 

У цьому я бачу глибокий сенс, призначення і покликання ініційованої 

Президентом Конституційної Асамблеї. 

Підстави для її роботи бачаться такими: 

- Конституція вже не відповідає сучасному рівню суспільних 

відносин та світових і регіональних викликів для світу і України. 

Українське суспільство і світ пішли вперед. Маємо відчуження влади від 

народу і відсутність можливості суспільства й людей впливати на державні 

інститути, впливати на владу; 

- У Конституції не прописані гарантії прав і свобод. У цій частині 

документ абстрактний і не працюючий: права і свободи є, а як забезпечити 

їх реалізацію, у Конституції нічого не сказано; 

- Конституція містить суперечливі конструкції. Більш предметного 

визначення і окреслення потребують визначення повноважень інститутів 

влади. Це для нас найскладніша проблема. Маємо непрацююче 

самоврядування. Воно не може працювати на нинішній конституційній 

основі. 

Конституція України унікальна у тому плані, що вона сама визначає 

процедуру внесення конституційних змін (у світовій практиці 
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встановлення конституцією порядку її змін є правилом, а не винятком. – 

В.К.). 

Реальним є три способи конституційних змін. Це постійне тлумачення 

конституційних норм і надання їм таким чином нового життя, нового 

сенсу… До певної міри таку функцію сьогодні виконує Конституційний 

Суд України. Другий спосіб – це внесення змін та поправок до Конституції 

і третій – прийняття нової Конституції (як уже неодноразово зазначалося, 

чинна Конституція не передбачає можливості прийняття нової Конституції 

України. – В.К.). 

Тому головне зараз – визначити бачення обсягу змін. А отже, це 

головне покликання Конституційної Асамблеї… 

…головне призначення Конституційної Асамблеї – розробити 

стратегію реформування Основного Закону і опрацювати власне проект, 

запропонувати його суспільству для справді всенародного обговорення. За 

наслідками такої роботи у Президента буде можливість подати до 

Верховної Ради документ, який відповідав би часу, сьогоденню і 

перспективним потребам українського народу. Документ, який матиме 

суспільну підтримку… 

Підтримую позицію Президента щодо природного конституційного 

процесу, який запропонований за допомогою Конституційної Асамблеї” 

[39, 2012. – 22 червня]. 

Зазначені у виступі Президента України В.Януковича на першому 

засіданні Конституційної Асамблеї та в його щорічному Посланні “Про 

внутрішнє і зовнішнє становище України в 2012 році” до Верховної Ради 

України настанови (пріоритети, основні напрями) щодо реформування 

Конституції України стали предметом наукового обговорення, щоправда, 

не стільки у межах суспільства, скільки в самій Конституційній Асамблеї. 

А.Селіванов ще до створення Конституційної Асамблеї обгрунтовував 

необхідність розробки Концепції модернізації Конституції України [312], а 
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одразу ж після її створення вже як член Конституційної Асамблеї докладно 

зупинився на мотивації конституційної модернізації [313]. Стаття носить в 

основному загальнотеоретичний характер і не містить конкретних 

пропозицій щодо змін Конституції України. 

Досить активну участь в обговоренні проблем реформування 

Конституції України брав відомий український правознавець, голова 

комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї, 

академік НАН України, ректор Національного університету “Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого” В.Тацій. У статті “Право 

визначати і змінювати конституційний лад належить винятково народові 

України” [329] він, зокрема, заявив: “Схильний разом із колегами вважати, 

що Асамблеї цілком до снаги зробити так, щоб діяльність із розробки 

конституційного законопроекту пройшла під гаслом “Конституцію пише 

народ України!”. Стратегічною метою всього цього є не так просте 

оновлення конституційного тексту, як сприяння за допомогою відкритого, 

легітимного конституційного процесу консолідації всього суспільства на 

основі базових, ключових цінностей (верховенство права, пріоритет прав 

людини, народовладдя, рівність, повага до людської гідності, 

підконтрольність та спільна відповідальність влади тощо), а також 

подальшому правовому розвитку нашої держави”.  

 Як пропозиції В.Тація щодо реформування Конституції України 

можна  виокремити наступне: “посилити… судові гарантії прав людини… 

зокрема, через полегшення доступу до правосуддя, посилення 

незалежності та самоврядності органів судової влади”; “посилення 

реалізації принципу безпосередньої демократії… посиленню значення саме 

цієї форми народовладдя може слугувати запровадження на 

конституційному рівні інституту народної законодавчої ініціативи”; 

“конституційне закріплення виборчої системи… настав час поставити на 

обговорення питання про закріплення на конституційному рівні типу 
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виборчої системи, що не дасть змоги в майбутньому змінювати систему під 

чергові вибори”; модернізація “інституту депутатської недоторканності”; 

“посилення незалежності, авторитетності органів судової влади”; 

“запровадження інституту мирових суддів”; “запровадження інституту 

конституційної скарги”; розвиток “територіальної організації влади в 

напрямі її подальшої демократизації та оптимальної децентралізації, 

зміцнення місцевого самоврядування та посилення його матеріально-

фінансової основи”. 

У статті “Нову Конституцію України напише народ” [328] В.Тацій  

виокремив наступні недоліки “як самого тексту Основного Закону, так і 

вибудованої моделі організації влади: відірваність деяких конституційних 

декларацій від реалій сьогодення; відсутність належних гарантій 

проголошених прав і свобод людини і громадянина, особливо в соціально-

економічній сфері; зайва лаконічність щодо форм безпосередньої 

демократії; недосконалість наявної форми правління та форми державного 

устрою, їх неефективність; тяжіння до зайвої централізації в державному 

управлінні”. 

Правознавець особливо відзначив “групу проблем, які обумовлені 

серйозними вадами наявної моделі організації влади на місцевому рівні, 

яка на сьогодні є внутрішньо суперечливою, позбавленою необхідних 

системних зв’язків і водночас поєднаною з конкуренцією компетенції 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

Недоліки територіальної організації влади в Україні значною мірою є 

наслідком недостатньо послідовної імплементації положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування щодо організаційної та матеріально-

фінансової самостійності місцевого самоврядування, відсутності власних 

виконавчих органів місцевого самоврядування на регіональному рівні”. 

В.Тацій зазначив, що центральне місце в конституційній реформі 

традиційно відводиться оптимізації форми правління. Тому одним із 
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завдань конституційної реформи є побудова в Україні такої моделі 

республіканської форми правління, яка є більш збалансованою порівняно з 

попередньою щодо співпраці трьох основних гілок державної влади – 

законодавчої, виконавчої та судової. Для забезпечення балансу у 

взаємовідносинах гілок державної влади насамперед необхідно здійснити 

реформування місця і ролі в державному механізмі України інститутів 

Президента та уряду. Корисним у цьому аспекті буде зарубіжний досвід 

державотворення. Адже на сьогодні переважна більшість європейських 

країн обрала саме парламентську форму правління. Водночас ціла низка 

розвинених держав з усталеними демократичними традиціями демонструє 

чудові приклади функціонування державного механізму із сильним 

інститутом президента та підконтрольною йому виконавчою владою. 

На думку В.Тація, запровадження в Україні двопалатного парламенту 

дало б змогу розширити представницьку демократію та посилити процеси 

децентралізації, запровадити конституційний механізм рівного 

представництва регіонів, оптимізувати законотворчий процес. 

Пропозиції В.Тація, як і інших авторів, щодо реформування 

Конституції України тут не аналізуються з огляду на те, що докладний 

розгляд таких пропозицій буде здійснено в контексті аналізу розробленої 

Конституційною Асамблеєю Концепції внесення змін до Конституції 

України у наступному підрозділі даного розділу. 

У низці статей члена Конституційної Асамблеї, ректора (тодішнього) 

Національної академії внутрішніх справ В. Коваленка переказано зміст 

указів Президента України щодо створення та діяльності Конституційної 

Асамлеї, дано загальну характеристику напрацьованої нею Концепції 

внесення змін до Конституції України [120; 121] та докладно 

проаналізовано проблеми місцевого самоврядування в Україні [122].  

До основних із таких проблем та можливих шляхів їх розв’язання 

автор, зокрема, відніс: звуження компетенції органів місцевого 
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самоврядування; фінансова залежність органів місцевого самоврядування 

від держави; відсутність обласного центру в Київській області, на території 

якої розміщено столицю України – місто-герой Київ; існування 

територіальних громад-“матрьошок”, коли всередині територіальних 

громад таких міст, як Луганськ, Севастополь, Ялта та близько 30 інших 

населених пунктів, існують інші міста, селища і села, в яких є власні 

територіальні громади; необхідність конституювання базових форм 

безпосередньої локальної демократії – місцеві референдуми, місцеві 

вибори, місцеві ініціативи тощо; необхідність розвитку і підтримки 

конституційно-правового статусу органів самоорганізації населення як 

організаційної форми участі жителів у вирішенні питань місцевого 

значення та утвердження механізмів їх організаційного й матеріально-

технічного забезпечення, делегування таким органам окремих 

повноважень місцевих рад; запровадження трирівневої системи місцевого 

самоврядування: 1) регіони (області, міста Київ і Севастополь); 2) райони; 

3) територіальна громада або муніципалітет; конституційне закріплення 

фінансових основ місцевого самоврядування та обов’язку держави 

забезпечувати вирівнювання бюджетно-фінансового забезпечення органів 

місцевого самоврядування; створення реальних і дієвих механізмів 

гарантування та правового захисту місцевого самоврядування [122].  

Секретар Конституційної Асамблеї, Радник Президента України – 

керівник Головного управління з питань конституційно-правової 

модернізації Адміністрації Президента України М.Ставнійчук ще до 

створення Конституційної Асамблеї висловила думку, що “майбутній 

конституційний процес може бути організований у два етапи. Перший – 

пов’язаний з напрацюванням конституційних ініціатив якісного 

поліпшення реформи правосуддя та реформи правоохоронної сфери, 

проведення реформи місцевого самоврядування. Другий – може бути 

орієнтований на комплексне оновлення Конституції України, утвердження 
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якісно нової демократичної моделі політичної системи європейського 

зразка, дотримання стандартів, прав і свобод людини, народовладдя, 

гарантій їх реалізації, ефективного державного управління” [323].  

Комплексне оновлення Конституції України, відповідно до 

згадуваного вище Указу Президента України “Про Конституційну 

Асамблею” від 17 травня 2012 року № 328/2012 [348], мало бути 

представлене у підготовленій та схваленій Конституційною Асамблеєю 

Концепції внесення змін до Конституції України, про яку мова йде в 

наступному підрозділі даного розділу. 

 

3.2. Доцільність та обмеженість пропозицій Конституційної 

Асамблеї щодо внесення змін до Конституції України  

 

Як зазначається у Пояснювальній записці до розробленого 

Конституційною Асамблеєю проекту Концепції внесення змін до 

Конституції України, “З урахуванням назв розділів Конституції України та 

необхідності її удосконалення, Конституційна Асамблея створила сім 

комісій, якими здійснено аналіз положень чинної Конституції, 

опрацьовано міжнародний та вітчизняний досвід конституційно-

державного будівництва, загальновизнані міжнародні стандарти та вимоги 

міжнародно-правових документів у сфері прав людини. Враховувалися 

висновки і рекомендації Європейської Комісії “За демократію через право” 

(Венеціанська Комісія) та Парламентської Асамблеї Ради Європи, бралися 

до уваги висновки і рішення Конституційного Суду України, 

напрацювання громадських, зокрема правозахисних, організацій, думки 

вчених, передусім провідних фахівців у галузі конституційного і 

адміністративного права, громадян України, пропозиції, що 

висловлювалися у засобах масової інформації” [152].  

Концепцію внесення змін до Конституції України (проект), 

зазначається у Пояснювальній записці, Конституційна Асамблея на 
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пленарному засіданні 21 червня 2013 року прийняла за основу для 

подальшого доопрацювання з урахуванням зауважень, рекомендацій, 

застережень, висловлених на засіданні Конституційної Асамблеї, а також 

пропозицій, що надійшли від комісій Конституційної Асамблеї, окремих 

членів Конституційної Асамблеї, експертів, громадських організацій і 

громадян. Координаційним бюро Конституційної Асамблеї утворено 

робочу групу з доопрацювання Концепції. Робоча група спільно з членами 

координаційного бюро Конституційної Асамблеї, а також за участю 

провідних експертів та фахівців забезпечила узагальнення пропозицій до 

Концепції і підготувала її доопрацьований текст для розгляду в 

установленому порядку на пленароному засіданні Конституційної 

Асамблеї. 

Член Конституційної Асамблеї М.Мельник зазначає, що текст проекту 

Концепції внесення змін до Конституції України було роздано (надіслано) 

членам Конституційної Асамблеї до її засідання 21 червня 2013 року [195]. 

Проте  сам початковий проект Концепції внесення змін до Конституції 

України при цьому на сайті Конституційної Асамблеї не було розміщено, 

тому його публічний аналіз неможливий. З цієї причини не має сенсу й 

аналіз наявних на сайті Конституційної Асамблеї та інших сайтах 

зауважень і пропозицій щодо ніде не оприлюдненого початкового проекту 

Концепції внесення змін до Конституції України. 

Зауважимо лише, що М.Мельник в основному негативно оцінив 

положення початкового проекту Концепції внесення змін до Конституції 

України. Наведемо деякі із його загальних оцінок: “З проекту Концепції не 

зрозумілим є те, на що спрямована ця Концепція, - на підготовку змін до 

чинної Конституції чи нової Конституції”; “На моє глибоке переконання, 

для прийняття нової Конституції України немає об’єктивних підстав і 

об’єктивної потреби. По-перше, чинна Конституція є сучасним Основним 

Законом, який передбачає усі правові засоби, необхідні для 
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демократичного і правового розвитку нашої держави. По-друге, потенціал 

чинної Конституції значною мірою є невикористаним. Нинішні проблеми 

українського суспільства та держави пов’язані головним чином не з 

недосконалістю Конституції, а з ігноруванням Основного Закону; 

порушенням принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу 

та судову; не забезпеченням дії принципу верховенства права; відсутністю 

дієвого громадського контролю над діяльністю влади; високим рівнем 

корупції тощо. По-третє, за нинішніх політико-правових умов і тенденцій 

нова Конституція не буде кращою за чинну Конституцію – вона 

однозначно буде гіршою”; “Проект Концепції є вкрай “сирим” 

документом, який містить велику кількість неоднозначних, 

незрозумілих, необгрунтованих та хибних положень, що несе в собі 

істотні ризики для конституційного процесу. Цей документ не дає 

чіткої уяви про майбутній зміст Основного Закону України. З нього 

навіть не можна зрозуміти, на що він спрямований – на зміну чинної 

Конституції чи на ухвалення нової Конституції. Тому він не може бути 

покладений в основу конституційної реформи. Якщо конституційну 

реформу здійснювати на засадах, які визначені проектом Концепції, то 

цього взагалі краще не робити”. 

В основному погоджуючись після попереднього ознайомлення з 

початковим проектом Концепції внесення змін до Конституції України зі 

сказаним М.Мельником по суті, все ж зауважимо, що в указах Президента 

України В.Януковича з питань формування та організації діяльності 

Конституційної Асамблеї, його виступах шодо реформування 

(модернізації) Конституції України йдеться лише про внесення змін до неї, 

а не про прийняття нової Конституції. 

Член Конституційної Асамблеї В.Колісник у своїх зауваженнях та 

пропозиціях до початкового проекту Концепції внесення змін до 

Конституції України дійшов такого висновку: “Складається загальне 
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враження, що Концепція внесення змін до Конституції України виглядає 

незавершеною та містить низку зайвих або ж необгрунтованих положень і 

пропозицій” [124]. 

Попри такі критичні оцінки неоприлюдненого початкового проекту 

Концепції внесення змін до Конституції України проект її остаточного 

варіанту, який був офіційно розміщений на сайті Конституційної Асамблеї 

для широкого громадського обговорення [152], на нашу думку, потребує 

докладного і всебічного аналізу як документ, що увібрав у себе (у всякому 

разі, так повинно бути) новітні досягнення не тільки вітчизняного, а й 

зарубіжного конституціоналізму. Вивчення проекту, крім усього іншого, 

надасть можливість у подальшому порівнювати з ним наступні проекти 

конституційних змін та внесені до Конституії України зміни. 

Оприлюднений проект Концепції внесення змін до Конституції 

України (далі – Концепція) багато де в чому відрізняється від її 

початкового проекту. Наголосимо, що в Концепції йдеться про внесення 

змін до Конституції України в редакції норм 1996 року, чинних на час 

роботи Конституційної Асамблеї, тобто без врахування змін, внесених до 

Конституції України Законом України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 червня 2004 року.  

Наявні в Концепції пропозиції щодо змін Конституції України носять 

загальний рекомендаційний, іноді - редакційний характер і не містять 

конкретних формулювань змін її тексту. Напевне, Концепція і має бути 

саме такою, але іноді пропозиції відбивають, швидше,  власні уявлення їх 

автора, ніж результат колективної наукової думки. 

Концепція містить докладний системний аналіз усіх розділів 

Конституції України та пропозиції щодо її удосконалення. Цей аналіз 

немає потреби тут відтворювати, зупинимося переважно на 

найважливіших пропозиціях. Але почнемо не з початку, а з кінця 

Концепції:  
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“Напрацювання пропозицій в Конституційній Асамблеї відбувалося у 

відвертій, діловій, творчій обстановці, часом у гострих дискусіях. З 

переважної більшості питань, що обговорювались, зокрема у частині зміни 

порядку формування Уряду, децентралізації влади та інших важливих 

питань державного життя було досягнуто консенсусу або ж узгоджених 

компромісних, насамперед, фахових підходів, що знайшло своє 

відображення у тексті концепції. 

Проте залишилися питання, що потребують подальшого аналізу та 

стратегування, зокрема щодо: 

- переходу до президентської республіки; 

- доцільності існування інституту Президента України; 

- запровадження двопалатної моделі парламенту; 

-  реформування засад організації та діяльності судової влади, 

зокрема, виборності суддів місцевих судів; 

- переходу до федеративного устрою України. 

Зазначені питання, здебільшого, мають політичний характер і повинні 

бути предметом не лише фахових, а також політичних дискусій”. 

З найважливіших питань реформування Конституції України, отже, 

розробники Концепції не висловили не тільки пропозицій, а й власної 

думки. Вже це можна розглядати як підтвердження неможливості 

“всеосяжної конституційної реформи” в Україні, на якій наполягають 

Венеціанська комісія та інші міжнародні структури. 

Але повернемося до початку Концепції. Назву розділу І “Загальні 

засади” Конституції України пропонується змінити на “Засади 

конституційного ладу”, що точніше відбиватиме місце і роль розділу в 

структурі Конституції та вплив його норм на конституційно-правове 

регулювання суспільних відносин. Слушною є пропозиція про те, що “з 

урахуванням перегляду концептуальних підходів до назв розділів 

Основного Закону України, а також з метою уникнення можливих 
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ускладнень з інтерпретацією та правозастосуванням окремих норм 

необхідно трансформувати зміст частини третьої статті 5 Конституції 

України у положення, відповідно до якого право визначати і змінювати 

засади конституційного ладу належить виключно Українському народу. Це 

право не може бути узурповане державою, її органами та посадовими 

особами”. 

“Ускладнення з інтерпретацією та правозастосуванням … норм… 

статті 5 Конституції України” пов’язані з тим, що частина третя цієї статті 

встановлює: “Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 

належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її 

органами або посадовими особами” [150]. Якщо врахувати, що 

конституційний лад -  це “система суспільних відносин у державі, 

передбачених і гарантованих конституцією та законами, прийнятими на її 

основі та відповідно до неї” [380, с.206], тобто всі суспільні відносини у 

державі, врегульовані нормами конституції, то за цим положенням статті 5 

Конституції України виходитиме, що змінювати її може тільки народ 

України (шляхом референдуму), тоді як за Конституцією України 

змінювати її може тільки Верховна Рада України, а затвердженню на 

всеукраїнському референдумі підлягають лише зміни розділів І “Загальні 

засади”, ІІІ “Вибори. Референдум” і ХІІІ “Внесення змін до Конституції 

України”. 

Для уникнення цієї суперечності в Конституції України при її 

прийнятті потрібно було встановити, що виключно народові належить 

право визначати і змінювати не конституційний лад в Україні, а “засади 

конституційного ладу” в Україні, тобто норми розділу І Конституції 

України, що й пропонується в Концепції.  

Пропозиція “Уточнюючи положення статті 3 чинної Конституції 

України про те, що людина, її життя і здоров’я, свобода, честь, гідність є 

найвищою цінністю, необхідно цю статтю у розділі викласти другою за 
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черговістю, визначивши, що ці цінності мають загальний у всіх сферах 

буття, а не лише соціальний характер”, має суто редакційний характер і 

нічого не додає до юридичного змісту Конституції України. Так само 

редакційними є пропозиції “уточнити зміст частини другої статті 5 чинної 

Конституції України, передбачивши, що народне волевиявлення 

здійснюється через вибори, референдуми, організація і порядок 

проведення яких визначаються Конституцією України та законами 

України, та інші форми безпосередньої демократії”, “У статті 6 розділу має 

бути удосконалено принцип поділу державної влади, що грунтується на 

засадах чіткого розподілу функцій та повноважень шляхом встановлення 

дієвої системи стримувань і противаг, забезпечення єдності формування та 

реалізації державної політики”. 

Доповнення статті 7 щодо визнання і гарантування місцевого 

самоврядування положенням про те, що “місцеве самоврядування 

здійснюється територіальними громадами як безпосередньо, так і через 

органи місцевого самоврядуванння” дублюватиме частину третю статті 

140 Конституції України: “Місцеве самоврядування здійснюється 

територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, 

селищні, міські ради та їх виконавчі органи” [150]. 

Статтю 8 Конституції України пропонується “в основному зберегти 

без змін. Разом з тим її доцільно доповнити нормою про те, що закони 

приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі та на виконання 

Конституції і законів України”. Стаття 8 не потребує такого доповнення, 

оскільки в ній встановлено: “Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй”. 

Мова може йти лише про редагування цього конституційного положення. 
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Пропозиція “встановити пріоритет міжнародних договорів України у 

сфері прав і свобод людини щодо актів національного права у разі 

виникнення колізій між ними”, по суті, знімається наявною в Конституції 

України нормою про те, що “Чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України” (ч.1 ст.9) [150], оскільки за 

правилами розв’язання колізій норм права норми міжнародних договорів, 

до яких приєдналася держава, є пріоритетними щодо норм її національного 

законодавства. 

Пропозиція “закріпити положення щодо засад подальшого розвитку 

громадянського суспільства, оптимізації його відносин з державою, а 

також взаємної їх відповідальності” взагалі є неприйнятною, оскільки 

“громадянське суспільство” не є юридичною категорією (на відміну від 

категорій “держава” і “громадянин”) і не може бути інституціоналізованим 

у конституції. 

Згідно з Концепцією “Положення частини другої статті 15 

Конституції України слід уточнити, зазначивши, що жодна політична 

ідеологія не може визнаватися державою як домінуюча у суспільстві та 

бути обов’язковою”. Держава в принципі не може визнати яку-небудь 

ідеологію як домінуючу у суспільстві, оскільки домінування, тобто 

переважання, як об’єктивний процес залежить від впливу не тільки 

держави, а й багатьох інших об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

Держава може визнати яку-небудь ідеологію як обов’язкову (що й 

забороняє Конституція України), але не як домінуючу. 

Пропозиції “Потребує оновлення стаття 20 Конституціії України щодо 

Державного Герба України. Слід визначитися у питанні дуалізму його 

конституювання, а також встановити вимогу, що детальний опис 

Державного Герба України, інших державних символів України, а також 

порядок їх використання встановлюються законом. 
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Доцільно викласти в окремій статті положення щодо статусу столиці 

України” залишимо без коментарів, оскільки вже проаналізованих 

пропозицій достатньо для висновку про те, що пропоновані зміни не є 

необхідними у розділі І “Загальні засади” Конституції України, нічого не 

змінюють у ньому по суті, мають переважно редакційний характер, а деякі 

із пропозицій взагалі неприйнятні через їх правову чи стилістичну 

некоректність. Якщо врахувати, що будь-які зміни у цьому розділі 

потребують затвердження на всеукраїнському референдумі, то виникнуть 

обгрунтовані сумніви щодо їх доцільності. 

Більшість наявних у Концепції пропозицій щодо змін в інших 

розділах Конституції України мають такий самий характер, як і пропозиції 

щодо розділу І, тому у подальшому аналізуватимемо не всі, а лише деякі із 

них – ті, що, на нашу думку, мають принциповий характер. 

Мета розділу ІІ “Права, свободи та обов’язки людини і громадянина”, 

який пропонується назвати “Основні права і свободи”, визначається як 

“підвищення рівня людиноцентричності Конституції України, змістовне 

збагачення основних прав і свобод, приведення їх переліку у відповідність 

до європейських стандартів та інших міжнародно-правових зобов’язань 

України”.  

Особливий наголос тут робиться на тому, що “При закріпленні прав і 

свобод, передусім соціально-економічних, культурних, необхідно 

визначити відповідні позитивні обов’язки держави щодо умов і порядку 

забезпечення кожного з цих прав. Оскільки соціально-економічні права для 

забезпечення їх реальності потребують активних зусиль держави, умови і 

порядок їх здійснення мають відбуватися на основі законів. Необхідно 

сформулювати положення щодо цих прав у такий спосіб, щоб їх реалізація 

і захист безпосередньо забезпечувалися судом”. 

Питання щодо доцільності конституційного закріплення соціально-

економічних прав і свобод (право на працю, свобода праці, право на 
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справедливу оплату праці, право на відпочинок, право на житло та ін.) є 

дискусійним у науці конституційного права. Згідно з ліберальною 

традицією в конституціоналізмі такі права і свободи взагалі не варто 

проголошувати в конституції, оскільки більшість із них мають 

декларативний характер – держава не може їх гарантувати, у тому числі 

через захист у суді. Якщо, наприклад, людина є безробітною чи не має 

житла, то жоден суд не забезпечить її роботою чи житлом. Згідно з 

соціалістичною традицією в конституціоналізмі соціально-економічні 

права знаходять широке конституційне закріплення і держава тією чи тією 

мірою їх гарантує.  

Сучасний український конституціоналізм грунтується вже не на 

соціалістичних, а на ліберальних цінностях. Закріплені в Конституції 

України такі соціально-економічні права  як право на працю (ст.43), право 

на житло (ст.47), право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, 

що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст.48) та деякі інші є, 

швидше, даниною її соціалістичному минулому і в сучасних умовах не 

можуть бути гарантовані державою. Тому пропозиція “Необхідно 

сформулювати положення щодо цих прав у такий спосіб, щоб їх реалізація 

і захист безпосередньо забезпечувалися судом” є неприйнятною, оскільки  

суд гарантувати такі права не може.  

В Концепції стверджується, що “Вимагає вирішення питання щодо 

доповнення розділу новими правами і свободами у відповідності з 

міжнародно-правовими актами та забезпечення їх гарантованості”, але не 

зазначається, які саме права і свободи маються на увазі. 

В основу розділу ІІ “Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина” Конституції України покладено основні міжнародно-правові 

акти з прав людини: Загальну декларацію прав людини (1948 р.), 

Європейську Конвенцію про захист прав людини та основоположних 

свобод (1950 р.), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 
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(1966 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

(1966 р.), акти щодо прав різного роду соціальних спільнот – жінок, дітей, 

національних меншин та ін. Саме цей розділ дає деяким політикам 

підстави вважати Конституцію України “однією з кращих у Європі і світі”. 

З прийняттям нових міжнародно-правових актів з прав людини 

розширювати каталог конституційних прав і свобод можна до 

безкінечності, у чому немає потреби. Конституція США, прийнята 1787 

року, спершу взагалі не містила норм щодо прав людини. 1791 року були 

прийняті перші 10 поправок щодо прав людини, які отримали назву “Білль 

про права”, після чого нові права і свободи людини в Конституції США 

комплексно не закріплювалися, що, однак, не є підставою для того, щоб 

вважати її застарілою чи недемократичною. У тексті Конституції Франції 

1958 року взагалі немає розділу про права і свободи людини. Натомість у 

преамбулі Конституції зазначається: “Французький народ урочисто 

проголошує свою прихильність правам людини і принципам національного 

суверенітету, як вони визначені Декларацією 1789 року, підтвердженою і 

доповненою преамбулою Конституції 1946 року” [129]. Відповідно, 

Декларація прав людини і громадянина 1789 року і преамбула Конституції 

1946 року є складовими чинної Конституції Франції і її ніхто не підганяє 

під новітні бачення прав і свобод.  

Зрештою, щоб не відставати в конституційному визнанні все нових і 

нових прав і свобод людини, можна було б установити в Конституції 

України принцип невичерпності прав і свобод людини конституційно 

закріпленими правами і свободами, як це зроблено в конституціях деяких 

держав. Наприклад, Росії: “1.Перерахування в Конституції Російської 

Федерації основних прав і свобод не повинно тлумачитися як заперечення 

або зниження інших загальновизнаних прав і свобод людини і 

громадянина” (ч.1 ст.55) [129]. 
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“Розділ має бути доповнений правом на участь у здійсненні 

суспільного контролю за діяльністю державних органів, органів місцевого 

самоврядування, а також державних і комунальних підприємств, установ, 

організацій. Форми організації та способи здійснення такого контролю 

мають визначатися законом”, - пропонується в Концепції. 

Суспільний контроль (зазвичай його називають “громадським”) за 

діяльністю органів публічної влади є необхідною умовою демократичного 

державного правління і здійснюється в різних інституціоналізованих 

формах, передусім шляхом виборів, а також через засоби масової 

інформації, групи інтересів тощо. Тотальний суспільний контроль за 

діяльністю державних і комунальних підприємств, установ, організацій 

може перешкоджати їх успішній діяльності та неодмінно призведе до 

появи численних громадських організацій-контролерів, які (передусім їх 

керівники) паразитуватимуть на наявній у них функції контролю. Такий 

контроль може бути ще одним джерелом корупції. Крім того, є 

спеціалізовані державні органи, які здійснюють контроль діяльності 

державних підприємств, організацій та установ – Рахункова палата 

України, Державна фіскальна служба України, Державна фінансова 

інспекція України, різноманітні інспекції тощо. 

“Пропонується статтю 53 чинної Конституції України доповнити 

положенням про те, що держава сприяє академічній свободі та автономії 

університетів, у тому числі у використанні матеріальних ресурсів та коштів 

відповідно до своїх статутних завдань”. Подібні пропозиції можна зробити 

майже до кожної статті розділу ІІ “Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина”, проте їх реалізація саме в Конституції України не є 

необхідною і може бути здійсненою у звичайних законах.  

У розділі ІІІ “Вибори. Референдум”, який в Концепції пропонується 

назвати “Народне волевиявлення”, основна увага зосереджена на 
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обгрунтуванні необхідності удосконалення інститутів виборів і 

референдуму. 

Щодо виборів, зокрема, пропонується “посилити гарантії реалізації 

виборчих прав громадян як основної форми здійснення безпосередньої 

демократії: 

обмеження щодо виборчого права, виборчі цензи мають 

встановлюватися виключно на конституційному рівні;  

визначити зміст виборчих прав як сукупності прав громадян України, 

зокрема, голосувати, висувати кандидатів, вести агітацію; 

передбачити, що порядок реалізації виборчих прав, у тому числі 

встановлення обмежень у здійсненні цих прав, визначається законом. 

Доцільно передбачити, що вимоги до реєстрації кандидатів та 

фінансування виборів мають носити пропорційний (розумний) характер та 

здійснюватися у розмірах, що забезпечують доступність реалізації права 

бути обраним”. 

До цих гарантій приєднуються пропозиції “вирішити питання щодо 

обмеження пасивного виборчого права, пов’язаного зі строком проживання 

в Україні та наявністю судимості за вчинення будь якого умисного 

злочину… запровадити обмеження пасивного виборчого права для 

окремих категорій посадових осіб, зокрема, прокурорів, суддів, 

військовослужбовців, державних службовців”.  

Обмеження пасивного виборчого права (права обиратися) 

представників окремих професій – службовий (професійний) ценз – є 

досить поширеним явищем. Найчастіше обмеження пасивного виборчого 

права застосовується щодо військовослужбовців, поліцейських та 

службовців органів безпеки. Іноді таке обмеження поширюється на суддів і 

прокурорів. У деяких країнах виборчого права взагалі не мають 

священнослужителі. Вважається, що особи усіх цих професій мають бути 

політично нейтральними і не можуть брати активної участі в політичному 
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житті. Обмеження пасивного виборчого права не означає його позбавлення 

– особа зможе обиратися, якщо залишить посаду, з якою пов’язується 

обмеження. Оскільки звичайними законами права громадян не можуть 

звужуватися понад обмеження, встановлені конституцією, то обмеження 

пасивного виборчого права окремих категорій посадових осіб, про що 

йдеться в Концепції, в разі визнання його необхідності, може бути 

здійснено лише в Конституції України. 

Важливою є пропозиція “закріпити положення про те, що питання 

організації і проведення виборів народних депутатів України, Президента 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів регламентуються кодифікованим 

законодавчим актом, що приймається та змінюється за ускладненою 

порівняно зі звичайними законами процедурою. 

При цьому такий законодавчий акт в частині виду виборчої системи, 

засад територіальної організації виборів, утворення та діяльності органів 

адміністрування виборчого процесу, порядку висування та реєстрації 

кандидатів на виборні посади не може бути змінений за два роки до дня 

виборів, що може стати однією з інституційних гарантій стабільності 

виборчого законодавства в Україні”.  

Необхідність забезпечення стабільності виборчого законодавства в 

Україні є очевидною. Проте виборча система з усіма її складовими 

залежить не тільки від кон’юнктурних суб’єктивних – співвідношення 

партійно-політичних сил у суспільстві і в парламенті, настроїв 

парламентаріїв, позиції президента тощо, а й об’єктивних чинників, 

передусім особливостей форми державного правління і партійної системи. 

Зміни у формі державного правління, партійній системі зумовлюватимуть 

необхідність змін виборчої системи, які ускладнюватимуться 

пропонованими в Концепції законодавчими застереженнями. Іншими 
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словами, у політично нестабільному суспільстві не може бути стабільного 

виборчого законодавства. 

Що стосується регламентації виборів “кодифікованим законодавчим 

актом, що приймається та змінюється за ускладненою порівняно зі 

звичайними законами процедурою”, то це означатиме запровадження у 

правовій системі України особливого виду законів, які зазвичай 

називаються органічними і діють у відносно небагатьох країнах. 

Доцільність запровадження в Україні органічних законів є, швидше, 

юридичною, ніж політичною проблемою. 

Хоч як дивно, Концепція передбачає істотне обмеження можливостей 

використання інституту референдуму, хоча він є одним із двох 

найважливіших, поряд із виборами, засобів безпосередньої демократії. 

Зокрема, пропонується: “закріпити положення, що всеукраїнський 

референдум може бути призначений (проголошений) лише з предмету, 

визначеного Конституцією України”; “визначити, що предметом 

всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (ініціативний 

референдум) може бути лише питання скасування закону, який набрав 

чинності (інститут ”народного вето”). 

Вітчизняний і зарубіжний конституціоналізм не знає таких обмежень 

щодо використання інституту референдуму. Конституції зазвичай 

визначають коло тільки тих питань, які не можуть виноситися на 

референдум, а також тих, рішення з яких обов’язково приймається шляхом 

референдуму (зазвичай це питання щодо територіальних змін). 

Конституція України у повній відповідності з традиціями зарубіжного 

конституціоналізму встановила: “Виключно всеукраїнським референдумом 

вирішуються питання про зміну території України” (ст.73); “Референдум 

не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та 

амністії” (ст.74) [150]. 
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Слушною, на нашу думку, є пропозиція про те, що “Стаття 73 чинної 

Конституції України потребує уточнення, згідно з яким міжнародні 

договори України з питань зміни території України, входження України до 

міждержавного об’єднання або міжнародної організації із делегуванням 

окремих суверенних прав Української держави наднаціональним органам 

підлягають обов’язковому затвердженню всеукраїнським референдумом”.  

Пропозиції щодо конституційного визначення “умов, необхідних для 

визнання всеукраїнського референдуму таким, що відбувся, а також 

визнання рішення, винесеного на всеукраїнський референдум, ухваленим” 

можуть бути реалізовані як в Конституції України, так і в законі про 

референдум.  

Докладніше зупинимося на пропозиції “запровадити інститут 

народної законодавчої ініціативи, передбачивши, що законопроекти з 

питань, віднесених до сфери регулювання законом, можуть бути внесені до 

Верховної Ради України за ініціативою не менш ніж ста тисяч громадян 

України, які мають право голосу, і такі законопроекти розглядатимуться 

парламентом невідкладно”.  

Інститут народної законодавчої ініціативи передбачений 

конституціями багатьох держав, зокрема Австрії, Іспанії, Італії, Латвії, 

Литви, Польщі та ін. Проте він виступає суто формальним засобом 

безпосередньої демократії, який може використовуватися і з метою 

політичного маніпулювання. Те, що парламент зобов’язаний невідкладно 

розглянути законопроект, внесений у порядку народної законодавчої 

ініціативи, зовсім не означає, що він зобов’язаний прийняти його як закон. 

Парламент може прийняти внесений законопроект без змін як закон, 

внести поправки до нього і прийняти з поправками, або взагалі відхилити. 

Останнє позбавляє сенсу саму народну законодавчу ініціативу. 

З іншого боку, інститут народної законодавчої ініціативи може 

використовуватися главою держави (президентом) чи опозиційними щодо 
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правлячої в країні парламентської більшості політичними силами з метою 

тиску на парламент – через організацію самої законодавчої ініціативи 

(збирання необхідної кількості підписів громадян) і спонукання 

парламенту до прийняття внесеного законопроекту з тим, щоб рахуватися з 

“волею народу”.  

“Мета розділів IV, V, VI Конституції України (в цих розділах йдеться, 

відповідно, про Верховну Раду України, Президента України, Кабінет 

Міністрів України та інши органи виконавчої влади. – В.К.), - зазначається 

в Концепції, - вирішення низки державотворчих завдань, в основі яких 

лежать зміцнення засад парламентаризму, удосконалення системи 

стримувань та противаг в організації державної влади, її децентралізації”. 

Проте щодо цих розділів у Концепції  майже не йдеться про головне – 

обмеження конституційних повноважень Президента України, передусім у 

сфері виконавчої влади, перерозподіл повноважень зі здійснення 

державної влади на користь Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України. Саме такий перерозподіл був головною метою конституційної 

реформи 2004 року. Зрештою, інакше й не могло бути, оскільки сама 

Концепція розроблялася з ініціативи і за завданням Президента України. 

У розділі IV “Верховна Рада України” “пропонується розширити 

повноваження Верховної Ради України щодо формування складу Кабінету 

Міністрів України і здійснення контролю за його діяльністю, зокрема у 

таких формах як розгляд питання про вотум довіри і вотум недовіри, 

заслуховування звітів Кабінету Міністрів України та його окремих членів”. 

Про те, яким саме чином потрібно розширити повноваження Верховної 

Ради України щодо формування складу Кабінету Міністрів України, не 

сказано нічого. Висловлення парламентом вотуму довіри 

новосформованому уряду (інвеститура уряду) відбувається за 

парламентського способу формування уряду, проте про перехід до нього в 

Концепції не йдеться. Що стосується висловлення парламентом вотуму 
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недовіри уряду, то така можливість Конституцією України передбачена: 

“Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини 

народних депутатів України від її конституційного складу може 

розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та 

прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від 

конституційного складу Верховної Ради України” (ч.1 ст.87), а “Прийняття 

Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів 

України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України” (ч. ст.115) 

[150]. 

Як новацію в українському конституціоналізмі пропонується 

“запровадити процедуру інтерпеляції, яка передбачає ініціативне 

проведення обов’язкових слухань з питань діяльності Кабінету Міністрів 

України або його окремих членів. При цьому встановити, що інтерпеляція 

ініціюється від імені кількісно визначеної групи народних депутатів 

України”. 

Інтерпеляція – це звернена до уряду в цілому чи до окремих його 

членів вимога групи депутатів парламенту дати пояснення з приводу 

проводжуваної ними загальної політики або з якого-небудь суспільно 

важливого конкретного питання. Є особливим видом депутатського 

запиту. Від звичайного запиту вона відрізняється передусім порядком 

внесення і правовими наслідками. Інтерпеляція вноситься на пленарному 

засіданні парламенту. Зазвичай вимагається велика кількість підписів під 

текстом інтерпеляції, встановлюються жорсткі строки її подання та 

обговорення. Інтерпеляція передбачає відповідь глави уряду чи міністра, 

обговорення і прийняття рішення шляхом голосування. Обговорення 

відповіді може спричинити загальні дебати про довіру уряду. Незадовільна 

оцінка парламентом відповіді, висловлення недовіри чи осуду дій можуть 

викликати відставку міністра чи уряду в цілому. Інтерпеляція, як правило, 

вноситься депутатами від опозиції і може слугувати дійовим засобом 
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контролю за діяльністю уряду. Інститут інтерпеляції застосовується тільки 

в деяких країнах із парламентарними і змішаною формами державного 

правління [380, с.179]. 

В Україні аналогом інституту інтерпеляції є право Верховної Ради 

України прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України, про 

що мова йшла вище. Розширення можливостей реалізації політичної 

відповідальності Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою 

України за рахунок запровадження інституту інтерпеляції додатково 

дестабілізуватиме роботу Кабінету Міністрів України, оскільки за наших 

умов парламентська опозиція шукатиме і використовуватиме будь-який 

привід, щоб відправити його у відставку. 

У Концепції пропонується “передбачити, що Президент України після 

проведення консультацій з Головою Верховної Ради України, керівниками 

депутатських фракцій приймає рішення про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України та проголошує позачергові 

парламентські вибори, якщо: 

протягом визначеного Конституцією України строку пленарні 

засідання чергової сесії Верховної Ради України не можуть розпочатися; 

Верховна Рада України у визначені Конституцією України строки не 

сформувала персональний склад Кабінету Міністрів України”. 

У цих пропозиціях немає нічого нового, оскільки перша підстава для 

дострокового припинення повноважень Верховної Ради України визначена 

Конституцією України з часу її прийняття: “Президент України може 

достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо 

протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть 

розпочатися” (ч.2 ст.90) [150], а друга була запроваджена конституційною 

реформою 2004 року: “Президент України має право достроково 

припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: … 2) протягом 

шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано 
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персональний склад Кабінету Міністрів України” (ч.2 ст.90) [84]. Обидві 

підстави є чинними на сьогодні. 

“У сфері законодавчої діяльності пропонується уточнити коло 

суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Порядок 

здійснення права законодавчої ініціативи народними депутатами України 

встановлюється законом. 

Коло суб’єктів права законодавчої ініціативи може бути розширене у 

разі запровадження інституту народної законодавчої ініціативи”, - 

зазначається в Концепції.  

Із цих положень незрозуміло, як саме потрібно “уточнити коло 

суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України”.  Якщо 

через запровадження інституту народної законодавчої ініціативи, то варто 

було б так і сказати. 

Пропозиція “Право законодавчої ініціативи щодо внесення проекту 

закону про Державний бюджет України та змін до нього має належати 

виключно Кабінету Міністрів України” є зайвою, оскільки згідно з 

Конституцією України “Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня 

кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про 

Державний бюджет України на наступний рік” (ч.2 ст.96) [150]. Жодних 

інших суб’єктів права законодавчої ініціативи щодо проекту закону про 

Державний бюджет України Конституція України не передбачає. 

“Президент України підписує та офіційно оприлюднює закони або 

використовує право вето. У разі непідписання закону і незастосування 

права вето закон невідкладно офіційно оприлюднюється Головою 

Верховної Ради України і опубліковується за його підписом”. Перше 

речення цієї пропозиції дублює частину другу статті 94 Конституції 

України [там само], а друге, на нашу думку, – доцільно конкретизує 

частини третю і четверту статті 94 Закону України “Про внесення змін до 

Конституції України” від 8 грудня 2004 року: 
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“У разі, якщо Президент України протягом встановленого строку не 

повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим 

Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. 

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий 

Верховною Радою України не менш як двома третинами від її 

конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати 

та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі, якщо Президент 

України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно 

оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за 

його підписом” [84].  

Концепція торкається і такого гостроактуального питання як 

обмеження депутатської недоторканності. Пропонується в Конституції 

України “встановити, що народний депутат України не може бути 

затриманий або взятий під варту без згоди парламенту до винесення 

обвинувального вироку щодо нього, за винятком затримання на місці 

вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину”. Таке обмеження, навіть 

без уточнення “тяжкого чи особливо тяжкого” (до речі, наявність тут слова 

“тяжкого” робить зайвим словосполучення “особливо тяжкого”), міститься 

в конституціях більшості держав світу. Водночас конституції багатьох 

держав містять також інші обмеження депутатської недоторканності – 

залежно від виду правопорушень, здійснених депутатом, міри 

передбачуваного покарання за вчинений ним злочин тощо, а в деяких 

державах депутатська недоторканність поширюється на депутата тільки на 

час перебування його на сесії. Про можливість запровадження в 

Конституції України таких обмежень у Концепції не йдеться. Досить 

поширеною серед науковців є думка про те, що депутатська 

(парламентська) недоторканність у сучасному демократичному суспільстві 

взагалі недоречна. 
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Найсуттєвішими у розділі V “Президент України” Конституції 

України мали б бути  зміни у повноваженнях Президента України щодо 

формування Кабінету Міністрів України та призначення  керівників 

центральних органів виконавчої влади. Проте в Концепції з цього приводу 

містяться тільки загальні побажання: “У Конституції України 

пропонується змінити повноваження Президента України щодо 

призначення та звільнення Прем’єр-міністра України, інших членів 

Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої 

влади, утворення, реорганізації, ліквідації міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, скасування актів Кабінету 

Міністрів України та актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 

Водночас передбачити участь глави держави у процесі формування Уряду 

шляхом внесення до парламенту кандидатури Прем’єр-міністра України з 

урахуванням результатів виборів до Верховної Ради України”. Єдине 

наявне тут уточнення щодо внесення Президентом України до Верховної 

Ради України кандидатури Прем’єр-міністра України з урахуванням 

результатів виборів до Верховної Ради України є повторенням 

запровадженої конституційною реформою 2004 року і чинної нині норми 

Конституції України. 

Принциповою є пропозиція щодо деякого спрощення процедури 

імпічменту Президента України: “Пропонується змінити порядок 

імпічменту Президента України за звинуваченням у вчиненні злочину. При 

цьому має бути запроваджено спеціальну процедуру, відповідно до якої 

звинувачення висувається більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України. Рішення щодо імпічменту Президента України 

приймається не менш як двома третинами від конституційного складу 

Верховної Ради  (за чинними нормами таке рішення приймається 

Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її 
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конституційного складу. – В.К.) з урахуванням висновку Конституційного 

Суду України”. 

Проте ще більш важливим мало б бути  уточнення, що Президент 

України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку 

імпічменту не тільки у разі вчинення ним державної зради або іншого 

злочину (таке з президентами трапляється вкрай рідко), а й у випадку 

навмисного порушення ним Конституції України, до чого президенти, і не 

тільки України, вдаються досить часто. Таке застереження міститься у 

конституціях багатьох держав. Наприклад: “Президент Республіки може 

бути звільнений від своєї посади, якщо в процесі її відправлення він 

свідомо порушить Конституцію або будь-який інший закон” (ч.4 ст.31 

Конституції Угорщини 1949 р.); “Бундестаг або Бундесрат можуть 

порушити перед Федеральним конституційним судом обвинувачення 

проти Федерального Президента в навмисному порушенні ним Основного 

закону або іншого федерального закону” (ч.1 ст.61 Основного закону ФРН 

1949 р.) [127]; “Президент Республіки не несе відповідальності за дії, 

вчинені під час виконання своїх функцій, за винятком державної зради або 

посягання на Конституцію” (ч.1 ст.90 Конституції Італії 1947 р.); 

“1.Президент Республіки за порушення Конституції, закону або за скоєння 

злочину може бути притягнений до відповідальності перед Державним 

Трибуналом” (ч.1 ст.145 Конституції Польщі 1997 р.) [128]; “Президента 

можна переслідувати тільки за навмисне порушення Конституції або за 

зраду Батьківщині” (ст.107 Конституції Словаччини 1992 р.) [129]. 

Наявні в Концепції пропозиції: “зберегти чинний порядок обрання 

Президента України та строк, на який він обирається, уточнивши при 

цьому строки проголошення виборів Президента України”; “розглянути 

питання заміни такої вимоги як строк проживання громадянина України, 

який балотується на пост Президента України, на строк перебування у 

громадянстві України”; “Положення цього розділу мають містити 
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застереження стосовно того, що одна й та сама особа не може бути 

Президентом України більше ніж два строки підряд (таке застереження 

вже є в частині третій статті 103 Конституції України. – В.К.). Це 

обмеження має діяти щодо конкретної особи незалежно від внесення 

конституційних змін”; “встановити, що акти Президента України, які 

підлягають контрасигнації, набирають чинності лише після такої 

контрасигнації” також  можуть викликати заперечення. 

Наприклад, загальні і прямі вибори президента, які в сучасних умовах 

пов’язані з величезними непродуктивними фінансовими витратами, 

сприяють політичному протистоянню у суспільстві, встановленню 

авторитарного правління та викликають низку інших негативних наслідків, 

могли б бути замінені виборами його у парламенті. У разі заміни 

виборчого цензу “строк проживання громадянина України в Україні” на 

“строк перебування у громадянстві України” Президентом України може 

бути обрана й особа, яка майже не проживала в Україні і не знає, що в ній 

відбувається. Головною проблемою передбаченого Конституцією України 

інституту контрасигнації – скріплення актів Президента України 

підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та 

його виконання (ч.4 ст.106), – є не стільки чинність акта, скільки наявність 

у глави уряду права відмовитися від контрасигнації, про що мова докладно 

йшла у попередньому розділі даної роботи.  

Розділ VI “Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади” 

в Концепції пропонується назвати “Кабінет Міністрів України. Центральні 

та місцеві органи виконавчої влади”. Розробники Концепції констатують, 

що “Однією з головних проблем організації державної влади є недостатня 

самостійність Кабінету Міністрів України щодо участі у визначенні 

державної політики та її реалізації” і пропонують “змінити окремі 

положення цього розділу з метою удосконалення відносин між главою 
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держави, парламентом і урядом відповідно до засад змішаної форми 

правління”.  

Одна з таких пропозицій полягає у тому, що “Мають бути закріплені 

положення про те, що Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію 

державної політики, у тому числі шляхом видання правових актів і їх 

впровадження та координації діяльності міністрів”. Хоча Конституція 

України досить докладно закріплює функції і повноваження Кабінету 

Міністрів України щодо реалізації державної політики (ст.116) і 

встановлює, що “Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції 

видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання” (ч.1 

ст.117) [150]. Що стосується “координації діяльності міністрів”, то вона є 

очевидною і без внесення змін до Конституції України, оскільки міністри є 

членами Кабінету Міністрів України. 

“Ключовим є питання, пов’язані з формуванням Верховною Радою 

України складу Кабінету Міністрів України”, - зазначається в Концепції. 

Проте з цього питання, по суті, є лише одна пропозиція: “Необхідно 

передбачити, що відносини Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 

України забезпечуватимуться шляхом схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України. Таке схвалення має здійснюватися одночасно з 

формуванням складу Кабінету Міністрів України”. Найважливішим у цій 

пропозиції є те, що Програма діяльності Кабінету Міністрів України має 

схвалюватися одночасно з формуванням його складу. Так відбувається в 

країнах з парламентарною формою правління. Затверджуючи склад уряду, 

парламент одночасно затверджує і програму його діяльності, що, крім 

усього іншого, має об’єднувати їх зусилля щодо виконання програми, 

забезпечувати єдність дій парламенту та уряду. 

Конституція України передбачає схвалення парламентом Програми 

діяльності уряду, відносячи до повноважень Верховної Ради України     
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“11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України” (п.11 ч.1 ст.85), проте таке схвалення не 

пов’язується з формуванням складу Кабінету Міністрів України. Це 

суперечить не тільки усталеній практиці парламентарного правління, а й 

елементарній логіці: спершу затверджується склад уряду і лише потім 

з’ясовується, що він збирається робити. За наших умов траплялося й так, 

що Кабінет Міністрів України працював взагалі без схваленої Верховною 

Радою України Програми діяльності. 

Розробники Концепції вважають за доцільне “запровадити 

конструктивний вотум недовіри, коли Верховна Рада України може 

відправити у відставку Кабінет Міністрів України одночасно з 

призначенням нового Прем’єр-міністра України”. 

Можливість висловлення лише конструктивного вотуму недовіри 

передбачена конституціями тільки деяких держав із парламентарною 

формою правління, зокрема Іспанії: “1. Конгрес депутатів може поставити 

питання про політичну відповідальність Уряду, прийнявши абсолютною 

більшістю голосів резолюцію осуду. 2. Резолюція осуду повинна бути 

запропонована щонайменше однією десятою частиною депутатів і 

включати пропозицію про кандидата на пост голови уряду” (ч.1,2 ст.113 

Конституції Іспанії 1978 р.) [128], Німеччини: “(1) Бундестаг може 

висловити недовіру Федеральному канцлеру тим, що більшістю членів 

обере йому наступника, і звернутися до Федерального президента з 

проханням про звільнення Федерального канцлера. Федеральний 

президент повинен задовольнити це прохання і призначити обрану особу” 

(ч.1 ст.67 Основного закону ФРН 1949 р.) [127]. 

“Висловлення вотуму недовіри і відставка уряду з одночасним 

призначенням глави іншого уряду, - зазначає П.Шляхтун, - дає можливість 

уникати тривалих урядових криз, зумовлених тим, що парламент, 

звільнивши уряд у відставку, тривалий час не може знайти йому заміну. 
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Конструктивний вотум недовіри сприяє забезпеченню наступності і 

стабільності виконавчої влади” [380, с.221].  

“Кабінет Міністрів України заявляє про свою відставку перед 

новообраною Верховною Радою України. Кабінет Міністрів України, 

відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує 

виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого 

Кабінету Міністрів України” - ці положення Концепції майже дослівно 

відтворюють частини першу і четверту статті 115 Конституції України в 

редакції Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від   

8 грудня 2004 року [84], які є чинними на сьогодні. Такий порядок 

відповідає парламентському способу формування уряду і парламентарній 

формі правління загалом, а положення про те, що Кабінет Міністрів 

України продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи 

новосформованого уряду може розглядатися як замінник інституту 

конструктивного вотуму недовіри. 

Парламентському способу формування уряду відповідає і наявна в 

Концепції пропозиція: “Рішення про відставку окремих членів Кабінету 

Міністрів України ухвалюються Верховною Радою України за поданням 

Прем’єр-міністра України”. Зрештою, вона також є відтворенням 

положення пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України в 

редакції Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від   

8 грудня 2004 року: “До повноважень Верховної Ради України належить:… 

12) … призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів 

Кабінету Міністрів України… звільнення зазначених осіб з посад…”  [там 

само]. 

Загалом можна сказати, що в Концепції відтворюються основні 

положення Закону України “Про внесення змін до Конституції України” 

від 8 грудня 2004 року щодо формування складу Кабінету Міністрів 

України без конкретизації ролі Президента України у цьому процесі. 
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Принципово важливою є пропозиція “передбачити право Кабінету 

Міністрів України призначати на посади та звільняти з посад заступників 

міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується та координується відповідним міністром, а 

також голів місцевих державних адміністрацій”, особливо в частині 

призначення Кабінетом Міністрів України голів місцевих державних 

адміністрацій, яких згідно з Конституцією України призначає Президент 

України. Реалізація цієї пропозиції сприятиме подоланню такого 

негативного явища в державному управлінні як дуалізм виконавчої влади – 

розподілу повноважень із її здійснення між Кабінетом Міністрів України і 

Президентом України. 

Не менш важливою є спрямована на децентралізацію влади 

пропозиція “Повноваження місцевих державних адміністрацій мають бути 

переглянуті та зведені до виконання тих повноважень, які не можуть 

підлягати децентралізації, зокрема, щодо координації діяльності 

територіальних органів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, нагляду за відповідністю актів органів місцевого 

самоврядування Конституції та законам України, контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень”. 

Наявні в Концепції пропозиції щодо змін у розділах                           

VII “Прокуратура” і VIII “Правосуддя” (їх пропонується поміняти місцями 

із заміною назви “Правосуддя” на “Судова влада”), за нашим визначенням 

(див. розділ 1), виходять за межі політологічного аналізу. 

Розділ ІХ “Територіальний устрій України” в Концепції пропонується 

назвати “Адміністративно-територіальний устрій”. У ньому “На зміну 

положень чинної Конституції України пропонується запровадити 

трирівневу систему адміністративно-територіального устрою: регіони 

(Автономна Республіка Крим, області, місто Київ, Севастополь); райони; 

громади – одне або декілька поселень, зокрема, місто, село, селище з 
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прилеглими до них територіями”. Проте і нинішній адміністративно-

територіальний устрій України є триланковим: населені пункти (села, 

селища, міста) – райони – області. Автономна Республіка Крим, райони в 

містах, міста Київ і Севастополь, які, згідно з Конституцією України (ч.1,3 

ст.133), також є складовими системи її адміністративно-територіального 

устрою, не є його окремими ланками. 

Поняття “громада” є соціальною, а не адміністративно-

територіальною категорією. На відміну від адміністративно-

територіальних понять “село”, “селище”, “місто”, “район”, “область” воно 

позначає не якусь територію, а спільноту людей, у тому числі 

територіальну. Згідно з Конституцією України територіальна громада – це 

жителі села чи добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох 

сіл, селища та міста (ч.1 ст.140) [150]. Тому поняття “область”, “район”, 

“громада” не є однопорядковими і “громада”, на відміну від поняття 

“територіальна громада”, не може вважатися адміністративно-

територіальною одиницею. Крім того, у деяких країнах, наприклад у 

Франції, територіальними громадами визнаються спільноти жителів не 

тільки населених пунктів, а й адміністративно-територіальних одиниць 

середнього і вищого рівня. 

Поняття “регіон” також не є однозначним. Воно використовується для 

позначення як адміністративно-територіальних одиниць вищого рівня, так 

і певних частин території держави (південний регіон, східний регіон тощо) 

чи земної кулі (наприклад, Азіатсько-Тихоокеанський регіон). 

Застосовувати його для позначення в одній країні таких різнорідних 

адміністративно-територіальних одиниць як автономна республіка 

(Автономна Республіка Крим), області і міста (Київ, Севастополь) навряд 

чи доцільно. 

Пропозиція “передбачити законодавче врегулювання питань 

адміністративно-територіального устрою України, зокрема визначення 
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категорії, статусу, порядку створення, реорганізації, найменування, 

перейменування, зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, а 

також особливостей організації місцевого самоврядування  у містах з 

районним поділом” і подібні належать до проблематики державного 

управління і, на нашу думку, не потребують політологічного аналізу у 

межах даної роботи.  

Зміни в розділі Х “Автономна Республіка Крим” у зв’язку з 

тимчасовою окупацією Криму Російською Федерацією аналізувати немає 

сенсу. 

Щодо розділу ХІ “Місцеве самоврядування” в Концепції переважають 

загальні побажання: зміцнення конституційно-правових засад місцевого 

самоврядування; підвищення ефективності функціонування системи 

місцевого самоврядування; сприяння подальшому розвитку форм 

безпосередньої демократії та децентралізації влади; приведення 

конституційно-правових засад місцевого самоврядування у відповідність з 

положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування; визначення 

конституційно-правових умов реалізації невід’ємного права членів 

територіальних громад на участь у здійсненні місцевого самоврядування; 

посилення гарантій правової, організаційної та матеріально-фінансової 

самостійності місцевого самоврядування тощо, які через їх загальність 

немає потреби аналізувати. 

Із конкретних пропозицій найбільшу увагу привертає наступна: 

“Місцеве самоврядування має здійснюватися на рівні громади, району, 

регіону”. Реалізація цієї пропозиції, на нашу думку, передбачає 

конституційне визнання суб’єктами місцевого самоврядування не тільки 

територіальних громад як жителів населених пунктів, як це має місце 

тепер, а й спільнот жителів районів і областей. Як суб’єкти місцевого 

самоврядування такі спільноти повинні мати відповідні органи, причому 

не тільки місцеві ради (районні, обласні), які створюються і тепер, а й їхні 
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виконавчі органи, створення яких чинною Конституцією України не 

передбачено. Тому потрібно підтримати пропозицію: “створити 

конституційну основу для створення обласними та районними радами 

власних виконавчих органів”. 

У разі існування місцевого самоврядування на всіх рівнях 

адміністративно-територіального устрою першорядної ваги набуває 

розмежування повноважень органів місцевого самоврядування місцевого, 

районного та обласного рівня. Таке розмежування має грунтуватися на 

принципі субсидіарності, суть якого полягає в тому, що на вищі рівні 

управління передається вирішення тільки тих питань, які не можуть бути 

вирішені на нижчому рівні. Тому варто підтримати і пропозицію 

“закріпити принципи субсидіарності та спільної відповідальності, повноти 

повноважень місцевого самоврядування”.  

Слушною є також і пропозиція “Потребує розширення конституційно-

правове регулювання статусу органів самоорганізації населення…”, однак 

докладно таке регулювання повинно здійснюватися на рівні звичайних 

законів, а не Конституції України. Так само звичайними законами  можна 

“закріпити за місцевими радами право самостійно визначати систему, 

структуру власних виконавчих органів, загальну чисельність апарату ради 

та її виконавчих органів, обсяг видатків на їх утримання в межах коштів 

місцевого бюджету; відображення принципу підконтролності та 

підзвітності виконавчих органів місцевого самоврядування відповідним 

радам”. 

Основний зміст наявних у Концепції пропозицій щодо змін у розділі 

ХІІ “Конституційний Суд України” стосується удосконалення статусу 

суддів Конституційного Суду України. Більшість таких пропозицій можуть 

бути реалізовані у Законі України “Про Конституційний Суд України” 

[98]. 

 З інших найбільш важливих пропозицій можна виокремити наступні: 
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змінити порядок формування складу Конституційного Суду України 

шляхом призначення на паритетних засадах половини складу 

Конституційного Суду України Президентом України та половини складу 

Конституційного Суду України Верховною Радою України. Зменшити 

загальний склад Конституційного Суду України до 14 осіб;  

вилучити з переліку повноважень Конституційного Суду України 

повноваження щодо офіційного тлумачення законів України; 

доповнити повноваження Конституційного Суду України 

положеннями щодо розгляду: 

 конституційних скарг стосовно порушення прав і свобод; у зв’язку з 

цим пропонується у Конституційному Суді України створити дві палати: з 

питань конституційності законів та інших правових актів та з розгляду 

конституційних скарг;  

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надається 

Верховною Радою України; у зв’язку з цим пропонується надати право 

народним депутатам України щодо звернення до Конституційного Суду 

України з питань відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України та тих міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; 

питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський 

референдум; 

доповнити коло суб’єктів права на конституційне звернення органами 

місцевого самоврядування з питань, які стосуються місцевого 

самоврядування, захисту прав та інтересів територіальних громад. 

Передусім зауважимо, що в Концепції передбачається значне 

розширення повноважень Конституційного Суду України і водночас – 

зменшення його чисельного складу з 18 до 14 осіб. Така кількість суддів 

Конституційного Суду України навряд чи справиться зі значно збільшеним 

обсягом його роботи. Викликає сумніви доцільність усунення судової гілки 
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влади від формування складу Конституційного Суду України (нині шість 

суддів Конституційного Суду України призначаються з’їздом суддів 

України). Нарешті, з урахуванням непоодиноких фактів використання 

Конституційного Суду України у політичних цілях, негативних наслідків 

його діяльності, особливо фактичного скасування ним змін, запроваджених 

конституційною реформою 2004 року, про що докладно йшлося у 

попередньому розділі даної роботи, досить поширеною є думка про 

доцільність скасування самого інституту Конституційного Суду України з 

покладенням здійснюваних ним функцій на спеціально створену 

конституційну палату Верховного Суду України. У Концепції про таку 

можливість нічого не сказано. 

Наявність у Конституційного Суду України повноваження щодо 

офіційного тлумачення законів України (п.2 ст.150 Конституції України) 

[150] суперечить не тільки практиці зарубіжного конституціоналізму, а й 

елементарній логіці. Адже за наявності у Конституційного Суду України 

такого повноваження не народні депутати України визначають, який саме 

сенс вони вкладали в ту чи іншу норму прийнятого ними закону, а судді 

Конституційного Суду України, які не мали до прийняття цього закону 

жодного стосунку, пояснюють, що мали на увазі парламентарії. 

Автентичне, тобто справжнє, дійсне, тлумачення норм права може дати 

тільки той орган, який їх встановив. Відповідно, тлумачення законів 

повинна здійснювати тільки Верховна Рада України, яка їх прийняла. 

Наділення конституційного суду повноваженням щодо офіційного 

тлумачення законів є винятковим явищем у практиці європейського 

конституціоналізму. У зарубіжних європейських державах такою 

функцією наділений тільки Конституційний суд Азербайджану (ч.IV ст.130 

Конституції Азербайджану 1995 р.) [127]. Тому пропозиція “вилучити з 

переліку повноважень Конституційного Суду України повноваження щодо 

офіційного тлумачення законів України” є слушною. 
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Ідея щодо закріплення в Конституції України інституту 

конституційної скарги є досить популярною серед українських 

правознавців. В.Тацій, наприклад, стверджує: “Поліпшенню доступу до 

правосуддя може слугувати запровадження інституту конституційної 

скарги. Така форма звернення до органів конституційного судочинства 

створює додаткові можливості для судового захисту прав і свобод 

громадян на найвищому рівні, рівні конституційного контролю. Цей 

інститут довів свою дієздатність в таких країнах, як Німеччина, Росія, 

Австрія, Словенія, Чехія і багатьох інших” [329]. 

Популярність ідеї інституту конституційної скарги значною мірою 

пов’язана з уявленням про нього як про юридичну можливість звертатися 

до Конституційного Суду України як найвищої національної судової 

інстанції в разі незгоди з рішеннями у судовій справі попередніх судових 

інстанцій, тобто як про найвищу касаційну інстанцію. Між тим йдеться про 

дещо інше. Наведемо відповідні положення конституцій названих держав:  

“(1) Федеральний конституційний суд вирішує справи: … 4-а) за 

конституційними скаргами, які можуть бути подані кожним, хто 

стверджує, що публічна влада порушила одне з його основних прав або 

одне із прав, що містяться у статтях 20 (абзац 4),33,38,101,103 і 104 (ст.93 

Основного закону ФРН 1949 р.) (у названих статтях йдеться, відповідно, 

про: право німців на опір будь-кому, хто вдається до спроби усунути 

державний лад ФРН (абзац 4 ст.20); однаковість громадянських прав та 

обов’язків німців (ст.33); вибори депутатів нижньої палати парламенту – 

Бундестагу та їхній вільний мандат (ст.38); судового захисту прав і свобод 

(ст.101, 103); свободи особи (ст.104)) [127]; 

“4. Конституційний Суд Російської Федерації за скаргами на 

порушення конституційних прав і свобод громадян і за запитами судів 

перевіряє конституційність закону, що застосовується або підлягає 
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застосуванню у конкретній справі, у порядку, встановленому федеральним 

законом” (ч.4 ст.125 Конституції Росії 1993 р.) [129]; 

“… Конституційний суд розглядає… справи про 

протиконституційність законів за клопотаннями особи, яка стверджує, що 

через цю протиконституційність безпосередньо порушені її права, у 

випадках, коли закон діє стосовно даної особи без ухвалення судового 

рішення або видання спеціальної вказівки…” (ч.1 ст.140 Федерального 

конституційного закону Австрії від 10 листопада 1920 р.) [127]; 

“1. Конституційний суд ухвалює рішення:  … d) за конституційною 

скаргою на рішення та іншу дію органів публічної влади, яке порушує 

гарантовані Конституцією основні права і свободи” (п.d ч.1 ст.87 

Конституції Чехії 1992 р.) [129]. 

Таким чином, до конституційного суду як органу судового 

конституційного контролю особа може звернутися не з будь-якої судової 

справи, а лише з тієї, яка стосується порушення органом публічної влади 

якогось із її основних прав (Німеччина, Чехія), або оскаржуючи закон, на 

основі якого було прийняте судове рішення, як такий, що суперечить 

конституції (Росія, Австрія). У багатьох країнах, у тому числі в Україні, 

розгляд справ за позовами громадян до органів публічної влади 

здійснюють адміністративні суди, тому відносити такі справи до 

юрисдикції конституційного суду немає потреби. Що стосується 

оскарження в конституційному суді закону як неконституційного, то 

очевидно, що позитивні для суб’єкта звернення рішення в таких випадках 

можуть бути рідкісними, інакше довелося б визнати законодавство 

конкретної держави вкрай недосконалим.  

В Іспанії та деяких латиноамериканських країнах різновидом 

конституційної скарги є процедура ампаро (ісп. amparo – заступництво, 

захист). “2. Кожний громадянин, - проголошується в статті 53 Конституції 

Іспанії 1978 року, - має право захищати свої права і свободи, визнані 
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статтею 14 і секцією 1 глави 2, перед судом першої інстанції, де справа 

повинна розглядатися у терміновому і пріоритетному порядку, а у 

відповідних випадках шляхом подання заяви відповідно з процедурою 

ампаро до Конституційного суду” [128]. 

Особливостями ампаро порівняно з іншими різновидами 

конституційної скарги є, зокрема, те, що у процесі ампаро можна ставити 

питання тільки про конституційність підзаконних правових актів, дій 

органів влади та їх посадових осіб, але не закону; підставою для звернення 

до конституційного суду може бути порушення політичних і деяких 

особистих прав громадян, але не соціально-економічних прав [380, с.20-

21].  

 Ще раз наголосимо: в конституційному суді можуть оскаржуватися 

не судові рішення, а лише закони (за процедурою ампаро – тільки 

підзаконні акти), на основі яких вони були ухвалені, або дії органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування. Тому за наявності 

системи адміністративних судів інститут конституційної скарги не 

виступає ефективним засобом гарантування конституційних прав і свобод. 

Згідно з Конституцією України “Конституційний Суд України за 

зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає 

висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість” (ч.1 

ст.151) [150]. Поширення права на звернення до Конституційного Суду 

України з питання відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість, також і на 

народних депутатів України, на нашу думку, сприятиме демократизації 

зовнішньої політики України і підвищенню ролі народних депутатів 

України в її здійсненні. 
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Розгляд Конституційним Судом України питань, які пропонуються 

для винесення на всеукраїнський референдум, навпаки, означатиме 

звуження конституційного права громадян України на вільне 

волевиявлення через референдум, оскільки ставитиме таке волевиявлення 

у залежність від Конституційного Суду України. На розгляд 

Конституційного Суду України, згідно з Конституцією України, мають 

виноситися тільки ті питання референдуму, які стосуються внесення змін 

до Конституції України. 

Конституційне визнання суб’єктами права на конституційне 

звернення також і органів місцевого самоврядування з питань, які 

стосуються місцевого самоврядування, захисту прав та інтересів 

територіальних громад, означатиме, що до Конституційного Суду України 

матиме змогу звертатися будь-яка сільрада, що може взагалі заблокувати 

його роботу. Якщо мова йде про територіальні складові держави, то 

зазвичай право на конституційне звернення визнається за  

представницькими органами суб’єктів федерації, автономних утворень, 

іноді – адміністративно-територіальних одиниць вищого рівня, але не за 

всіма органами місцевого самоврядування. 

У розділі ХІІІ “Внесення змін до Конституції України” в Концепції 

пропонується “зберегти особливий порядок внесення змін до розділів І,     

ІІ (?), ХІІІ чинної Конституції України (особливий порядок внесення змін 

стосується не ІІ, а ІІІ розділу Конституції України. – В.К.), а також 

змістовно та редакційно уточнити частину першу статті 157, частину другу 

статті 158 чинної (?) Конституції України”, проте не зазначається, якими 

саме мають бути ці уточнення.  

“Має бути встановлено порядок підписання закону про внесення змін 

до Конституції України, передбачивши положення щодо незастосування до 

нього права вето Президентом України”, - пропонується в Концепції. 

Однак у розділі ХІІІ “Внесення змін до Конституції України” нічого не 
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сказано про право вето Президента України щодо прийнятого Верховною 

Радою України закону про внесення змін до Конституції України. Це 

означає, що у Президента України такого права немає, тому що згідно з 

Конституцією України “Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України” (ч.2 ст.19) [150]. У такому праві Президента України взагалі 

немає сенсу, оскільки закон про внесення змін до Конституції України 

приймається такою само більшістю, яка необхідна для подолання вето 

Президента України щодо законів – двома третинами від конституційного 

складу Верховної Ради України. 

Потрібно підтримати наявну в Концепції пропозицію “встановити, що 

Конституційний Суд України не може здійснювати конституційний 

контроль щодо закону України про внесення змін до Конституції України, 

який набрав чинності, оскільки такий закон стає невід’ємною частиною 

Основного Закону України” (докладно про це мова йшла у попередньому 

розділі даної роботи). 

Розробники Концепції пропонують “передбачити можливість 

прийняття окремих законів про введення в дію законів про внесення змін 

до Конституції України, зі встановленням, що такі закони приймаються 

тією ж кількістю голосів народних депутатів України, як і закон про 

внесення змін до Конституції України”. На нашу думку, потреби в таких 

законах немає, оскільки порядок набрання чинності законами про внесення 

змін до Конституції України та введення їх у дію встановлюється 

прикінцевими та перехідними положеннями самих цих законів, як це 

зроблено, наприклад, у Законі України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року [84]. 

Тут проаналізовано не всі складові діяльності Конституційної 

Асамблеї і не всі положення розробленого нею проекту Концепції про 
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внесення змін до Конституції України. Як зазначається у Пояснювальній 

записці до проекту Концепції, за участю членів Конституційної Асамблеї 

проведено більше 20 науково-практичних конференцій, “круглих столів”, 

семінарів. Проте, судячи з наведеної їх тематики, більшість із них до 

проблематики реформування Конституції України безпосереднього 

стосунку не мають. З метою наукового забезпечення підготовки Концепції 

комісією Конституційної Асамблеї з питань конституційного ладу та 

порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України було 

започатковано проведення постійно діючого методологічного семінару 

“Сучасний конституційний процес в Україні: питання теорії і практики”. 

Відбулося чотири його засідання, на першому з яких обговорювалися 

методологічні та методичні питання конституційного процесу; на другому 

– питання удосконалення конституційних засад правосуддя; на третьому – 

питання удосконалення інституту народовладдя в процесі сучасної 

конституційної модернізації в Україні; на четвертому – питання 

удосконалення проекту Концепції внесення змін до Конституції України. 

Як певні здобутки Конституційної Асамблеї подається те, що “У 

рамках співпраці Конституційної Асамблеї з Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) в Україні з метою обговорення питань 

внесення змін до Конституції України у частині правосуддя 3 червня 2013 

року відбулася зустріч членів Конституційної Асамблеї з суддею 

Федерального суду штату Міннесота (США) Д.Тунхеймом”; “У рамках 

співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) ухвалено 

програму підтримки створення комунікативної стратегії Конституційної 

Асамблеї, проведення заходів щодо суспільної просвітницької та 

інформаційної роботи стосовно мети та завдань конституційного процесу” 

тощо. Залишимо такі “здобутки” без коментарів. 

Що стосується розробленого Конституційною Асамблеєю проекту 

Концепції внесення змін до Конституції України, то як політико-правовий 



169 

 

документ, що увібрав у себе новітні досягнення вітчизняного та 

зарубіжного конституціоналізму, він, безперечно, заслуговує на 

подальший науковий аналіз. Здійсненого у даному розділі політико-

правового аналізу формування і теоретико-правової діяльності 

Конституційної Асамблеї та розробленого нею проекту Концепції внесення 

змін до Конституції України достатньо для наступних висновків. 

Офіційно Конституційна Асамблея була створена Президентом 

України В.Януковичем як спеціальний допоміжний орган при 

Президентові України з метою напрацювання пропозицій щодо внесення 

змін до Конституції України на основі узагальнення практики реалізації 

Основного Закону України, з урахуванням досягнень та тенденцій 

розвитку сучасного конституціоналізму, забезпечення залучення до такої 

роботи провідних учених, представників провідних політичних партій і 

громадських організацій, експертів міжнародних установ та організацій. 

Фактично створення Конституційної Асамблеї було реакцією на негативне 

сприйняття українською та зарубіжною громадськістю, зокрема 

міжнародними організаціями – Парламентською Асамблеєю Ради Європи, 

Європейською комісією “За демократію через право” (Венеціанська 

комісія), скасування Конституційним Судом України конституційної 

реформи 2004 року через визнання неконституційним Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року. 

Загальні орієнтири щодо реформування (модернізації) Конституції 

України для Конституційної Асамблеї було визначено Президентом 

України В.Януковичем у його виступі на першому засіданні 

Конституційної Асамблеї (20.06.2012 р.) як пріоритети (посилення 

конституційних гарантій прав і свобод людини та громадянина; 

розширення конституційного регулювання інститутів безпосередньої 

демократії; збільшення ефективності механізму організації державної 

влади, її удосконалення та збалансованості; створення належних 
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конституційних засад реформування місцевого самоврядування з метою 

збільшення його ефективності; встановлення конституційних засад участі 

України в інтеграційних процесах) і конкретизовано як “основні напрями 

конституційного реформування” у щорічному Посланні Президента 

України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє 

становище України в 2012 році”. 

Пріоритети конституційного реформування мали бути відображені у 

підготовленій Конституційною Асамблеєю науково обгрунтованій цілісній 

Концепції модернізації Основного Закону України, а на її основі – у 

відповідних законодавчих пропозиціях про внесення змін до Конституції 

України. При цьому передбачалося і внесення очевидних фрагментарних 

змін до Конституції України, необхідність яких диктує життя, зокрема, у 

сфері правосуддя та правоохоронної діяльності, реформуванні місцевого 

самоврядування. 

Проте настанови Конституційній Асамблеї з боку Президента України 

В.Януковича щодо конкретних змін у конституційному статусі Президента 

України і Кабінету Міністрів України залишилися невизначеними через 

невизначеність політичного майбутнього самого В.Януковича – того, чи 

буде він переобраний на пост Президента України. 

Сформований Президентом України склад Конституційної Асамблеї 

не зосереджувався на “внесенні очевидних фрагментарних змін до 

Конституції України, необхідність яких диктує життя”, а здійснив 

тотальний перегляд Конституції України, положень усіх її розділів, на 

основі загального конституційно-правового аналізу цих положень 

сформулював пропозиції щодо внесення змін до Конституції України, 

виклавши їх у проекті Концепції внесення змін до Конституції України, 

який і став об’єктом нашого аналізу. Розробляючи Концепцію, конкретні 

члени Конституційної Асамблеї виходили із власних уявлень про 

проблеми конституційно-правового регулювання та шляхи їх розв’язання. 
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У Концепції міститься низка слушних пропозицій щодо: обмеження 

депутатської недоторканності; спрощення конституційної процедури 

імпічменту Президента України; схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України одночасно з формуванням його складу; призначення на 

посади та звільнення з посад голів місцевих державних адміністрації 

Кабінетом Міністрів України; створення обласними та районними радами 

власних виконавчих органів; вилучення з переліку повноважень 

Конституційного Суду України повноваження щодо офіційного 

тлумачення законів України; позбавлення Конституційного Суду України 

права здійснювати конституційний контроль щодо закону України про 

внесення змін до Конституції України, який набрав чинності. 

 Проте розробники Концепції обійшли увагою найважливіші 

проблеми: необхідності обмеження повноважень Президента України, 

передусім у сфері виконавчої влади, підвищення ролі Кабінету Міністрів 

України у розробленні і здійсненні державної політики, посилення його 

незалежності від Президента України, подолання дуалізму виконавчої 

влади, децентралізації публічної влади в Україні через чітке розмежування 

функцій державної влади і місцевого самоврядування. 

Зокрема, в Концепції обгрунтовано “пропонується розширити 

повноваження Верховної Ради України щодо формування складу Кабінету 

Міністрів України і здійснення контролю за його діяльністю…”, проте не 

запропоновано скасувати повноваження Президента України щодо: 

припинення повноважень Прем’єр-міністра України та прийняття рішення 

про його відставку; призначення Прем’єр-міністра України, членів 

Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів 

виконавчої влади та припинення їхніх повноважень на цих посадах; 

скасування актів Кабінету Міністрів України; не передбачено: обмеження 

права Президента України застосовувати вето щодо законів, прийнятих 

Верховною Радою України (заміни сильного вето, яке долається двома 
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третинами від конституційного складу парламенту, на слабке, що 

долається більшістю від конституційного складу парламенту); посилення 

впливу Прем’єр-міністра України на видані Президентом України акти 

через інститут контрасигнації; розширення правових підстав для усунення 

Верховною Радою України Президента України з поста в порядку 

імпічменту.  

Водночас у Концепції пропонується встановити в Конституції 

України низку інститутів, у яких немає необхідності: скасувального 

референдуму за народною ініціативою (“народного вето”), дорадчого 

опитування (плебісциту), народної законодавчої ініціативи, інтерпеляції, 

конструктивного вотуму недовіри, конституційної скарги. 

У Концепції взагалі не знайшли відображення низка проблем 

конституційного реформування, визначених у щорічному Посланні 

Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та 

зовнішнє становище України в 2012 році”, а саме щодо: підписання та 

оприлюднення прийнятих Верховною Радою України законів 

(промульгація); застосування Президентом України права вето до таких 

законів; встановлення норми про ухвалення Верховною Радою України 

законів та інших актів більшістю від присутніх на засіданні народних 

депутатів за умови присутності не менше половини конституційного 

складу Верховної Ради України. 

Зміна правлячих політичних сил в Україні в результаті масових акцій 

протесту та втечі Президента України В.Януковича з країни у лютому 2014 

року, поновлення дії Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року позбавили діяльність Конституційної 

Асамблеї сенсу і зробили зайвим розроблений нею проект Концепції 

внесення змін до Конституції України. Указом Президента України 

П.Порошенка “Про ліквідацію Конституційної Асамблеї” від 1 грудня 2014 

року № 901/2014, зокрема, встановлено: “Беручи до уваги рішення 
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координаційного бюро Конституційної Асамблеї від 15 липня 2014 року  

№ 22 щодо припинення діяльності Конституційної Асамблеї, відповідно до 

пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:    

1. Ліквідувати Конституційну Асамблею”. Указом також визнано 

такими, що втратили чинність, всі укази Президента України В.Януковича 

щодо Конституційної Асамблеї” [354]. 

Проте попри такий кінець Конституційної Асамблеї її діяльність є 

складовою сучасного конституційного процесу в Україні, а розроблений 

нею проект Концепції внесення змін до Конституції України, попри 

дискусійний характер багатьох його положень, може розглядатися як певне 

досягнення вітчизняної конституційно-правової думки, систематизований 

виклад уявлень провідних учених України щодо основних проблем та 

напрямів реформування Конституції України і заслуговує на те, щоб бути 

предметом подальшого наукового аналізу. 

Водночас діяльність Конституційної Асамблеї, на нашу думку, може 

розглядатися і як свідчення не тільки недоцільності, а й неможливості 

“всеосяжного конституційного реформування” в Україні, переписування її 

тексту відповідно до уявлень окремих науковців чи прагнень конкретних 

політиків і підтвердження того, що до Конституції України мають 

вноситися тільки мінімальні, найнеобхідніші і всебічно вивірені зміни. 
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РОЗДІЛ 4 

  МАСОВІ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ (ЄВРОМАЙДАН) ЯК        

ЧИННИК КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Об’єктивні і суб’єктивні політичні чинники виникнення та 

перебігу  масових акцій протесту взимку 2013/2014 років 

 

Важливу, якщо не визначальну, роль у започаткуванні і перебігу 

сучасного конституційного процесу в Україні відіграли чергові вибори 

Президента України, що відбулися у лютому 2010 року. Згідно з 

Конституцією України в редакції норм 1996 року “Чергові вибори 

Президента України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року 

повноважень Президента України” (ч.5 ст.103) [150]. У редакції Закону 

України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 

року, чинного на час призначення виборів, відповідна норма 

сформульована наступним чином: “Чергові вибори Президента України 

проводяться в останню неділю останнього місяця п’ятого року 

повноважень Президента України” (ч.5 ст.103) [84]. Оскільки В.Ющенко 

був обраний Президентом України 26 грудня 2004 року і вступив на пост у 

січні 2005 року, то відповідно до цієї норми наступні чергові вибори 

Президента України було призначено Верховною Радою України на 17 

січня 2010 року. 

Вибори відбувалися відповідно до Закону України “Про внесення змін 

до Закону України “Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 

року [78] з наступними змінами. Згідно із законом право висування 

кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які 

мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії та 

їх виборчі блоки, а також самовисуванням у порядку, визначеному цим 

Законом (ч.1 ст.10).  

Центральна виборча комісія зареєструвала 18 кандидатів на пост 

Президента України, якими були: І.Богословська, М.Бродський, 
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А.Гриценко, Ю.Костенко, В.Литвин, О.Мороз, О.Пабат, В.Противсіх, 

С.Ратушняк, О.Рябоконь, П.Симоненко, Л.Супрун, Ю.Тимошенко, 

С.Тігіпко, О.Тягнибок, В.Ющенко, В.Янукович, А.Яценюк [39, 2009. –     

18 листопада]. На цей раз кандидатів на пост Президента України було 

дещо менше, ніж на виборах 2004 року (26 кандидатів), проте все ж 

забагато для такої серйозної загальнодержавної справи як вибори глави 

держави. Більшість кандидатів не мали бодай найменших шансів на 

обрання і використовували виборчу кампанію для самореклами та реклами 

політичної партії чи виборчого блоку партій, які їх висунули.  

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо виборів Президента України” від 21 серпня 2009 року 

грошова застава на виборах Президента України була збільшена у п’ять 

разів – до 2,5 мільйона гривень; якщо кандидата на пост Президента 

України не включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування, 

грошова застава не повертається і перераховується до Державного 

бюджету України (ст.49) [75]. Попри такі жорсткі вимоги щодо розміру 

грошової застави та умов її повернення вона не стала стримувальним 

чинником для бажаючих “попіаритися” на президентських виборах.  

За результатами голосування у день виборів Президента України      17 

січня 2010 року голоси виборців розподілилися між кандидатами на пост 

Президента України наступним чином (частка голосів виборців, поданих за 

кандидата - %): В.Янукович – 35,32, Ю.Тимошенко – 25,05, С.Тігіпко – 

13,05, А.Яценюк – 6,96, В.Ющенко – 5,45, П.Симоненко – 3,54, В.Литвин – 

2,35, О.Тягнибок – 1,43, А.Гриценко – 1,20, І.Богословська – 0,41, О.Мороз 

– 0,38, Ю.Костенко – 0,22, Л.Супрун – 0,19, В.Противсіх – 0,16, О.Пабат – 

0,14, С.Ратушняк – 0,12, М.Бродський – 0,06, О.Рябоконь – 0,03 [39, 2010. – 

27 січня]. 

Оскільки за результатами голосування жоден кандидат на пост 

Президента України не одержав більше половини голосів виборців, які 
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взяли участь у голосуванні, а отже, жоден кандидат на пост Президента 

України не був обраний Президентом України, Центральна виборча 

комісія відповідно до Закону України “Про вибори Президента України” 

прийняла рішення про проведення повторного голосування з виборів 

Президента України 7 лютого 2010 року. До виборчого бюлетеня для 

повторного голосування було включено кандидатів на пост Президента 

України Ю.Тимошенко і В.Януковича, які за результатами голосування у 

день виборів Президента України 17 січня 2010 року одержали найбільшу 

кількість голосів виборців. За підсумками повторного голосування з 

виборів Президента України 7 лютого 2010 року В.Янукович одержав 

48,95 відсотка голосів виборців, Ю.Тимошенко – 45,47 відсотка, 4,36 

відсотка голосів виборців не підтримали жодного кандидата на пост 

Президента України. Центральна виборча комісія оголосила обраним 

Президентом України В.Януковича [39, 2010. – 16 лютого]. 

Поразка Ю.Тимошенко на президентських виборах стала однією із 

причин активізації боротьби опозиційних щодо “донецьких” політичних 

сил. Іншою причиною стало переформатування більшості у Верховній Раді 

України. Обраний Президентом України В.Янукович у здійсненні своїх 

функцій і повноважень зіткнувся з тими само проблемами, що і його 

попередник В.Ющенко, - відсутністю вагомих важелів упливу на Верховну 

Раду України і Кабінет Міністрів України, оскільки конституційна 

реформа 2004 року значно обмежила можливості Президента України у 

цьому відношенні.  

З метою зміцнення влади Президента України В.Януковича у 

Верховній Раді України було переформатовано урядову більшість. Якщо за 

результатами виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року у 

Верховній Раді України було сформовано коаліцію депутатських фракцій у 

складі фракції “Блок Юлії Тимошенко” і фракції блоку “Наша Україна – 

Народна самооборона”, а на її основі – склад Кабінету Міністрів України 
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на чолі з Ю.Тимошенко, то у березні 2010 року було сформовано коаліцію 

депутатських фракцій у складі фракції Партії регіонів, фракції 

Комуністичної партії України і фракції “Блок Литвина”, а на її основі – 

новий склад Кабінету Міністрів України на чолі з лідером Партії регіонів 

Прем’єр-міністром України М.Азаровим. 

Особливе невдоволення політичних сил, які стали парламентською 

меншістю, викликало те, що до складу новосформованої коаліції 

депутатських фракцій увійшли на індивідуальній основі позафракційні 

народні депутати України, тоді як Конституція України встановлює, що “У 

Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження 

політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій 

(виокремлено авт. – В.К.), до складу якої входить більшість народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України” 

(ч.6 ст.83) [151] і не передбачає входження до складу коаліції депутатських 

фракцій народних депутатів України на індивідуальній основі. 

Питання про можливість входження до складу коаліції депутатських 

фракцій народних депутатів України на індивідуальній основі було 

винесено на розгляд Конституційного Суду України, який ухвалив досить 

спірне у правовому відношенні рішення про його відповідність 

Конституції України. У Рішенні Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо 

офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції 

України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України 

стосовно можливості окремих народних депутатів України брати 

безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України  № 11-рп/2010 від 6 квітня 2010 року [298] 

Конституційний Суд України, зокрема, зазначив, “що в основу тлумачення 

положень частини шостої статті 83 Конституції України… слід покласти 

суверенне право Українського народу здійснювати владу, визнання 
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народного депутата України повноважним представником Українського 

народу у Верховній Раді України, надання йому мандата вільно 

здійснювати таке представництво і закріплення обов’язку діяти в інтересах 

усіх співвітчизників, встановлення процедури прийняття рішень у 

Верховній Раді України виключно шляхом вільного волевиявлення 

народних депутатів України. Це дає підстави для висновку, що окремі 

народні депутати України, зокрема ті, які не перебувають у складі 

депутатських фракцій, що ініціювали створення коаліції, мають право 

брати участь у її формуванні, тобто входити до більшості народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України”, та 

вирішив: “1. В аспекті конституційного подання положення частини 

шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 

Регламенту Верховної Ради України… слід розуміти так, що окремі 

народні депутати України, зокрема ті, які не перебувають у складі 

депутатських фракцій, що ініціювали створення коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України, мають право брати участь у формуванні 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України”. 

Внаслідок формування коаліції депутатських фракцій на основі Партії 

регіонів Президент України В.Янукович як її неформальний лідер 

(фактично – керівник) отримав вагомі важелі впливу на Верховну Раду 

України і на сформований переважно із представників Партії регіонів 

Кабінет Міністрів України на чолі з формальним лідером партії Прем’єр-

міністром України М.Азаровим.  

Зазначене зміцнення влади Президента України В.Януковича 

відбулося завдяки зміні співвідношення політичних сил у Верховній Раді 

України. З метою розширення обсягу конституційних повноважень 

Президента України В.Януковича було ініційовано скасування 

конституційної реформи 2004 року – через визнання Конституційним 

Судом України неконституційності Закону України “Про внесення змін до 
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Конституції України” від 8 грудня 2004 року, про що мова докладно йшла 

у другому розділі роботи.  

Влада Президента України В.Януковича та його політичної сили – 

Партії регіонів ще більше зміцнилася за результатами чергових виборів до 

Верховної Ради України, що відбулися 28 жовтня 2012 року. Перебуваючи 

при владі, Партія регіонів на чолі з її неформальним лідером Президентом 

України В.Януковичем пристосувала до потреб свого владарювання і 

систему виборів народних депутатів України, запровадивши натомість 

пропорційної змішану виборчу систему. 

Пропорційна виборча система, як така, що більшою мірою, ніж 

мажоритарна чи змішана, відповідає потребам політичного структурування 

суспільства і парламенту, підвищення ефективності функціонування 

парламенту, була запроваджена Законом України “Про вибори народних 

депутатів України” від 25 березня 2004 року [70]. 7 липня 2005 року було 

прийнято нову редакцію цього закону – Закон України “Про внесення змін 

до Закону України “Про вибори народних депутатів України”, яка 

враховувала особливості парламентарно-президентської форми 

державного правління, упровадженої конституційною реформою 2004 року 

[77]. 

Закон установив, що вибори народних депутатів України (депутатів) 

здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у 

багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими 

списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків 

політичних партій. У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії 

(блоки), виборчі списки яких за підсумками голосування на виборах 

депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що взяли 

участь у голосуванні (ч.3,4 ст.1).  

Перші вибори народних депутатів України за пропорційною 

виборчою системою відбулися 26 березня 2006 року, другі – 30 вересня 
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2007 року, після дострокового припинення Президентом України 

В.Ющенком повноважень Верховної Ради України п’ятого скликання, про 

що мова йшла у другому розділі роботи.  

Наступні парламентські вибори мали відбутися по закінченні 

п’ятирічного строку повноважень Верховної Ради України 2012 року. Під 

ці вибори і було прийнято новий Закон України “Про вибори народних 

депутатів України” від 17 листопада 2011 року, яким було упроваджено 

змішану виборчу систему [69].  

Згідно із законом вибори народних депутатів України (депутатів) 

здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою: 1) 225 

депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у 

депутати від політичних партій; 2) 225 депутатів обираються за 

мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих 

округах (ч.3 ст.1). Право висування кандидатів у депутати належить 

громадянам України, які мають право голосу, і реалізується ними через 

партії або шляхом самовисування (ст.10). Право на участь у розподілі 

депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до 

виборчих списків партій, що отрималя п’ять і більше відсотків голосів 

виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за 

кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (ч.3 ст.98). 

Закон не передбачав можливості створення виборчих блоків політичних 

партій, тобто фактично заборонив їх. 

Упроваджуючи змішану виборчу систему, Партія регіонів 

розраховувала на те, що крім більш-менш визначеної підтримки 

електоратом її виборчого списку вона як правляча партія з використанням 

доступного для неї адміністративного ресурсу зможе провести до 

Верховної Ради України значну кількість висунутих нею кандидатів у 

народні депутати через одномандатні виборчі округи. Крім того, 
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збільшення виборчого бар’єру з трьох до п’яти відсотків і заборона 

виборчих блоків утруднювали проходження до Верховної Ради України 

кандидатів від дрібних і маловпливових партій, що збільшувало кількість 

мандатів, отримуваних Партією регіонів за її виборчим списком. 

Такий розрахунок повністю виправдався. Згідно з повідомленням 

Центральної виборчої комісії, за результатами голосування 28 жовтня 2012 

року Партія регіонів набрала 30 відсотків голосів виборців, Об’єднана 

опозиція “Батьківщина” – 25, 54 відсотка, “УДАР Віталія Кличка” – 13,96 

відсотка, Комуністична партія України – 13,18 відсотка, Всеукраїнське 

об’єднання “Свобода” – 10,44 відсотка. Крім того, ЦВК визнала обраними  

220 народних депутатів України за мажоритарними округами (у п’яти 

одномандатних округах результати голосування не визнано). Усього від 

Партії регіонів до Верховної Ради України було обрано 185 депутатів, 

Об’єднаної опозиції “Батьківщина” – 101, “УДАРу Віталія Кличка” – 40, 

Всеукраїнського об’єднання “Свобода” – 37, Комуністичної партії України 

– 32 депутати, обраними також виявилися 43 самовисуванці та сім 

представників інших партій [39, 2012. – 13 лист.]. 

Таким чином, набравши всього 30 відсотків голосів виборців у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Партія регіонів 

з урахуванням обрання висунутих і підтримуваних нею кандидатів в 

одномандатних виборчих округах отримала 185 мандатів, що становить 41 

відсоток від конституційного складу Верховної Ради України. Для 

формування більшості у парламенті їй достатньо було заручитися 

підтримкою фракції Комуністичної партії України (32 мандати) та 

залучити на свій бік не менше дев’яти депутатів-самовисуванців чи 

обраних від політичних партій, що не подолали п’ятивідсотковий бар’єр, 

що й було зроблено. 

Кількісне переважання Партії регіонів у парламенті її керівництво 

сприйняло як домінування і можливість приймати закони України та 
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вирішувати інші питання сфери компетенції Верховної Ради України на 

власний розсуд. Позиція парламентської опозиції у складі фракцій 

“Батьківщини”, “УДАРу” і “Свободи” відверто ігнорувалась, 

законопроекти від опозиції якщо й вносилися до порядку денного 

пленарних засідань Верховної Ради України, то зазвичай далі першого 

читання не проходили, поправки опозиції щодо законопроектів, унесених 

Президентом України, Кабінетом Міністрів України чи членами фракції 

Партії регіонів здебільшого не підтримувалися. На пленарних засіданнях 

Верховної Ради України результати голосування визначалися не 

особистою позицією народних депутатів у складі парламентської 

більшості, а сигналом першого заступника голови фракції Партії регіонів 

М.Чечетова, який помахом руки визначав, як саме – “за” чи “проти” – 

повинні голосувати члени фракції. Важливі для держави закони іноді 

приймалися за результатами лише першого читання.  

Опозиція не могла змиритися з таким стилем роботи парламенту і 

вдавалася до різних акцій протесту проти нього, найчастіше – до 

блокування парламентської трибуни, що взагалі унеможливлювало роботу 

Верховної Ради України. Особливо активними протестувальниками були 

члени фракції ВО “Свобода”, які з найменшого приводу вдавалися як не до 

бійки з політичними опонентами, то до блокування парламентської 

трибуни. “Свободівці” рішуче протестували проти виступів народних 

депутатів з парламентської трибуни російською мовою і скандуванням 

“Ук-ра-їн-ська!” та іншими вигуками перешкоджали таким виступам. 

Журналісти часопису “Вести. Репортер” наголошують, що “разом зі 

“Свободою” у велику українську політику увірвалися радикалізм і 

націоналізм, планка припустимих методів помітно знизилася, що також 

відіграло потім свою роль у подіях на Майдані” [25, с.12]. 

Прикладом прийняття парламентською більшістю законів у 

вузькогрупових партійних інтересах може бути ухвалення Закону України 
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“Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року [106], яким в 

Україні було здійснено судову реформу. Оскільки складова 

конституційного процесу, що стосується судової влади України, не 

входить до предмета нашого дослідження, обмежимося лише одним 

зауваженням щодо цього закону. 

Після обрання Президентом України В.Януковича і формування у 

Верховній Раді України більшості з визначальною роллю в ній Партії 

регіонів главі держави та його партії, по суті, була підпорядкована вся 

судова влада. Адже згідно з Конституцією України саме вони призначають 

суддів на посаду: “Перше призначення на посаду професійного судді 

строком на п’ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, 

крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою 

України безстроково, в порядку, встановленому законом” (ч.1 ст.128) 

[150].  

Проте перешкодою на шляху повного підпорядкування судів і суддів 

главі держави був орієнтований на “Батьківщину” і давній соратник її 

лідера Ю.Тимошенко Голова Верховного Суду України В.Онопенко. 

Очолювана ним до призначення на посаду Голови Верховного Суду 

України Українська соціал-демократична партія на парламентських 

виборах, що відбулися 31 березня 2002 року, входила до складу об’єднання 

“Виборчий блок Юлії Тимошенко” поряд із Всеукраїнським об’єднанням 

“Батьківщина”, Українською народною партією “Собор” та Українською 

республіканською партією; на виборах, що відбулися 26 березня 2006 року, 

- до складу виборчого блоку з такою само назвою разом із Всеукраїнським 

об’єднанням “Батьківщина”; на позачергових виборах, що відбулися        30 

вересня 2007 року, - до складу виборчого блоку з такою само назвою поряд 

із Всеукраїнським об’єднанням “Батьківщина” і партією “Реформи і 

порядок”.  
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Оскільки згідно з Конституцією України “Голова Верховного Суду 

України обирається на посаду і звільняється з посади шляхом таємного 

голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, 

встановленому законом” (ч.2 ст.128) [там само], звільнити В.Онопенка з 

посади Голови Верховного Суду України не могли ні Президент України, 

ні Верховна Рада України. Тому й було здійснено судову реформу з 

істотним законодавчим обмеженням повноважень Верховного Суду 

України.  

Згідно із Законом України “Про судоустрій і статус суддів” від            

7 липня 2010 року: 

 “1. У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані 

суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, 

господарських, адміністративних справ. 

2. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий спеціалізований суд 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський 

суд України, Вищий адміністративний суд України” (ч.1,2 ст.31).  

Якщо раніше єдиною касаційною інстанцією з усіх категорій судових 

справ був Верховний Суд України, то з перетворенням у касаційні 

інстанції вищих спеціалізованих судів, у тому числі спеціально створеного 

для цього Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, ця функція Верховного Суду України була істотно 

обмежена. Згідно із законом “2. Верховний Суд України: 1) переглядає 

справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної 

інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних 

правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом” (п.1 

ч.2 ст.38). Це означає, що тепер Верховний Суд України може переглядати 

не будь-які судові справи, а тільки ті, що пов’язані з неоднаковим 

застосуванням судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї само 

правової норми у подібних правовідносинах, яке трапляється досить рідко. 
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Позбавлення Верховного Суду України повноваження розглядати в 

касаційному порядку судові справи розв’язало правлячим колам руки щодо 

ініціювання кримінального переслідування політичних суперників. 

Головним із них на той час була колишній Прем’єр-міністр України 

Ю.Тимошенко. Генеральна прокуратура України звинуватила її за 

частиною 3 статті 365 “Перевищення влади або службових повноважень” 

Кримінального кодексу України [165]. Перевищення Прем’єр-міністром 

України Ю.Тимошенко влади, яке спричинило тяжкі наслідки для 

державних інтересів України, вбачалося у тому, що під час переговорів 

між керівництвом російської компанії “Газпром” і української компанії 

“Нафтогаз України” з питання постачання газу до України у січні 2009 

року вона одноосібно надала голові правління НАК “Нафтогаз України” 

О.Дубині директиви щодо підписання відповідного договору, тоді як 

повноваження надавати такі директиви належить лише Кабінету Міністрів 

України. Наслідком укладення договору щодо постачання компанією 

“Газпром” газу в Україну стало значне його подорожчання, що спричинило 

тяжкі наслідки для України.  

За результатами розгляду справи Ю.Тимошенко була засуджена 

вироком Печерського районного суду м.Києва від 11 жовтня 2011 року до 

позбавлення волі строком на сім років. Політична опозиція, яка всіляко 

перешкоджала розгляду справи Ю.Тимошенко в суді, сприйняла її 

засудження як політичну розправу. Вимога щодо звільнення 

Ю.Тимошенко від відбування кримінального покарання під гаслом “Юлі – 

волю!” стала одним із основних напрямів боротьби проти “режиму 

В.Януковича”. 

Аналогічним чином за “зловживання владою” до позбавлення волі 

строком на чотири роки було засуджено колишнього Міністра внутрішніх 

справ в уряді Ю.Тимошенко Ю.Луценка. Кримінальні справи було 

порушено також стосовно деяких інших високопосадовців. 
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Хоча офіційно обмеження повноважень Верховного Суду України 

пояснювалося надмірною завантаженістю його розглядом у касаційному 

порядку десятків тисяч судових справ, опозиція пов’язувала його саме з 

кримінальним переслідуванням чинною владою політичних суперників. 

Ось що написала з цього приводу народний депутат України, заступник 

голови депутатської фракції “Блок Юлії Тимошенко “Батьківщина” у 

Верховній Раді України шостого скликання О.Шустік: 

“Свідомо проігнорувавши Конституцію, людей позбавили можливості 

безпосередньо звертатися до Верховного Суду України по захист своїх 

прав. За новими правилами, Верховний Суд переглядає справи лише з 

підстав неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї 

ж норми матеріального права, а також у разі встановлення міжнародною 

судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні справи судом. При цьому Вищі спеціалізовані суди вирішують 

питання допуску скарг до найвищого судового органу. По суті, вони 

стають суддями в своїх же справах. Верховному Суду України фактично 

заборонили здійснювати правосуддя!… 

За перші півтора року своєї діяльності Вищий спеціалізований суд з 

розгляду цивільних і кримінальних справ позбавив права на касаційне 

оскарження понад тридцять тисяч громадян, відмовляючи у розгляді скарг 

навіть без зазначення підстав. 

Втім, гадаю, тепер всім зрозуміло взагалі, для чого і для кого створили 

цей суд. Персонально проти Юлії Тимошенко і Юрія Луценка! Головне, 

що вже перші слухання так званої газової справи в цьому суді підтвердили, 

що судді відверто підтримують сторону обвинувачення, є упередженими та 

необ’єктивними” [383]. 

Якби Верховний Суд України залишався єдиною касаційною 

інстанцією в країні, під головуванням політичного соратника 
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Ю.Тимошенко В.Онопенка він міг би переглянути не тільки її судову 

справу, а й справи інших високопосадовців. 

Для повноти картини щодо узурпації влади потрібно додати, що за 

правління Президента України В.Януковича та Партії регіонів Верховною 

Радою України було прийнято Закон України “Про всеукраїнський 

референдум” від 6 листопада 2012 року [89], який, зокрема, передбачив 

можливість прийняття Конституції України та внесення змін до чинної 

Конституції України шляхом всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою без участі Верховної Ради України:  

“2. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 

Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні 

може реалізувати своє виключне право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України 

(установчу владу) у порядку, який визначений цим Законом. 

3. Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 

Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, 

здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, визначеному цим 

Законом, схвалювати нову редакцію Конституції України, вносити зміни 

до Конституції України, скасовувати, визнавати таким, що втрачає 

чинність, чи визнавати нечинним закон про внесення змін до Конституції 

України” (ч.2,3 ст.15), хоча чинна Конституція України такої можливості 

не передбачає. Зазначені законодавчі норми, крім усього іншого, дають 

змогу правлячим політичним силам та особам у разі потреби ініціювати та 

реалізувати будь-які конституційні зміни в обхід Верховної Ради України. 

Опозиційні щодо чинної влади Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина”, “УДАР Віталія Кличка” і Всеукраїнське об’єднання 

“Свобода” та їх лідери А.Яценюк, В.Кличко та О.Тягнибок активізували 

проти неї політичну боротьбу як у Верховній Раді України, так і в країні 
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загалом. Однією із найгучніших їхніх політичних кампаній стала акція 

протесту проти “режиму В.Януковича” під гаслом “Вставай, Україно!”.  

Акція була організована політичними партіями ВО “Свобода” та ВО 

“Батьківщина”. Розпочалася вона 14 березня 2013 року маршем у Вінниці, 

в якому, за різними оцінками, взяли участь від двох до десяти тисяч осіб. 

15 березня до акції долучилася партія “УДАР Віталія Кличка”. Протести в 

межах акції “Вставай Україно!” відбулися  у 17 обласних центрах України. 

Протестні виступи відбувалися у формі масової ходи на чолі з 

А.Яценюком, В.Кличком та О.Тягнибоком головними вулицями обласних 

центрів, у якій брали участь як місцеві жителі, так і приїжджі прихильники 

опозиційних політичних сил. Виступи широко висвітлювалися засобами 

масової інформації, особливо центральними телеканалами, які їх усіляко 

підтримували. 

 З приводу початку акції та її спрямованості О.Тягнибок 12 березня 

2013 року на спільній прес-конференції з А.Яценюком заявив: “разом з 

народом ми домагатимемося імпічменту Януковича та усунення 

бандитського режиму від влади”. Також він висловив тезу, що “сила 

народу має застерегти владу від антиукраїнських, антинародних дій, які 

режим міг собі дозволити раніше. Вулиця має тиснути на владу”. Акція 

“Вставай, Україно!” мала завершитися 18 травня 2013 року, на День 

Європи, у Києві масштабним маршем, але була продовжена до 24 серпня, 

Дня Незалежності України. [35]. 

18 травня 2013 року під час мітингу опозиції під гаслом “Вставай, 

Україно!” журналістку “5 каналу” центрального телебачення О.Сніцарчук і 

фотокореспондента видання “Коммерсант” В.Соделя побила група 

молодих людей у спортивних костюмах. Одним із нападників виявився 

В.Тітушко на прізвисько “Румун”. Хоча сам він заявив, що ніколи в житті 

не піднімав руку на жінку, слово “тітушко” набуло негативного сенсу: 

“тітушками” стали називати молодих людей спортивної статури, які за 
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гроші беруть участь у масових акціях на підтримку влади або виступають 

проти маніфестантів [52, с.104-105]. 

Особливістю опозиційної політичної боротьби увесь цей час було те, 

що наголос у ній робився не на недоліках політичного правління та 

державного управління: скасуванні конституційної реформи 2004 року, в 

результаті чого Президент України В.Янукович набув широких 

повноважень, під які він не обирався; ігноруванні правлячою 

парламентською більшістю політичної опозиції; зміні виборчої системи в 

інтересах однієї політичної сили – Партії регіонів; пристосуванні судової 

системи до потреб однопартійного та одноосібного президентського 

правління; судовому переслідуванні політичних суперників та ін., а на 

інформації щодо зловживань владою, корупції, нескромності в особистому 

житті, сімейності тощо з боку глави держави, урядовців, народних 

депутатів від Партії регіонів та її союзників, яка легко сприймалася масами 

на емоційному рівні та налаштовувала їх проти влади.  

Притчею во язицех став заміський маєток (“Міжгір’я”) Президента 

України В.Януковича. У минулому це була державна дача, а після 

придбання В.Януковичем вона була перебудована з небаченою як для 

України розкішшю. Поширювалися чутки, що там навіть унітази із золота, 

є зоопарк, колекції наддорогих автомобілів та алкогольних напоїв. Цікаві 

журналісти неодноразово робили спроби ознайомитися з маєтком, проте їх 

не пускали, що називається, далі порога. І хоча з часом з’ясувалося, що 

“золотих унітазів” у маєтку немає, “зоопарк” складається переважно із 

свійських тварин, серед “наддорогих автомобілів” переважають 

відреставровані ретро-автомобілі радянського виробництва, а серед 

“наддорогих алкогольних напоїв” – різного роду наливки домашнього 

приготування, це вже нікого не цікавило. Та й “маєток” виявився 

“хатинкою” порівняно з нерухомістю деяких інших українських політиків. 
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У комплекті з “Міжгір’ям” нерідко подавалися розташовані неподалік 

від столиці мисливські господарства “Сухолуччя” (Дніпровсько-

Тетерівський заповідник) і “Залісся” (за радянських часів сюди 

запрошували на полювання високих іноземних гостей), де  іноді полював 

Президент України В.Янукович. 

Президента України В.Януковича небезпідставно звинувачували у 

сімейності: його молодший син Віктор неодноразово обирався народним 

депутатом України за списком Партії регіонів; старший син Олександр, у 

недавньому минулому лікар-стоматолог, за роки президентства батька став 

підприємцем-мільярдером. Склад “сім’ї”, як їх стали називати, 

розширювався за рахунок “донецьких” - великих підприємців із капіталом 

сумнівного походження. У підприємницьких колах з’явився специфічний 

вислів: “отжать бизнес”, який означав незаконне вилучення у власника 

підприємства чи фірми з використанням силового тиску, правоохоронних 

та судових органів. “Рейдерські захоплення” підприємств стали буденною 

справою. 

Прем’єр-міністр України М.Азаров, попри незаперечні досягнення 

очолюваного ним уряду: економічне зростання, стабільність національної 

валюти, низький рівень інфляції, регулярна індексація зарплат і пенсій, 

стримання на низькому рівні тарифів на комунальні послуги тощо, став 

посміховиськом через недосконале володіння ним українською мовою, 

якою він намагався розмовляти. Прем’єр-міністра звинувачували у 

підтримці тіньового бізнесу, сприянні наближеним до нього фірмам в 

ухилянні від сплати податків, сімейності – його син Олексій Азаров 

займався підприємницькою діяльністю, був обраний народним депутатом 

України від Партії регіонів в одномандатному виборчому окрузі. Міністри 

уряду М.Азарова, керівники державних комітетів, агентств і служб 

політичною опозицією подавалися і сприймалися як суцільні 
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корупціонери. Урядова команда характеризувалася опозицією як 

“злочинна влада”, “банда” на чолі з колишнім “зеком” В.Януковичем. 

З іншого боку, створювався ореол мучеників навколо Ю.Тимошенко 

та Ю.Луценка, після ув’язнення яких стан їхнього здоров’я “різко 

погіршився”. Ю.Тимошенко увесь час перебувала на постільному режимі 

через захворювання хребта, Ю.Луценко переніс операцію. Під стінами 

лікарні в Харкові, де Ю.Тимошенко перебувала на лікуванні, мало не 

щоденно відбувалися маніфестації її прихильників під гаслом “Юлі – 

волю!”. Засуджену неодноразово відвідували представники зарубіжних 

країн, міжнародних організацій (місія Кваснєвський – Кокс), лікарі з 

Німеччини та інших країн. 

Інформація щодо дискредитації влади тиражувалася і поширювалася 

засобами масової інформації, більшість яких, особливо центральні 

телеканали, перебували на боці політичної опозиції. Для дискредитації 

влади через ЗМІ опозицією використовувалися будь-які приводи: 

нерозчищені від снігу після сильного снігопаду вулиці міст, вибоїни на 

дорогах, дефіцит деяких продуктів (наприклад, гречаної крупи) тощо. 

“Опозиція, - пишуть журналісти часопису “Вести. Репортер”, - натхненна 

гарними рейтингами, розгортала наступ – проводила акції протесту, які 

поки що не були великими, але давали змогу відпрацьовувати технології 

мобілізації мас. Будь-яка резонансна подія, яка потенційно могла вдарити 

по владі, розкручувалася за повною програмою. Типовий приклад – 

Врадіївка, яку опозиція використала для посилення антиміліцейських 

настроїв у суспільстві (у райцентрі Врадіївка Миколаївської області 

міліціонери побили і згвалтували місцеву жительку. – В.К.” [25, с.12]. 

Особливо багато галасу здіймалося з приводу т. зв. пенсійної 

реформи, здійсненої прийняттям Закону України “Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” від 8 липня 

2011 року [93]. Запроваджені законом незначні і об’єктивно вкрай 
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необхідні перетворення в системі пенсійного забезпечення зачіпали 

інтереси громадян якнайменшим чином, були, швидше, косметичними ніж 

радикальними, проте активно використовувалися опозицією у політичній 

боротьбі. Парламентська опозиція кілька разів вносила до порядку денного 

пленарних засідань Верховної Ради України законопроект щодо 

скасування пенсійної реформи, проте парламент його не підтримував 

(одного разу для прийняття такого законопроекту не вистачило кількох 

голосів народних депутатів). Традиційні “захисники трудящих” – 

комуністи – активно підтримували опозицію у питанні скасування 

пенсійної реформи. 

Домінуючим у політичній боротьбі стало гасло опозиції “Банду – 

геть!”, яке “прикрашало” паркани і стіни будинків і щиро сприймалося 

масами. Влади без недоліків, як відомо, не буває і в кожної людини є якісь 

претензії до неї. Масова свідомість дозріла до протестного політичного 

вибуху і достатньо було найменшого поштовху, щоб він відбувся. Такий 

поштовх не забарився. 

Усі роки незалежності у певних верствах українського суспільства 

досить популярними були ідеї інтеграції України до європейських і 

євроатлантичних міжнародних структур, яка сприймалася як членство, 

відповідно, в Європейському Союзі і НАТО, і уявлялася як запорука 

економічного процвітання, заможного життя і державної безпеки. 

Особливої актуальності ідея членства України в НАТО набула за 

президентства В.Ющенка, що знайшло своє втілення, зокрема, у зверненні 

на початку 2008 року перших керівників держави – Президента України 

В.Ющенка, Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко і Голови Верховної 

Ради України А.Яценюка до альянсу з приводу надання Україні так 

званого ПДЧ – Плану дій щодо її членства в НАТО. Керівники України 

розраховували отримати ПДЧ на саміті НАТО у Бухаресті у квітні 2008 
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року. Однак рішення щодо надання Україні ПДЧ на саміті заблокували 

Німеччина і Франція [58, 2014. – 5-11 декабря]. 

Звернення щодо ПДЧ викликало різкий протест тодішньої політичної 

опозиції і широких верств українського суспільства, тому невдовзі було 

скасовано. Після приходу до влади “регіоналів” із українського 

законодавства було вилучено положення щодо євроатлантичної інтеграції 

України. Проте орієнтація на євроінтеграцію і членство в Європейському 

Союзі залишилася. 

Через неготовність України за станом економіки, соціальної сфери, а 

особливо демократії до членства в Європейському Союзі було розроблено 

політичну концепцію її асоціації з ЄС. Протягом кількох років за 

президентства В.Януковича розроблявся проект угоди про асоціацію з ЄС 

із докладним визначенням її найменших деталей, у тому числі щодо 

переходу на євростандарти в усіх сферах економіки. Асоціація передбачала 

створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.  

Проти асоціації рішуче виступала Росія, мотивуючи свою позицію 

тим, що Україна вже має зону вільної торгівлі з державами Митного союзу 

(Росія, Білорусь, Казахстан) і запровадження такої зони ще й з ЄС 

означатиме безмитне переміщення товарів із держав-членів ЄС через 

Україну до Росії, що заподіюватиме останній значну економічну шкоду. 

Застерігаючи проти підписання Україною угоди про асоціацію, російська 

влада стала чинити перешкоди експорту української продукції до Росії, 

висуваючи претензії щодо її якості та відповідності російським 

стандартам. 

Перебуваючи при владі, Президент України В.Янукович, Прем’єр-

міністр України М.Азаров, міністри в один голос стверджували про 

безальтернативність євроінеграції України, про те, що іншого шляху в неї 

просто немає. Однак 21 листопада 2013 року – за тиждень до офіційного 

підписання угоди про асоціацію на саміті ЄС у Вільнюсі – Кабінет 
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Міністрів України вирішив призупинити підготовку до укладення угоди. 

Офіційно це пояснювалося тим, що асоціація з ЄС невигідна для України, 

означатиме для неї величезні економічні втрати, пов’язані з фінансовими 

витратами на стандартизацію  її продукції відповідно до вимог ЄС та 

неминучим скасуванням режиму вільної торгівлі з державами Митного 

союзу і, як наслідок, - втратою російського ринку. 

Відмова від асоціації з ЄС та зближення з Росією викликали різкий 

протест проєвропейськи та антиросійськи налаштованої політичної 

опозиції, яка, крім усього іншого, звинуватила Президента України 

В.Януковича у нібито підписаному ним договорі про вступ України до 

Митного союзу, хоча Росія офіційно це заперечувала. 

У центрі Києва, переважно на Майдані Незалежності, розпочалися 

акції протесту з вимогою підписати угоду про асоціацію з ЄС, які з 

набуттям масового характеру отримали назву “Майдан” (або “Майдан-2”, 

першим “Майданом” були масові акції на підтримку кандидата на пост 

Президента України В.Ющенка під час президентських виборів восени-

взимку 2004 року), а з урахуванням їхньої спрямованості – “Євромайдан”. 

Протестні виступи особливо активізувалися після 27 листопада 2013 року, 

коли з’ясувалося, що у Вільнюсі угоду про асоціацію з ЄС Україна таки не 

підписала. 

Масові акції протесту під назвою “Майдан” (“Євромайдан”) у період з 

листопада 2013 року по лютий 2014 року, які викликали значні 

конституційні зміни, поки що не проаналізовано в українській науковій 

літературі. Тому в описі та аналізі відповідних дій і подій доводиться 

спиратися в основному на повідомлення засобів масової інформації. 

Важливими джерелами у цьому відношенні для нас стали видання 

“Щоденник Євромайдану”, складене з вибраних статей про Євромайдан 

журналістів часопису “Вести. Репортер” [52] та спеціальний випуск 
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часопису “Вести. Репортер” до річниці “Революції гідності”, як пізніше 

були названі масові акції протесту взимку 2013/2014 років [25]. 

Звичайно, ми не будемо переказувати тут “Щоденник Євромайдану” 

поденно, зупинимося на аналізі лише, так би мовити, ключових подій. 

Уже в день оголошення Прем’єр-міністром України М.Азаровим 

урядового рішення про відмову від євроінтеграції опозиція закликала всіх, 

невдоволених цим рішенням, прийти на недільний мітинг 24 листопада. 

Але чекати вихідних не було сенсу. Вирішено було активізувати 

численних користувачів мережі Facebook, щоб з її допомогою підтягти до 

столиці на вихідні регіони. Ініціативу взяли на себе політичні журналісти 

В.Сюмар та М.Найєм разом із умовно-достроково звільненим від 

відбування кримінального покарання колишнім Міністром внутрішніх 

справ України Ю.Луценком. О 21:02 в мережі Facebook з’явився пост 

М.Найєма: “Зустрічаємося в 22:30 під монументом Незалежності. 

Одягайтесь тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів. 

Перепост усіляко вітається!” [52, с.8]. 

До поста М.Найєма на Майдані Незалежності вже перебували з 

десяток осіб. А після масового поширення повідомлення в мережах на 

Майдані Незалежності зібралося, за різними оцінками, від півтори до трьох 

тисяч осіб з прапорами України та Євросоюзу. Політичних гасел 

мітингувальники не викрикували і партійної символіки у них не було. 

Невдовзі на безпартійний мітинг приїхали лідери політичної опозиції – 

А.Яценюк, В.Кличко та О.Тягнибок. Мітингувальники направилися до 

будівлі Адміністрації Президента України на вулицю Банкову, 

проскандували гасла на фоні “Беркуту” та автобусів, які заблокували 

під’їзди до будівлі, і повернулися знову на Майдан. Вирішили збиратися 

кожного вечора, щоб щоденно збільшувати кількість протестувальників 

[52, с.8-9]. Група мітингувальників (близько 600 осіб) залишилася на 
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Майдані на ніч, попри рішення організаторів виходити на Майдан тільки 

ввечері. 

24 листопада на Майдані Незалежності, Європейській площі та 

прилеглих до них вулицях центра міста зібралося вже понад 100 тисяч 

осіб. Мітингувальники сподівалися, що їх вихід на Майдан спонукає владу 

до підписання угоди про асоціацію на саміті ЄС у Вільнюсі. На Майдані в 

основному стояли студенти деяких вищих навчальних закладів Києва, а на 

Європейській площі – люди більш старшого віку.  

Вранці 29 листопада на Майдані стало відомо, що українська 

делегація повертається з Вільнюса до Києва, не підписавши ні угоди про 

асоціацію, ні декларації про наміри як її тимчасового замінника. Увечері 

активісти Майдану ухвалили резолюцію з вимогою відставки В.Януковича 

з поста Президента України та уряду М.Азарова. Деякі журналісти 

залишилися чергувати на Майдані до ранку. Разом із ними на площі 

перебували близько півтори тисячі осіб, в основному – студентів. 

О четвертій годині ранку 30 листопада на Майдані Незалежності 

з’явилися вантажівки з покриттям для майбутньої новорічної ялинки, 

каркас якої вже було змонтовано на площі, та близько двох тисяч бійців 

міліцейського спецпідрозділу “Беркут”. Представники міліції стали 

вимагати, щоб мітингувальники звільнили площу, тому що на ній мають 

працювати представники комунальних служб, на що ті відповіли 

відмовою. “Беркут” без попередження напав на мітингувальників із 

кийками, ним використовувалися також шумові гранати та сльозогінний 

газ. Зачистка Майдану зайняла не більше півгодини. 35 осіб було 

затримано, стільки ж осіб постраждали, сімох мітингувальників 

госпіталізували. За результатами власного розслідування Генеральною 

прокуратурою визнано потерпілими під час розгону Майдану 88 активістів 

і журналістів [52, с.17, 64]. 
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Розгін поліцією масових акцій протесту з використанням спецзасобів 

– гумових кийків, сльозогінного газу, світло-шумових гранат, гумових 

куль, водометів, бронетранспортерів тощо із затриманням і пораненням 

найактивніших їх учасників є звичайним явищем навіть для 

найдемократичніших держав. Згадаймо хоча б недавній жорсткий розгін 

поліцією учасників протестної акції під гаслом “Окупуй Уолл-стріт!” у 

Нью-Йорку. Або звернімо увагу на таке, можна сказати, буденне, 

інформаційне повідомлення: “США знову накрила хвиля серйозних 

масових протестів з підпалами і погромами через резонансне вбивство 

білим поліцейським беззбройного чорношкірого підлітка Майкла Брауна у 

серпні. Спалах гніву американців викликав вердикт суду присяжних у суді 

штату Міссурі, які виправдали стража порядку. Невдоволені 

несправедливим, на їхню думку, рішенням повсюдно вийшли на акції 

протесту (у Нью-Йорку перекрили три мости), але найзапекліші зіткнення 

сколихнули місто Фергюсон, де й відбулася трагедія. 

Обурений натовп (в основному афроамериканці, які становлять 

більшість місцевих жителів) почала перекидати і підпалювати автомобілі, 

трощити і грабувати магазини і кафе, а поліцейських і журналістів – 

закидати камінням і пляшками. Копи пустили сльозогінний газ, було чутно 

постріли. Декілька десятків активістів американського Майдану 

заарештували, інші після сутичок потрапили до лікарні. Це найсерйозніші 

збурення на расовому грунті в Штатах за останні десятиліття” [24, 2014. – 

26 ноября]. 

Або на таке: “Грецькі анархісти влаштували у суботу битву з поліцією 

в Афінах, Салоніках та ще кількох містах. Все почалося з маршу пам’яті 

про 15-літнього анархіста Александроса Григоропулоса, який загинув від 

кулі поліцейського у 2008 році. Його вбивця відбуває довічний строк. У 

ході брали участь від 5000 до 6000 осіб. У якийсь момент група радикально 

налаштованої молоді почала трощити магазин Zara. У поліцію, яка 
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підоспіла, полетіли коктейлі Молотова. Та відповіла сльозогінним газом, а 

потім застосувала водомети. … Затримано 296 осіб, 12 поліцейських 

поранені” [24, 2014. – 8 декабря]. 

Проте розгін міліцією протестувальників на Майдані Незалежності в 

ніч з 29 на 30 листопада 2013 року політичною опозицією та засобами 

масової інформації було подано як акт особливої жорстокості, хоча нікого 

з них не було вбито чи скалічено. Відеокадри про “звіряче побиття” 

студентів, “жорстоку розправу” поширювалися у соціальних мережах, 

багаторазово транслювалися усіма телеканалами. “Увечері того самого дня 

(30 листопада. – В.К.), - пишуть журналісти часопису “Вести. Репортер”, - 

більшість телеканалів, які до того вірою і правдою відпрацьовували 

установки Банкової, раптом різко змінили свою інформполітику, 

повідомивши тим самим, що олігархи завагалися. Зміна телекартинки 

також сприяла швидкій зміні настроїв у суспільстві не на користь влади” 

[25, с.18]. 

Ось яку “телекартинку” побачили журналісти: “Закривавлені студенти 

намагаються допомогти тим, хто вже не може встати, за що миттєво 

отримують від “Беркута” гумовими кийками по голові. Людей ловлять у 

переходах, закапелках, б’ють, кидають в автозаки. Б’ють жінок і дівчаток-

студенток і добивають навіть тих, хто встиг добігти до машин швидкої 

допомоги. Розбиті голови студентів і пенсіонерів, закривавлені журналісти, 

літній мужчина в костюмі козака, який плаче і кульгає, - ці кадри вранці в 

суботу побачила в інтернеті вся країна” [52, с.17]. 

Подання засобами масової інформації і сприйняття масами розгону 

протестувальників саме як акту “звірячого побиття” студентів, яких 

“добивали” “озброєні до зубів” міліціонери, перетворило його в, як кажуть 

авіатори, “точку неповернення”, після якої протестні акції вже не могли 

бути тільки мирними і закінчитися за “бандитської влади”, очолюваної 

“жорстоким диктатором” В.Януковичем. 
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Увечері 30 листопада Президент України В.Янукович, Прем’єр-

міністр України М.Азаров і Міністр внутрішніх справ України 

В.Захарченко засудили жорсткий розгін маніфестантів. Відповідальність за 

розгін узяв на себе начальник Головного управління МВС України в місті 

Києві В.Коряк. Пізніше в Київській міліції пояснили розгін Майдану 

необхідністю готувати площу до новорічних свят. Застосовувати силу, за 

офіційною версією, довелося через опір з боку деяких мітингувальників – 

ті кидали у правоохоронців камінням, головешками з багать, пляшками з 

водою тощо, що було видно й на телеекранах. Проте такі виправдання вже 

нікого не цікавили. 

Мітинг на Майдані, який до розгону планував розійтися після 

недільної, 29 листопада, акції, переріс у масштабний протест. 

Мітингувальники стояли вже не за асоціацію України з ЄС, а проти влади. 

У натовпі з’явилися групи людей із закритими (шарфами, хустками, 

масками) обличчями, у будівельних касках і велосипедних шоломах, із 

балончиками зі сльозогінним газом чи фарбою, дерев’яними палицями, 

бейсбольними битками, обрізками металевих труб і арматури, готових 

захищати мітингувальників у випадку чергового розгону. Мирний протест 

став втрачати мирний характер і у подальшому більшість протестних акцій 

були далеко не мирними, хоча опозиція  стверджувала протилежне.  

1 грудня на Майдані Незалежності, Хрещатику та прилеглих вулицях 

зібралося, за різними оцінками, від 500 тисяч до 1,5 мільйона осіб [52, 

с.22]. На імпровізованій сцені на Майдані Незалежності стали з’являтися 

лідери опозиції – А.Яценюк, В.Кличко, О.Тягнибок, О.Турчинов. Поки 

лідери опозиції давали вказівки мітингувальникам, радикально 

налаштовані активісти штурмом захопили будівлю Київської міської 

державної адміністрації, Будинок профспілок та почали атакувати будівлю 

Адміністрації Президента України. Багатотисячний натовп накидався на 

оточення будівлі із солдатів-строковиків Внутрішніх військ України, які 
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перегородили вулицю щитами. До будівлі під’їхали невідомі на важкому 

тракторі-навантажувачі і стали таранити ним солдатів Внутрішніх військ.  

Нападники кидали у солдатів і “беркутівців”, які охороняли будівлю, 

пляшки із запалювальною сумішшю (“коктейлі Молотова”), димові 

шашки, били їх камінням, палицями, ланцюгами. У відповідь “беркутівці” 

застосовували шумові гранати і сльозогінний газ. 

Через кілька годин зіткнень “беркутівці” перейшли в рішучий наступ. 

За різними оцінками, при штурмі будівлі Адміністрації Президента 

України постраждали десятки українських та іноземних жкрналістів, 

загалом до швидкої допомоги звернулися до 70 осіб. За даними 

департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, 

після зіткнень на вулиці Банковій за медичною допомогою звернулися 165 

осіб, із яких 109 госпіталізували. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, 

що до лікарень потрапили 35 співробітників правоохоронних органів. 

Журналісти нарахували понад 40 колег, які отримали травми різного 

ступеня тяжкості [52, с.26]. 

Наступного дня на Майдані з’явилися нові намети - до столиці 

підтягувалися жителі західних регіонів України. Активісти стали будувати 

і зміцнювати барикади, організовувати системи охорони території.  

3 грудня зранку протестувальники зібралися біля будівлі Верховної 

Ради України, активісти розпочали пікетування будівлі з вимогою 

відставки Кабінету Міністрів України. Паралельно поруч, у Маріїнському 

парку, відбувався мітинг на підтримку влади. На розгляд Верховної Ради 

України опозицією було внесено питання про відставку Кабінету Міністрів 

України. Проте за проект резолюції про недовіру Кабінету Міністрів 

України проголосували всього 186 народних депутатів. Невдоволені 

результатами голосування опозиційні депутати заблокували парламентську 

трибуну [52, с.30]. 
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 У неділю, 8 грудня, учасниками масових акцій протесту був скинутий 

з п’єдесталу пам’ятник В.Леніну на Бессарабській площі в центрі Києва. 

Відповідальність за знесення пам’ятника взяло на себе ВО “Свобода”. 

Пам’ятник розбили кувалдою на друзки, які розібрали на сувеніри. 

9 грудня до першої години Внутрішні війська і “Беркут” у повному 

спорядженні і зі щитами заблокували автобусами урядовий квартал, в 

якому розташовані будівлі Верховної Ради, Кабінету Міністрів і 

Адміністрації Президента України. Правоохоронці поступово знесли всі 

блок-пости і барикади, зведені протестувальниками в районі урядового 

кварталу. До четвертої години ранку наступного дня маніфестанти були 

витіснені до меж Майдану Незалежності та прилеглих вулиць. Очікуючи 

штурму, протестувальники зміцнювали барикади на Майдані і завалювали 

щитами виходи з підземних переходів. 

11 грудня Майдан було оточено з усіх боків бійцями Внутрішніх 

військ і спецзагонів “Беркут” і “Ягуар”. Силовики спробували штурмувати 

головний штаб Майдану в Будинку профспілок і будівлю Київської міської 

державної адміністрації, проте діяли нерішуче і невдовзі відступили. У 

міліції стверджували, що не планували брати Майдан, а лише хотіли 

повторити успіх очищення урядового кварталу. 

Події 9-11 грудня показали, що розчистка центральних вулиць Києва 

силовиками можлива без застосування сили. Чи не визначальним 

стримувальним чинником щодо такої розчистки стала реакція західних 

держав. Як зазначають журналісти часопису “Вести.Репортер”, “в прайм-

тайм американських і європейських каналів вийшла яскрава картинка 

“штурму” Євромайдану, що різко змінило ставлення  до того, що 

відбувається, з боку Заходу і знову дало додатковий імпульс згасаючому 

протесту. Силовий штурм Майдану викликав засудження численних 

європейських і американських політиків та загострив риторику лідерів 
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опозиції, які уперше серйозно заговорили про імпічмент президента” [52, 

с.49].  

Президент України В.Янукович закликав опозицію “не йти шляхом 

протистояння та ультиматумів” і запропонував скликати “представників 

усіх політичних сил, священиків і представників громадськості” для 

проведення загальнонаціонального “круглого столу”. 

Опозиція, не налаштована на пошуки компромісів, вимагала не тільки 

звільнити з-під варти всіх заарештованих демонстрантів, покарати 

винуватих у силовому розгоні мітингувальників 30 листопада і звільнити 

Міністра внутрішніх справ В.Захарченка, а й відправити у відставку 

Кабінет Міністрів на чолі з М.Азаровим, сформувати “технічний уряд” та 

розпочати підготовку до дострокових парламентських і президентських 

виборів [52, с.50]. 

Загальнонаціональний “круглий стіл” “Об’єднаємо Україну!” під 

головуванням першого Президента України Л.Кравчука відбувся 13 грудня 

у Палаці “Україна”. На засіданні “круглого столу” були присутні 

Президент України В.Янукович, екс-президенти Л.Кучма і В.Ющенко, 

Прем’єр-міністр М.Азаров, Голова Верховної Ради В.Рибак і лідери 

опозиційних сил: А.Яценюк, В.Кличко та О.Тягнибок. “Круглий стіл” мав 

стати першим кроком до примирення сторін. Проте його не було зроблено, 

всі учасники залишилися на своїх позиціях. Правда, В.Янукович дав 

зрозуміти, що покарає винуватих у розгоні Майдану в ніч на 30 листопада, 

затримані демонстранти вийдуть на свободу, а силу стосовно 

протестувальників більше не застосують. Але дві головні вимоги опозиції 

– відставка уряду і Міністра внутрішніх справ В.Захарченка – він 

виконувати не має наміру [52, с.52]. 

14 грудня вранці на Європейській площі, поряд із Майданом 

Незалежності, зібрався Антимайдан на підтримку Президента України 

В.Януковича. Мітингували кілька десятків тисяч осіб, зі сцени лунало 
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багато різних заяв. Зокрема, Прем’єр-міністр М.Азаров сказав, що 

опозиційні політики брешуть про вигоди угоди про асоціацію з ЄС. А щоб 

отримати безвізовий режим з державами ЄС, Україна повинна узаконити 

одностатеві шлюби  [52, с.53]. “ЗМІ, які підтримували Майдан, подавали 

його як збіговисько алкашів, тітушок і різних асоціальних елементів. 

Насправді це були підневільні бюджетники, яких начальство зібрало з усіх 

регіонів за рознарядкою” [25, с.20-21]. 

У неділю, 15 грудня, мітинг на підтримку Президента України 

В.Януковича перемістився з Європейської площі до Маріїнського парку 

біля будівлі Верховної Ради України. 22 грудня мітинг, який отримав назву 

“Антимайдан”, несподівано закінчився, хоча від початку оголошувався 

безстроковим. 

15 грудня Прем’єр-міністр М.Азаров і його перший заступник 

С.Арбузов заявили, що в Москві збираються підписати документи, які 

мають урегулювати торговельні обмеження, запустити спільне з Росією 

виробництво літаків “Руслан”, а також, можливо, знизити ціну на газ. Про 

членство України в Митному союзі мова не йшла [52, с.56]. 

17 грудня Президент України В.Янукович підписав у Москві низку 

угод про надання Росією Україні частинами кредиту в розмірі                    

15 мільярдів доларів США (через розміщення Росією у цінних паперах 

українського уряду частини своїх резервів із Фонду національного 

добробуту), зниження на третину –  з 400 до 268,5 доларів США за тисячу 

кубометрів - ціни російського газу, який постачається до України, 

розробку програм співробітництва в різних галузях економіки. Відмова від 

асоціації з ЄС та зближення з Росією викликали різкий спротив 

проєвропейськи та антиросійськи налаштованої політичної опозиції, яка, 

крім усього іншого, звинувачувала Президента України В.Януковича у 

нібито підписаному договорі про вступ України до Митного союзу, хоча 

Росія офіційно це заперечувала. 
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20 грудня в Палаці “Україна” відбувся черговий “круглий стіл”, 

ініційований першим Президентом України Л.Кравчуком. Президент 

України В.Янукович на засідання “круглого столу” не прийшов. Замість 

нього на засіданні виступив Глава Адміністрації Президента України 

С.Льовочкін, який досить швидко повідомив про те, які документи 

В.Янукович підписав у Москві, і поспіхом залишив зал. 

Лідери опозиції замість плану дій 22 грудня оголосили про створення 

нової організації – Народного об’єднання “Майдан”, до якого увійдуть 

політики та громадські активісти. “Рух “Майдан” повинен заявити, що у 

нас є політичні завдання щодо відновлення балансу влади в країні”, - 

сказав зі сцени Майдану А.Яценюк. “Ми створимо таке пекло для тієї 

влади, що земля в них під ногами горітиме”, - своєю чергою заявив 

О.Тягнибок [52, с.70].  

23 грудня стало відомо, що Президент України В.Янукович 

амністував учасників Євромайдану, про що в цей день заявив Глава 

Адміністрації Президента України В.Льовочкін. 

Новий 2014 рік країна зустріла без особливих революційних 

потрясінь, а недільні віче 5 і 12 січня відбувалися настільки пасивно, що 

навіть найбільш промайданівські засоби масової інформації намагалися не 

називати кількості людей на Майдані. Проте це не означало повного 

згасання протесту. Однією з його ефективних форм став Автомайдан, який 

виявлявся у тому, що групи людей на автомобілях із різними гаслами 

їздили колонами по Києву, навідувалися до маєтку В.Януковича 

“Міжгір’я”, заміських будинків інших високопосадовців, де влаштовували 

акції протесту. Рейди “автомайданівців” широко висвітлювалися засобами 

масової інформації. 

У відповідь на протести зміцніла влада перейшла в наступ: 16 січня 

2014 року Верховна Рада України прийняла цілий пакет законів, що їх 

опозиція назвала “диктаторськими законами”, і які відомі ще як “закони 
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від 16 січня”. Закони приймалися переважно як зміни до чинних 

нормативно-правових актів, зокрема до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, 

встановлювали обмеження щодо участі в масових акціях, дорожнього 

руху, проведення футбольних матчів, поширення інформації тощо та 

адміністративну чи кримінальну відповідальність за їх порушення. 

Далеко не всі “диктаторські закони” заслуговували на таку оцінку. 

Реальні обмеження законами прав і свобод полягали у спрощенні процедур 

притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за 

правопорушення, передусім під час проведення масових акцій, а також 

стосувалися поширення масової інформації. Інша справа, що 16 січня 

закони приймалися з голосу, без обговорення, з голосуванням підняттям 

народним депутатом руки, голоси фактично ніхто не підраховував. Але й 

цьому є якщо не виправдання, то пояснення: через блокування опозицією 

електронна система голосування “Рада” не працювала. 

До речі, цього ж таки дня, 16 січня, Верховна Рада України прийняла 

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про усунення 

негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з 

приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” [81], 

яким фактично амністувала учасників масових акцій протесту, які вчинили 

злочини. Проте така поступка влади не викликала зустрічного руху з боку 

опозиції та обуреного прийняттям “диктаторських законів” Майдану. На 

черговому вічі 19 січня за нерішучість гострої критики зазнали лідери 

опозиції – від них вимагали назвати врешті-решт одного лідера, який би 

повів Майдан до якихось цілей.  

Близько шістнадцятої години 19 січня на Майдані пролунав заклик 

одного з “автомайданівців” до блокування будівлі Верховної Ради України. 

Частина мітингувальників на нього відгукнулася. Дорогою до них 

приєдналися декілька десятків осіб у масках. Дорогу на вулицю 
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Грушевського біля стадіону “Динамо” їм перегородили кордони 

Внутрішніх військ і “Беркуту”. Люди в масках атакували правоохоронців, 

б’ючи їх палицями та арматурою, закидаючи “коктейлями Молотова”. З 

боку правоохоронців у нападників полетіли світло-шумові гранати та 

гумові кулі. Так почалося протистояння на вулиці Грушевського. 

Відповідальність за атаку на міліцію відразу взяв на себе “Правий сектор”. 

Ця організація, яка об’єднує націоналістів, футбольних фанатів та іншу 

радикальну молодь, давно існувала на Майдані, але тільки тепер заявила 

про себе серйозно [25, с.24]. 

Насилля на вулиці Грушевського не припинялося і в наступні дні: 

кордони міліції закидали “коктейлями Молотова”, правоохоронці кидали 

світло-шумові гранати, відстрілювалися гумовими кулями, час від часу 

вдаючись до коротких контрнаступів. Велика кількість поранених з обох 

боків з’явилася ще у перший день. Особливого загострення ситуація 

досягла 22 січня, коли від поранень із вогнепальної зброї загинули  

майданні активісти громадянин України вірменського походження Сергій 

Нігоян та громадянин Білорусі Михайло Жізневський. Громадянин 

України Роман Сеник від отриманого поранення помер 25 січня. “Хто їх 

убив, до цих пір ніхто точно сказати не може, - пишуть журналісти 

часопису “Вести. Репортер” у зв’язку з річницею Майдану. - За версією 

опозиції, це була влада, за версією влади – провокатори, яким потрібні 

були “сакральні жертви”. Так чи інакше, це ще більше радикалізувало 

протест. Однозначно негативним щодо “Беркуту” стало і висвітлення подій 

більшістю ЗМІ”; “Факти насилля з обох боків примножувалися, але ЗМІ 

приділяли увагу лише злочинам міліції. Справжнім шоком для всіх стало 

відео зі знущаннями над Гаврилюком, коли його голого вигнали на мороз”  

[25, с.25]. 

У наступні дні відбувалися переговори між представниками 

Президента України В.Януковича і лідерами опозиції, результатом яких 
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стали припинення активних дій на вулиці Грушевського та домовленість 

про скасування частини “диктаторських законів”. 28 січня 2014 року 

Верховна Рада України прийняла Закон України “Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законів України” [71], яким скасувала більшість 

“диктаторських законів”. У цей само день В.Янукович заявив про намір 

відправити у відставку уряд М.Азарова. 

Перша половина лютого пройшла відносно спокійно. Вуличні бої 

припинилися, влада й Майдан мляво торгувалися щодо “обміну” 

захоплених протестувальниками будівель на затриманих правоохоронцями 

активістів Майдану, “торгувалися” також щодо можливого нового 

очільника уряду. Президент України В.Янукович  намагався вийти на 

вигідний для себе компроміс з опозицією і Заходом. Періодично виникало 

питання про призначення А.Яценюка на посаду Прем’єр-міністра України. 

Проте опозиція і Захід наполягали на поверненні до Конституції України в 

редакції Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від   

8 грудня 2004 року, який значно обмежував повноваження глави держави, 

на що В.Янукович йти не хотів. 

Прогресу у переговорах не було. Боязнь остаточно втратити контроль 

над Майданом у разі відсутності яких-небудь активних дій спонукали 

лідерів протесту перейти до якнайшвидшого наступу. Остаточне рішення 

про наступ, за деякими даними, було прийнято 16 лютого. День наступу 

призначено на 18 лютого, коли повинна була зібратися Верховна Рада 

України, щоб розглянути питання про повернення до Конституції в 

редакції 2004 року. 

Паралельно з подіями у столиці відбувалися акції протесту в 

адміністративних центрах західних і центральних областей України. 

Протестувальники захоплювали будівлі обласних державних 

адміністрацій, які для них утілювали чинну владу, іноді – також і будівлі 

обласних прокуратур та головних управлінь внутрішніх справ, 
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улаштовували там погроми, прихоплювали наявну вогнепальну зброю. 

Іноді справа доходила до справжнього побоїща, наприклад, у Черкасах і 

Дніпропетровську, де влада змогла захистити будівлі. Обласні ради часто 

підтримували протестувальників, виступали проти державних 

адміністрацій. Так, Тернопільська, Івано-Франківська і Львівська облради 

прийняли рішення про ліквідацію облдержадміністрацій і підпорядкування 

з 1 січня 2014 року всіх держструктур у цих областях виконкомам облрад. 

[52, с.112-113]. Регіональні протести додатково послаблювали позиції 

центральної влади у переговорах з опозицією. 

Вранці 18 лютого події стали розвиватися стрімко. З Майдану 

Незалежності і з боку станції метро “Арсенальна” у напрямі будівлі 

Верховної Ради висунулися кілька колон майданівців та організованих  

загонів (сотень) Самооборони Майдану. До десятої ранку вони, закидаючи 

силовиків камінням, прорвали у кількох місцях оточення будівлі 

парламенту і взяли її в кільце. Водночас у стінах Верховної Ради опозиція 

поставила вимогу прийняти рішення про повернення до парламентарно-

президентської республіки, проте для прийняття такого рішення не було 

кворуму, тому що більшість “регіоналів”, наляканих загрозою штурму 

будівлі парламенту, встигли її залишити. 

Тим часом частина протестувальників взяла штурмом розташований 

неподалік офіс Партії регіонів  і підпалила його. У результаті загинув 

рядовий співробітник офісу. З’явилися перші жертви і серед 

протестувальників, яких стримували на підступах до будівлі парламенту 

“Беркут” і Внутрішні війська. Позиційні бої на вулицях Інститутській і 

Грушевського продовжувались до полудня.  

Близько чотирнадцятої години спецназ одержав наказ  перейти в 

наступ та очистити урядовий квартал. Використовуючи світло-шумові 

гранати і кийки, “Беркут” разом із Внутрішніми військами протягом 
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години відвоював всю територію, яку Майдан зайняв за попередні два 

місяці. Всі чекали вирішального штурму головної площі країни. 

Близько двадцятої години почалося просування силовиків  до 

Майдану, на якому вони взяли під контроль територію навколо стели 

Незалежності. Між силовиками і протестувальниками утворилася стіна 

вогню із підпалених автомобільних шин. Протягом наступних годин 

позиції сторін на Майдані не змінювалися.  

19 лютого вдень Служба безпеки України оголосила про початок 

антитерористичної операції на Майдані, проте вже через годину заявила, 

що розпочалася не сама операція, а лише підготовка до неї (нібито вказівку 

про припинення операції дав особисто Президент України В.Янукович). На 

той час число загиблих з обох сторін досягло 20 осіб, десятки людей були 

поранені [25, с.28]. 

За даними часопису “Вести. Репортер”, зібраними із різних джерел, 

увечері 18 лютого спецназ одержав погоджений із В.Януковичем наказ 

рухатися на Майдан. Далі - цитуємо:  “Проте коли він дійшов до стели, по 

ньому відкрили вогонь із бойової зброї. Було кілька вбитих. “Беркут” 

доповів нагору, що за таких умов виконати завдання можна тільки із 

застосуванням вогнепальної зброї, і запитав на це дозвіл. Силовики знову 

пішли до Януковича, але на той час його настрій змінився. Він уже, 

мабуть, устиг переговорити із західними лідерами і дав наказ силовикам 

зупинитися, а зброю не використовувати. 

Наступне спілкування силовиків із президентом відбулося в середу 

вдень. Захарченко і Якименко (відповідно: Міністр внутрішніх справ і 

Голова Служби безпеки України. – В.К.) доводили, що потрібно 

розпочинати антитерористичну операцію. Янукович не відповів ні так, ні 

ні, але сказав, що СБУ може діяти за ситуацією. Якименко це сприйняв як 

схвалення і наказав розпочати АТО в центрі Києва. Але буквально тут же 

йому зателефонував президент і дав відбій (характерно, що цього само дня 
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Меркель, Ван Ромпей і Держдеп США зробили жорсткі заяви про 

готовність запровадити санкції проти Януковича)” [25, с.28-29].  

Пізно ввечері 19 лютого Президент України В.Янукович зустрівся з 

лідерами опозиції і вони домовилися про перемир’я (“Правий сектор” тут 

же заявив, що не визнаватиме його). Крім того, стало відомо, що 20 лютого 

до Києва прилітають міністри закордонних справ Німеччини, Франції і 

Польщі, які будуть готувати компроміс між владою та опозицією. 

Проте ранок 20 лютого розпочався зовсім не мирно. По позиціях 

Внутрішніх військ і “Беркута” на Майдані був відкритий вогонь. Одразу 

загинуло кілька людей. Силовики побігли з позицій, тягнучи за собою 

поранених товаришів. Втеча стала повальною. Майдан одразу ж перейшов 

у наступ, майданівці стали підніматися вгору  вулицями Грушевського та 

Інститутська. І тут уже вогонь був відкритий по них. Наступ зупинився на 

підступах до готелю “Україна”  [25, с.29].  

Є різні версії щодо того, хто з чийого боку стріляв і хто давав команду 

стріляти, які ми не будемо тут відтворювати [докладно про це див.: 25, 

с.29-30, 34-41].  За повідомленням прес-служби Міністерства внутрішніх 

справ України,  “21 лютого приблизно 10.15 учасники масових акцій 

відкрили вогонь по правоохоронцях. Інформація про жертви уточнюється”. 

В наступній інформації від МВС повідомили, що “в районі вулиці 

Інститутської учасники масових заворушень відкрили вогонь по 

працівниках органів внутрішніх справ та намагалися прорватися в 

напрямку Верховної Ради України.  

Кілька пострілів пролунали у районі Верховної Ради України. 

військовослужбовці, виконуючи положення вчорашньої постанови 

парламенту, не відкрили вогонь у відповідь. Частина їх намагалася 

сховатися від куль у будівлі Верховної Ради, однак їм у цьому завадили. 

Інформація про кількість жертв стрілянини уточнюється. 
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Кількість загиблих правоохоронців зросла до 16 осіб. 130 працівників 

органів внутрішніх справ доправлені до медзакладів із вогнепальними 

пораненнями. Усього ж із 18 лютого по медичну допомогу звернулися 565 

працівників органів внутрішніх справ, із них 410 госпіталізовані” [39, 2014. 

– 22 лютого]. 

За даними МОЗ, кількість госпіталізованих учасників протистоянь у 

Києві станом на 12 годину 21 лютого збільшилася до 371 людини. 

Кількість постраждалих становить 581. У Києві з 18 по 21 лютого загинули 

77 осіб [там само]. 

Хоч як би там було, загалом на Майдані загинули близько ста 

мітингувальників, яких було названо “Небесною сотнею” і всіляко 

вшановано. Проте майже ніхто не говорить про вбивства і поранення 

працівників органів внутрішніх справ, зокрема спецпідрозділу “Беркут”,  

дії якого подавалися ЗМІ винятково в негативному світлі.  

Переговори між владою та опозицією за участі міжнародних 

посередників тривали всю ніч з 20 на 21 лютого, а вранці 21 лютого 

Адміністрація Президента України повідомила про їх завершення та 

назвала час підписання угоди. “Завершились переговори щодо 

врегулювання політичної кризи в державі за участю Президента України 

Віктора Януковича, лідерів опозиції, представників Європейського Союзу 

та Російської Федерації. Сторони дійшли згоди щодо парафування Угоди з 

врегулювання кризи. Підписання документа очікується о 12.00 в 

Адміністрації Президента України”, - йшлося у повідомленні прес-служби 

глави держави [39, 2014. – 22 лютого]. 

Однак близько тринадцятої години із заявою виступив тільки 

Президент України В.Янукович, в якій він оголосив про кроки, які треба 

зробити, щоб відновити спокій та уникнути наступних жертв 

протистояння. “Заявляю про те, що я ініціюю дострокові президентські 

вибори. Я ініціюю також повернення до Конституції 2004 року з 
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перерозподілом повноважень убік парламентської республіки. Закликаю до 

початку процедури формування уряду національної довіри. Як Президент 

України і гарант Конституції я виконую сьогодні свій обов’язок перед 

Україною і перед Господом Богом в ім’я збереження держави, в ім’я 

збереження життя людей, в ім’я миру і спокою на нашій землі”, - йшлося у 

заяві глави держави [там само]. 

Тим часом відкладення підписання зазначеної угоди пояснювалося 

тим, що план врегулювання кризи має бути узгоджений з Майданом. “Цей 

план повинен бути узгоджений з Майданом і тільки після цього він 

вступить у силу”, - заявив А.Яценюк. Крім лідерів опозиційних фракцій у 

Верховній Раді України А.Яценюка, В.Кличка і О.Тягнибока, на засіданні 

Ради Майдану також побували європейські посередники – міністри 

закордонних справ Німеччини і Польщі та представник МЗС Франції. 

Між тим на офіційному сайті Президента України з’явився текст 

Угоди про врегулювання кризи в Україні. Свої підписи під документом 

поставили представники від влади, опозиції та Європейського Союзу. 

Оскільки Угода про врегулювання кризи в Україні від 21 лютого 2014 року 

має принципово важливе значення для подальшого розвитку 

конституційного процесу, наведемо її текст повністю [338]: 

 

Угода про врегулювання кризи в Україні 

Стурбовані трагічними випадками втрати життів в Україні,  

Прагнучи негайно припинити кровопролиття,  

Рішуче налаштовані прокласти шлях до політичного врегулювання 

кризи, 

Ми, сторони, що нижче підписалися, домовилися про таке: 

1. Протягом 48 годин після підписання цієї угоди буде прийнято, 

підписано і оприлюднено спеціальний закон, який відновить дію 

Конституції України 2004 року зі змінами, внесеними до цього часу. 
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Підписанти заявляють про намір створити коаліцію та сформувати уряд 

національної єдності протягом 10 днів після цього. 

2. Конституційна реформа, що врівноважуватиме повноваження 

Президента, уряду та парламенту, буде розпочата негайно і завершена у 

вересні 2014 року. 

3. Президентські вибори будуть проведені одразу після прийняття 

нової Конституції України, але не пізніше грудня 2014 року. Буде 

прийнято нове виборче законодавство, а також сформовано новий склад 

Центральної виборчої комісії на пропорційній основі відповідно до правил 

ОБСЄ і Венеціанської комісії. 

4. Розслідування нещодавніх актів насильства буде проведено під 

спільним моніторингом влади, опозиції та Ради Європи. 

5. Влада не запроваджуватиме надзвичайний стан. Влада й опозиція 

утримаються від застосування силових заходів. Верховна Рада України 

прийме третій закон про звільнення від відповідальності, який 

поширюватиметься на ті ж правопорушення, що й закон від 17 лютого 

2014 року. Обидві сторони докладатимуть серйозні зусилля для 

нормалізації життя в містах і селах шляхом звільнення адміністративних та 

громадських будівель й розблокування вулиць, скверів і площ. Незаконна 

зброя має бути здана в органи Міністерства внутрішніх справ України 

протягом 24 годин з моменту набрання чинності вищезгаданим 

спеціальним законом (п.1 цієї Угоди). Після зазначеного періоду всі 

випадки незаконного носіння та зберігання зброї підпадатимуть під чинне 

законодавство України. Сили опозиції та влади відійдуть від позицій 

протистояння. Влада використовуватиме сили правопорядку винятково для 

фізичного захисту будинків органів влади. 

6. Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі та 

спеціальний представник Президента Російської Федерації закликають до 

негайного припинення всіх видів насильства та протистояння. 
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м. Київ, 21 лютого 2014 року 

Від влади: Президент України Віктор Янукович 

Від опозиції: лідер партії УДАР Віталій Кличко, лідер ВО “Батьківщина” 

Арсеній Яценюк, лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок  

Засвідчили: 

 Від Європейського Союзу: Федеральний міністр закордонних справ 

Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмайєр, Міністр 

закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський та керівник 

департаменту континентальної Європи Міністерства закордонних справ 

Французької Республіки Ерік Фурн’є.  

 

Поза межами тексту угоди залишилося те, що спеціального 

представника Президента Росії, Уповноваженого з прав людини В.Лукіна 

на церемонії підписання угоди не було, а також те, що під час підписання 

документа був присутній Голова Верховної Ради України В.Рибак. 

Ще до підписання Угоди про врегулювання кризи в Україні,  20 

лютого 2014 року, Верховна Рада України ухвалила Постанову “Про 

засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей”      

№ 740-VII [250], якою, зокрема: зобов’язала Міністерство внутрішніх 

справ України невідкладно: припинити блокування співробітниками 

правоохоронних органів транспортних комунікацій, вулиць, площ, 

провулків, бульварів у місті Києві та інших населених пунктах України; 

вжити заходів для повернення особового складу, не задіяного в охороні 

державних установ, до місць постійної дислокації; Міністерство оборони 

України зобов’язали невідкладно забезпечити повернення 

військовослужбовців до місць їх постійної дислокації; Кабінет Міністрів 

України було зобов’язано скасувати рішення про обмеження в’їзду 

транспортних засобів на територію міста Києва (п.5). 
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Голова Верховної Ради України В.Рибак на початку ранкового 

засідання парламенту 21 лютого повідомив, що підписав постанову про 

припинення застосування сили щодо мітингувальників, ухвалену 

напередодні [39, 2014. – 22 лютого]. Постанова, по суті, обеззброювала 

владу і розв’язувала руки опозиції щодо застосування сили. 

Хоча Рада Майдану підтримала запропонований план подолання 

кризи, зі сцени Майдану безперервно лунали заклики до негайних, 

упродовж 60 днів, дострокових виборів Президента України. Лідер 

“Правого сектору” Д.Ярош назвав заяву Президента України В.Януковича 

“окозамилюванням”, що не містить чітких зобов’язань із проведення 

дострокових виборів Президента України та парламенту, механізму, який 

дозволить покарати керівників силових відомств та виконавців злочинних 

наказів, внаслідок яких було вбито близько сотні українських громадян, і 

заявив: “Відтак ми схильні бачити у заяві Януковича чергове 

окозамилювання. Національна революція триває. І закінчиться вона 

повним усуненням режиму внутрішньої окупації і здобуттям української 

національної держави з системою всеохопного національного 

народовладдя” [39, 2014. – 22 лютого].  

Після підписання Угоди про врегулювання кризи в Україні Президент 

України В.Янукович терміново відбув до Харкова, як вважалося, на з’їзд 

місцевих рад. Прем’єр-міністр України М.Азаров, Перший віце-прем’єр-

міністр України С.Арбузов, Міністр внутрішніх справ України 

В.Захарченко, деякі інші міністри, Генеральний прокурор України 

В.Пшонка, деякі керівники Адміністрації Президента України з офіційно 

непояснених причин залишили не тільки свої службові кабінети, а й 

територію України. Очевидно, не обійшлося без загрози їхнім свободі або 

навіть життю. 

Прикметним у цьому відношенні є стисле інформаційне повідомлення 

газети “Голос України”: “Станом на 14.30 з урядового кварталу виїхали всі 
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автобуси з силовиками. На запитання, куди вони їдуть, один із командирів 

силовиків відповів: “додому”. Вулицею Грушевського почали рухатися 

автомобілі” [39, 2014. – 22 лютого]. Будівлі Кабінету Міністрів України, 

міністерств, Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури 

України, таким чином, залишилися без охорони.  

22 лютого і в наступні дні центральними каналами українського 

телебачення транслювався відеозапис того, як Генеральний прокурор 

України В.Пшонка, Міністр доходів і зборів України О.Клименко з 

охороною всупереч намаганням їх затримати силою проривалися із будівлі 

донецького аеропорту до літака на злітній смузі. 

 

4.2. Конституційно-правові наслідки масових акцій протесту 

 

Хоч як би там було, влада в Україні опинилася в руках опозиції. 

Юридичним оформленням влади колишньої опозиції стали прийняті нею 

протягом кількох днів численні політико-правові акти. Одним із перших 

таких актів став прийнятий Верховною Радою України Закон України “Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України” від 21 лютого 

2014 року № 742-VII [72]. 

Текст закону має такий початок: “Верховна Рада України 

постановляє: 

Стаття 1. Відновити дію окремих положень Конституції України з 

такими змінами, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року       № 

2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року   № 

586-VIІ:  

1) статті 76, 78, 81-83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112-115 викласти в такій 

редакції:”. 

Далі в законі дослівно наведено положення Закону України “Про 

внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222- IV 

[84], які докладно аналізувалися у другому розділі даної роботи, а також 
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зміни, внесені до Конституції України законами України від 1 лютого 2011 

року № 2952-VI та від 19 вересня 2013 року   № 586-VIІ.  

Законом України “Про внесення змін до Конституції України щодо 

проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів” від 1 лютого 2011 року             

№ 2952-VI [83] до Конституції України [150] внесено наступні зміни:  

- у частині першій статті 76: строк, на який обираються народні 

депутати України, змінено з чотирьох на п’ять років; 

- частину першу статті 77 “Чергові вибори до Верховної Ради України 

відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень 

Верховної Ради України” змінено на “Чергові вибори до Верховної Ради 

України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень 

Верховної Ради України”;  

- у частині п’ятій статті 103 положення “Чергові вибори Президента 

України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень 

Президента України” змінено на “Чергові вибори Президента України 

проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень 

Президента України”; 

- частину першу статті 136 “Представницьким органом Автономної 

Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим” змінено 

на “Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі 

загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. 

Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

має наслідком припинення повноважень її депутатів”; 
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- після частини першої статтю 136 доповнено новою частиною такого 

змісту: “Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраної на чергових 

виборах”;  

- у статті 141 частини першу та другу: 

“До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які 

обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири 

роки. 

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на 

чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який 

очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях” змінено на: 

“До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради 

входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, 

області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, 

районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, 

становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, 

міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень 

депутатів відповідної ради.  

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого 

виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно 

сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган 

ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, 

селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить 

п’ять років”; 
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- після частини другої статтю 141 доповнено новою частиною такого 

змісту: “Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних 

рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю 

жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, 

обраних на чергових виборах”.  

Закон України “Про внесення змін до Конституції України щодо 

проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів” від 1 лютого 2011 року             

№ 2952-VI, отже, продовжив строк повноважень виборних органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з чотирьох до п’яти 

років та уточнив строки проведення чергових виборів таких органів – вони 

мають відбуватися в кінці п’ятого року повноважень. 

Закон України “Про внесення змін до статті 98 Конституції України” 

від 19 вересня 2013 року № 586-VIІ [88] наділив Рахункову палату України 

повноваженням здійснювати контроль також і за надходженням коштів до 

Державного бюджету України.  

Було: “Стаття 98. Контроль за використанням коштів Державного 

бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова 

палата”.  

Стало: “Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 

використанням здійснює Рахункова палата. 

Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати 

визначаються законом”. 

Прийняття, підписання та оприлюднення протягом 48 годин 

спеціального закону, “який відновить дію Конституції України 2004 року”  

з наступними змінами, передбачені Угодою про врегулювання кризи в 

Україні (п.1), можна було здійснити тільки всупереч Конституції України, 
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яка не передбачає такого способу конституційних змін. Розділ ХІІІ 

Конституції України встановлює наступний порядок внесення до неї змін 

[150]: 

“Стаття 154.Законопроект про 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. 

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, 

крім розділу І “Загальні засади”, розділу ІІІ “Вибори. Референдум” і 

розділу ХІІІ “Внесення змін до Конституції України”, 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. 

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу І “Загальні 

засади”, розділу ІІІ “Вибори. Референдум” і розділу ХІІІ “Внесення змін до 

Конституції України” 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). 

Прийняття Закону України “Про відновлення дії окремих положень 

Конституції України” від 21 лютого 2014 року № 742-VII всупереч 

Конституції України пояснювалося політичною доцільністю. На думку 

деяких офіційних осіб від влади, легітимності закону надавало прийняття 

його “конституційною більшістю” (поняття “конституційна більшість” 

немає ні в Основному Законі, ні в інших нормативно-правових актах 

України): за закон проголосуали 386 народних депутатів, у тому числі 
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членів фракцій: Партії регіонів – 140, “Батьківщина” – 89, “УДАР” – 40, 

“Свобода” – 35, Комуністичної партії України – 32, а також  50 

позафракційних депутатів [39, 2014. – 22 лютого]. 

Прийнятий увечері 21 лютого 2014 року Закон України “Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України” підписав 

“Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради 

України О.Турчинов”.  

Під кутом зору легітимності конституційного процесу важливе 

значення має Постанова Верховної Ради України “Про текст Конституції 

України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, 

внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від            

1 лютого 2011 року № 2952-VІ, від 19 вересня 2013 року № 586-VІІ” від   

22 лютого 2014 року № 750-VІІ [266]. У постанові йдеться, зокрема, про те, 

що на момент прийняття Конституційним Судом України Рішення від      

30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури 

внесення змін до Конституції України положення Закону України “Про 

внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV 

стали невід’ємною складовою Конституції України, а сам закон вичерпав 

свою функцію, що встановлено Ухвалою Конституційного Суду України 

від 5 лютого 2008 року № 6-у/2008 (про неї мова докладно йшла у другому 

розділі даної роботи), що положення статей 147-153 Конституції України 

не надають Конституційному Суду повноважень перевіряти на 

конституційність окремі частини чи положення Конституції України, а так 

само вносити зміни до Основного Закону України, що згідно з висновком 

Європейської комісії “За демократію через право” “Про конституційну 

ситуацію в Україні” від 20 грудня 2010 року відновлення за рішенням 

Конституційного Суду України чинності тексту Конституції України 1996 

року шляхом визнання неконституційним Закону України “Про внесення 

змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222- ІV порушило 
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питання легітимності діючих інститутів державної влади (докладно про це 

йдеться у другому розділі), тому Верховна Рада України постановляє: 

1. Визнати такими, що є чинними на території України, положення 

Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України 

від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VІ, від 

19 вересня 2013 року № 586-VІІ. 

2. Закони та інші нормативно-правові акти є чинними в частині, що не 

суперечить положенням Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії 

Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, 

внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 

лютого 2011 року № 2952-VІ, від 19 вересня 2013 року   № 586-VІІ. 

3. Верховна Рада України сьомого скликання, обрана на чергових 

виборах 28 жовтня 2012 року, здійснює повноваження, передбачені 

положеннями Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної 

Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними 

законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 

року № 2952-VІ, від 19 вересня 2013 року № 586-VІІ, до набуття 

повноважень Верховною Радою України, обраною на чергових виборах в 

останню неділю жовтня 2017 року. 

4. Коаліція депутатських фракцій формується у Верховній Раді 

України сьомого скликання протягом одного місяця з дня, наступного за 

днем набрання чинності цією Постановою… 

5. Опублікувати цю Постанову, а також текст Конституції України, 

прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із 

змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 

року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VІ, від 19 вересня 2013 

року № 586-VІІ, у газеті “Голос України” та у Відомостях Верховної Ради 

України. 
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6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.  

7. Ця Постанова втрачає чинність з моменту набрання чинності 

Законом України “Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України” від 21 лютого 2014 року № 742-VІІ. 

Стаття шоста Закону України “Про відновлення дії окремих положень 

Конституції України” від 21 лютого 2014 року № 742-VII встановила, що  

“Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування”. 

Закон було офіційно опубліковано в газеті “Голос України” за 1 березня 

2014 року. Це означає, що Постанова Верховної Ради України “Про текст 

Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і 

доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року          

№ 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VІ, від 19 вересня 2013 року   

№ 586-VІІ” від 22 лютого 2014 року № 750-VІІ була чинною до 2 березня 

2014 року. 

 Зазначена постанова покликана була легітимізувати наступні акти 

Верховної Ради України, проте її легітимність була сумнівною, оскільки 

вона в неконституційний спосіб змінювала Конституцію України. 

Відновити дію положень Конституції України в редакції Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року          

№ 2222-ІV могли лише Конституційний Суд України - через скасування 

ним свого попереднього рішення про неконституційність цього закону, або 

Верховна Рада України – через внесення відповідних змін до Конституції 

України в порядку, встановленому її розділом ХІІІ “Внесення змін до 

Конституції України”. Тому наступні акти Верховної Ради України, що 

грунтувалися на цій постанові, також є сумнівними під кутом зору їх 

легітимності.  

Постановою Верховної Ради України “Про Голову Верховної Ради 

України” від 22 лютого 2014 року № 748-VII [249] народного депутата 

України О.Турчинова  було обрано Головою Верховної Ради України, 
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тобто вже після прийняття Закону України “Про відновлення дії окремих 

положень Конституції України”, який як Виконуючий обов’язки 

Президента України і Голова Верховної Ради України підписав 

О.Турчинов. Цій постанові передувала Постанова Верховної Ради України 

“Про відкликання Рибака В.В. з посади Голови Верховної Ради України” 

від 22 лютого 2014 року № 747-VII [247], якою В.Рибака було відкликано з 

посади Голови Верховної Ради України згідно з поданою ним заявою. 

Згідно з чинними на момент прийняття Закону України “Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України” положеннями 

Конституції України у разі дострокового припинення повноважень 

Президента України виконання обов’язків Президента України на період 

до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на 

Прем’єр-міністра України (ст.112) [150].  Лише згідно зі змінами, 

внесеними до Конституції України Законом України “Про внесення змін 

до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, визнаними 

чинними Постановою Верховної Ради України “Про текст Конституції 

України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, 

внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від            

1 лютого 2011 року № 2952-VІ, від 19 вересня 2013 року    № 586-VІІ” від 

22 лютого 2014 року № 750-VІІ і відновленими Законом України “Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України” від 21 лютого 

2014 року № 742-VІІ, у разі дострокового припинення повноважень 

Президента України виконання обов’язків Президента України на період 

до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на 

Голову Верховної Ради України (ст.112) [84].  

Постанова Верховної Ради України “Про покладення на Голову 

Верховної Ради України виконання обов’язків Президента України згідно 

із статею 112 Конституції України” від 23 лютого 2014 року № 764-VII 

[261] також прийнята на основі Постанови Верховної Ради України “Про 
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текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і 

доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року          

№ 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VІ, від 19 вересня 2013 року   

№ 586-VІІ, від 22 лютого 2014 року № 750-VІІ. 

“Враховуючи, що Президент України В.Янукович самоусунувся від 

виконання конституційних повноважень, - зазначається в постанові, - 

Верховна Рада України постановляє:  

1. Покласти на Голову Верховної Ради України Турчинова 

Олександра Валентиновича виконання ним обов’язків Президента України 

згідно із статею 112 Конституції України. 

2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття”. 

Постанова Верховної Ради України “Про уповноваження 

виконуючого обов’язки Президента України, Голову (так у тексті. – В.К.) 

Верховної Ради України Турчинова О.В. на підписання законів України” 

від 25 лютого 2014 року  № 788-VII [269], чинна з моменту її прийняття, 

уповноважувала виконуючого обов’язки Президента України, Голову 

Верховної Ради України Турчинова О.В. на підписання законів України, 

прийнятих з 21 лютого 2014 року, на період до здійснення відповідних 

повноважень Президента України. 

Постанові Верховної Ради України “Про покладення на Голову 

Верховної Ради України виконання обов’язків Президента України згідно 

із статею 112 Конституції України” від 23 лютого 2014 року № 764-VII 

передувала Постанова Верховної Ради України “Про самоусунення 

Президента України від виконання конституційних повноважень та 

призначення позачергових виборів Президента України” від 22 лютого 

2014 року № 757-VII [265] наступного змісту: 

“Враховуючи, що Президент України В.Янукович самоусунувся від 

виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості 

держави, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому 
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порушенню (так у тексті. – В.К.) прав і свобод громадян, виходячи з 

обставин крайньої необхідності, виражаючи суверенну волю Українського 

народу, Верховна Рада України постановляє:  

1. Встановити, що Президент України В.Янукович у 

неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних 

повноважень та є таким, що не виконує свої обов’язки. 

2. Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції 

України призначити позачергові вибори Президента України на 25 травня 

2014 року. 

Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття”. 

Конституція України не передбачає такої підстави дострокового 

припинення повноважень Президента України як “самоусунення від 

здійснення конституційних повноважень”, чітко визначаючи підстави 

такого припинення: “Повноваження Президента України припиняються 

достроково у разі: 

1) відставки; 

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

3) усунення з поста в порядку імпічменту; 

4) смерті” (ч.2 ст.108) [150]. 

Через рік Верховна Рада України прийняла Закон України “Про 

позбавлення В.Януковича звання Президента України”, яким постановила 

“1. Позбавити В.Януковича звання Президента України” [102], хоча 

Конституція України передбачає, що “Звання Президента України 

охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки 

Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту” (ч.3 

ст.105) [151]. 

 Постановою “Про взяття політичної відповідальності за ситуацію в 

Україні” від 22 лютого 2014 року № 753-VII [244] Верховна Рада України 

доручила “Голові Верховної Ради України Турчинову Олександру 
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Валентиновичу до формування коаліційного Уряду координувати та 

спрямовувати роботу Кабінету Міністрів України”, хоча Конституція 

України нічого подібного не передбачає. 

В особі О.Турчинова, таким чином, було поєднано повноваження 

Голови Верховної Ради України, Президента України і Прем’єр-міністра 

України.  

21-24 лютого 2014 року постановами Верховної Ради України було 

здійснено, зокрема, такі кадрові зміни у правоохоронних органах: 

- звільнено від виконання обов’язків Міністра внутрішніх справ 

України В.Захарченка, що мало наслідком відсторонення його з посади 

[257]; 

- виконання обов’язків Міністра внутрішніх справ України покладено 

на А.Авакова [267]; 

- висловлено недовіру Генеральному прокурору України В.Пшонці, 

що мало наслідком його відставку з посади [246]; 

- звільнено О.Якименка з посади Голови Служби безпеки України 

[256]; 

- призначено В.Наливайченка на посаду Голови Служби безпеки 

України [262]; 

- надано згоду на призначення О.Махніцького виконуючим обов’язки 

Генерального прокурора України [260]; О.Махніцький був призначений 

виконуючим обов’язки Генерального прокурора України Указом 

Президента України “Про призначення О.Махніцького виконуючим 

обов’язки Генерального прокурора України” від 24 лютого 2014 року № 

91/2014 [351]. 

23 лютого 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року” [76], яким 
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скасувала “рештки” “диктаторських законів” – зміни, внесені ними до 

процесуальних кодексів та деяких інших законів. 

Верховна Рада України прийняла також Постанову “Про реагування 

на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги 

судді” від 24 лютого 2014 року № 775-VII [264], в якій, зокрема, 

зазначається що своїм Рішенням від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у 

справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року           

№ 2222-ІV Конституційний Суд України у неконституційний спосіб, 

привласнивши повноваження Верховної Ради України, змінив 

Конституцію України. На момент прийняття Конституційним Судом 

України цього рішення положення зазначеного закону стали невід’ємною 

складовою Конституції України, а сам закон вичерпав свою функцію. 

Згідно із статтями 147-153 Конституції України Конституційний Суд 

України не наділений повноваженнями перевіряти на конституційність 

окремі частини чи положення Конституції України, а так само вносити 

зміни до Основного Закону України. 

У постанові також зроблено посилання на низку інших сумнівних під 

кутом зору додержання Конституції та інших правових актів України 

рішень Конституційного Суду України, а також на уже неодноразово 

згадуваний висновок Європейської комісії “За демократію через право” 

“Про конституційну ситуацію в Україні” від 20 грудня 2010 року. 

Констатуючи, що судді Конституційного Суду України, які приймали 

вищезазначені рішення, порушили приписи статей 3, 19, 147-153 

Конституції України, що є незабезпеченням верховенства Конституції 

України, порушенням обов’язку захищати конституційний лад держави, 

конституційні права та свободи людини і громадянина і суперечить змісту 

присяги судді Конституційного Суду України, чесному і сумлінному 
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виконанню обов’язків судді Конституційного Суду України, Верховна 

Рада України постановила:  

1. Відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції 

України достроково припинити повноваження та звільнити з посад суддів 

Конституційного Суду України А.Головіна, М.Колоса, М.Маркуш, 

В.Овчаренка, О.Пасенюка (вони призначені Верховною Радою України. – 

В.К.) у зв’язку з порушенням присяги судді. 

2. Запропонувати виконуючому обов’язки Президента України 

достроково припинити повноваження та звільнити з посад призначених 

Президентом України суддів Конституційного Суду України Ю.Бауліна, 

С.Вдовіченка у зв’язку з порушенням ними присяги судді. 

3. Запропонувати Раді суддів України у триденний строк скликати 

позачерговий з’їзд суддів України, на якому розглянути питання 

дострокового припинення повноважень та звільнення з посад призначених 

з’їздом суддів України суддів Конституційного Суду України В.Бринцева, 

М.Гультая, М.Запорожця, О.Сергейчука, Н.Шапталу у зв’язку з 

порушенням ними присяги судді. 

4. Генеральній прокуратурі України порушити кримінальне 

провадження по факту прийняття Рішення Конституційного Суду України 

№ 20-рп/2010 і притягти усіх винних осіб до відповідальності. 

5. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття. 

Якщо над суддями Конституційного Суду України нависла загроза 

кримінального переслідування, то засуджена Ю.Тимошенко, навпаки, була 

звільнена від відбування кримінального покарання. Звільнення було 

здійснено Постановою Верховної Ради України “Про виконання 

міжнародних зобов’язань України щодо звільнення Тимошенко Ю.В.” від 

22 лютого 2014 року № 751-VII [245], в якій “Враховуючи політичну 

мотивованість кримінального переслідування та тюремного ув’язнення 

Тимошенко Юлії Володимирівни, яке встановлено рішенням 



230 

 

Європейського суду з прав людини від 30 квітня 2013 року у “справі 

Тимошенко” (№ 49872/11) та з посиланням на рішення Комітету Міністрів 

Ради Європи як органу, уповноваженого контролювати виконання рішень 

Європейського суду з прав людини та встановлювати форми і способи 

виконання таких рішень, яким передбачено необхідність негайного 

звільнення Ю.Тимошенко, і функцію парламентського контролю за 

виконанням міжнародних зобов’язань України відповідно до пункту 33 

частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України 

зобов’язала Державну пенітенціарну службу України “негайно звільнити 

Тимошенко Юлію Володимирівну, 1960 року народження, засуджену 

вироком Печерського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2011 року”. 

Прийняттям Закону України “Про відновлення дії окремих положень 

Конституції України” від 21 лютого 2014 року № 742-VII Верховна Рада 

України повернула Україну від президентсько-парламентарної до 

парламентарно-президентської форми державного правління, 

запровадженої Законом України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року [84]. Оскільки подальший аналіз 

конституційного процесу в Україні грунтується на цьому законі, потрібно 

докладніше, ніж це зроблено у другому розділі, зупинитися на його 

основних положеннях. 

Як уже зазначалося, головна відмінність між президентсько-

парламентарним і парламентарно-президентським різновидами змішаної 

республіканської форми правління полягає у тому, хто відіграє 

визначальну роль у формуванні та функціонуванні уряду – президент 

(президентсько-парламентарна республіка) чи парламент (парламентарно-

президентська республіка). 

Конституція України 1996 року запровадила президентсько-

парламентарний різновид змішаної форми республіканської правління. 
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Згідно з Конституцією України в редакції норм 1996 року Президент 

України: 

9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра 

України; припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає 

рішення про його відставку; 

10) призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету 

Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої 

влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні 

повноваження на цих посадах; 

11) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-

міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 

діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої 

влади;  

16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим (п.9-11, 16 ч.1 ст.106) [150]. 

Роль Верховної Ради України у формуванні Кабінету Міністрів 

України зводилася до “12) надання згоди на призначення Президентом 

України Прем’єр-міністра України” (п.12 ч.1 ст.85) [там само]. 

Щоправда, до конституційних повноважень Верховної Ради України 

належали “11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України” (п.11 ч.1 ст.85) [там само], проте 

Конституція України не передбачала жодних юридичних наслідків 

несхвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України чи неподання її до парламенту Кабінетом Міністрів 

України. 

У країнах із парламентарною формою правління схвалення 

парламентом програми діяльності уряду, якщо вона передбачена 

конституцією, є необхідною умовою затвердження його складу (отримання 

урядом вотуму довіри парламенту – інвеститури уряду), а несхвалення 
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означає, що уряд не отримав вотуму довіри парламенту і не набрав 

чинності. Наприклад: 

1. Після кожного оновлення складу Конгресу депутатів (нижньої 

палати парламенту. – В.К.) та в інших передбачених Конституцією 

випадках Король після консультацій з представниками політичних партій, 

представлених у парламенті, пропонує через голову Конгресу кандидата на 

пост голови Уряду. 

2. Кандидат, запропонований відповідно з положеннями попереднього 

пункту, вносить на обговорення Конгресу депутатів політичну програму 

Уряду, який він має намір сформувати, і просить палату про довіру. 

3. Якщо Конгрес депутатів абсолютною більшістю голосів своїх 

членів висловлює довіру запропонованому кандидату, Король призначає 

його головою Уряду. Якщо зазначену більшість не буде отримано, та сама 

пропозиція буде знову поставлена на голосування через сорок вісім годин 

після попереднього, і довіра вважається отриманою, якщо за неї подано 

просту більшість голосів. 

4. Якщо після голосувань не буде отримано довіру з інвеститури, то 

наступні пропозиції здійснюються в порядку, передбаченому попередніми 

пунктами. 

5. Якщо по закінченні двомісячного строку з часу першого 

голосування жоден із кандидатів не отримає довіри Конгресу, Король за 

отримання контрасигнатури голови Конгресу розпускає обидві палати і 

призначає нові вибори” (ст.99 Конституції Іспанії 1978 року) [128]; 

“Уряд зобов’язаний в строк до 30 днів після свого призначення 

предстати перед Національною радою Словацької Республіки, 

запропонувати їй свою програму і просити її про висловлення довіри” 

(ст.113); 

“1. Якщо Національна рада Словацької Республіки висловить недовіру 

Уряду або відхилить його пропозицію про висловлення довіри, Президент 
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Словацької Республіки відкликає Уряд” (ч.1 ст.115) (Конституція 

Словаччини 1992 року) [129]; 

“2. Голова Ради Міністрів протягом 14 днів з дня призначення 

Президентом Республіки подає Сейму програму діяльності Ради Міністрів 

із проханням надати йому вотум довіри. Про вотум довіри Сейм 

постановляє абсолютною більшістю голосів за присутності не менше 

половини законного числа депутатів” (ч.2 ст.154 Конституції Польщі 1997 

року) [128]. 

Нічого подібного Конституція України щодо схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України не передбачає. 

За парламентарно-президентської форми правління, запровадженої 

Законом України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 

2004 року [84] і відновленої Законом України “Про відновлення дії 

окремих положень Конституції України” від 21 лютого 2014 року [72], 

визначальну роль у формуванні Кабінету Міністрів України стала 

відігравати Верховна Рада України. Згідно з Конституцією України в 

редакції цих законів Президент України: 

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній 

Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, 

подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра 

України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання 

такої пропозиції; 

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення 

Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України; 

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності (п.9, 10, 15 ч.1 

ст.106) [84]. 
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Роль Верховної Ради України у формуванні Кабінету Міністрів 

України значно зросла. До її конституційних повноважень, зокрема, 

належать:  

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра 

України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, 

призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету 

Міністрів України… звільнення зазначених осіб з посад, вирішення 

питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету 

Міністрів України (п.12 ч.1 ст.85) [там само]. 

Якщо раніше Прем’єр-міністра України призначав на посаду 

Президент України, то в результаті внесення змін до Конституції України 

це стала робити Верховна Рада України. Якщо раніше Президент України 

на власний розсуд визначав кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра 

України і вносив її на розгляд Верховної Ради України для одержання 

згоди на призначення цієї кандидатури на посаду Прем’єр-міністра 

України, то в результаті конституційної реформи він вносить до Верховної 

Ради України для призначення на посаду Прем’єр-міністра України тільки 

кандидатуру, запропоновану коаліцією депутатських фракцій у Верховній 

Раді України. 

За конституційними змінами Президент України як гарант державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, який забезпечує державну 

незалежність і національну безпеку, “10) вносить до Верховної Ради 

України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра 

закордонних справ України” (п.10 ч.1 ст.106) [там само]. 

Принципово важливими є зміни в інституті політичної 

відповідальності Кабінету Міністрів України. Політична відповідальність 

уряду – це конституційно-правова відповідальність уряду та його членів 

перед парламентом і/або главою держави за політику, яку вони проводять. 

Політична відповідальність уряду перед парламентом має місце за 
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парламентарних і змішаної форм правління, а перед главою держави – за 

змішаної і президентської форм правління. Політична відповідальність 

уряду одночасно перед парламентом і главою держави має місце за 

змішаної форми правління і є подвійною політичною відповідальністю 

уряду. Політична відповідальність уряду перед главою держави настає 

зазвичай у вигляді відставки уряду в цілому чи звільнення з посади 

окремого міністра [380, с.356-357]. 

Настання політичної відповідальності уряду перед парламентом також 

означає його відставку. Воно залежить від розкладу партійно-політичних 

сил у парламенті і значною мірою зумовлюється настроями 

парламентаріїв, їх ставленням до тих чи тих дій уряду, його політики 

загалом. 

Конституція України – республіки зі змішаною формою правління – 

встановила подвійну політичну відповідальність уряду: Кабінет Міністрів 

України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і 

підзвітний Верховній Раді України (ч.2 ст.113); Президент України 

припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про 

його відставку (п.9 ч.1 ст.106); Верховна Рада України може розглянути 

питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти 

резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України (ч.1 ст.87), а прийняття 

Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів 

України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України (ч.4 ст.115) 

[150]. 

Так було до прийняття Закону України “Про внесення змін до 

Конституції України” від 8 грудня 2004 року. Стаття 113 Конституції 

України в редакції цього закону зберегла подвійну політичну 

відповідальність Кабінету Міністрів України: “Кабінет Міністрів України 

відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, 
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передбачених цією Конституцією” (ч.2), проте Президент України вже не 

має права припиняти повноваження Прем’єр-міністра України, а значить, 

відправляти у відставку увесь склад уряду, а може лише звернутися до 

Верховної Ради України з пропозицією розглянути питання про 

відповідальність уряду: “Верховна Рада України за пропозицією 

Президента України або не менше як однієї третини народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України може 

розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та 

прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від 

конституційного складу Верховної Ради України” (ч.1 ст.87) [84]. 

Нарешті, якщо раніше повноваження щодо утворення, реорганізації та 

ліквідації за поданням Прем’єр-міністра України міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади входило до компетенції Президента 

України, то згідно із Законом України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року воно перейшло до уряду: Кабінет 

Міністрів України “9
1
) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до 

закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в 

межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади” (п.9
1
 

ст.116) [там само]. 

Парламентарно-президентська форма державного правління 

демократичніша, ніж президентсько-парламентарна, - вже через те, що 

істотно обмежує повноваження президента щодо формування та 

функціонування уряду і передбачає наділення такими повноваженнями 

парламенту як колегіального представницького органу державної влади. 

Проте вона є ефективною лише в разі чіткої політичної структурованості 

парламенту, наявності у ньому постійно діючої більшості, від 

згуртованості якої залежать стабільність та ефективність діяльності уряду. 

Прийшовши до влади, колишні опозиційні політичні сили відповідно 

до Закону України “Про відновлення дії окремих положень Конституції 
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України” від 21 лютого 2014 року сформували у Верховній Раді України 

коаліцію депутатських фракцій “Європейський вибір” у складі фракцій   

ВО “Батьківщина”, “УДАР” і ВО “Свобода” за участі депутатських груп та 

окремих народних депутатів України. Парламентська більшість 

формувалася під тиском на народних депутатів, багато з яких вийшли із 

фракції Партії регіонів. Так, на вечірньому пленарному засіданні 

Верховної Ради України 20 лютого було оголошено про вихід із фракції 

Партії регіонів 11 народних депутатів України. 21 лютого із фракції Партії 

регіонів вийшли ще 17 народних депутатів [39, 2014. – 22 лютого]. Партія 

регіонів була деморалізованою, її лави залишила більшість рядових членів 

і навіть керівників. 

На основі коаліції депутатських фракцій був сформований новий 

склад Кабінету Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром України 

А.Яценюком. Спершу Верховна Рада України Постановою “Про 

звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України” від 27 лютого 2014 

року № 801-VII [258] “У зв’язку із сформуванням персонального складу 

Кабінету Міністрів України” звільнила з посад усіх членів Кабінету 

Міністрів України: віце-прем’єр-міністрів і міністрів. Після чого 

Постановою “Про формування складу Кабінету Міністрів України” від 27 

лютого 2014 року № 802-VII [271] “Відповідно до пункту 12 частини 

першої статті 85, частини четвертої статті 114 Конституції України” 

призначила Першого віце-прем’єр-міністра України і 16 міністрів, а 

постановами № 803-VII і 804- VII від 27 лютого 2014 року – також, 

відповідно, Міністра закордонних справ України і Міністра оборони 

України [39, 2014. – 1 березня]. 

До новосформованого складу Кабінету Міністрів України увійшли 

представники ВО “Батьківщина”, “УДАРу”, ВО “Свобода”, найвідоміші 

активісти Євромайдану та “фахівці” в різних галузях державного 

управління, відомі головним чином прихильністю до Євромайдану. Проте 
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у ньому не було жодного представника Партії регіонів чи Комуністичної 

партії України, також представлених у Верховній Раді України. Це 

означає, що новосформований склад Кабінету Міністрів України не був 

урядом національної єдності, формування якого передбачалося пунктом 1 

Угоди про врегулювання кризи в Україні [338]. Адже уряд національної 

єдності – це уряд із представництвом усіх парламентських партій, що 

беруть на себе відповідальність за керівництво державою. Такий уряд 

утворюється у кризові моменти, особливо в умовах війни, і знаменує 

об’єднання зусиль усього суспільства для подолання спільної небезпеки 

[380, с.535]. 

2 березня 2014 року Виконуючий обов’язки Президента України 

О.Турчинов низкою своїх указів натомість звільнених ним призначив 

нових голів обласних державних адміністрацій 18 областей України: 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, 

Житомирської, Луганської, Львівської, Херсонської, Тернопільської, Івано-

Франківської, Закарпатської, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської [39, 2014. – 3 березня]. 

Державна влада, таким чином, не тільки в центрі, а й в регіонах 

України перейшла до колишньої політичної опозиції. Постає питання про 

те, наскільки такий перехід був легітимним (у значенні – законним), 

відповідав Конституції України. З цього питання є дві основні позиції. 

Перша: масові акції протесту в столиці, адміністративних центрах 

західних і центральних областей України були революційним виступом 

(Революцією гідності) народу, який повстав проти “диктаторського”, 

“кривавого” режиму В.Януковича. Така позиція досить докладно 

відображена в опублікованому 1 березня 2014 року Зверненні Голови 

Верховної Ради України О.Турчинова до народу України [109], в якому, 

зокрема, сказано: 

“Шановні співвітчизники! 
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Україна щойно пережила і найславніші, і найтрагічніші дні у новітній 

своїй історії. Потужними мирними акціями на захист своїх прав та свобод, 

власного європейського вибору ми вразили весь світ, і в цій боротьбі 

згуртувалися і зміцніли як сучасна політична нація. Але за перемогу над 

диктатурою ми заплатили надзвичайно високу ціну. Замість того, щоб 

почути і врахувати законні і справедливі вимоги суспільства, 

кримінальний і кривавий режим Януковича жорстоко й холоднокровно 

вбивав і калічив мирних людей. За офіційними і шокуючими даними 

Міністерства охорони здоров’я, загинули щонайменше 88 людей. Давайте 

вшануємо їхню світлу пам’ять загальнонаціональною хвилею мовчання. 

Небачена жорстокість і звірства диктаторського режиму не зупинили 

громадян, вони самовіддано, ціною власного життя боронили свої права – і 

перемогли. Завдяки мужності, подвигу та самопожертві героїв Майдану 

кривавий режим впав”. 

Обгрунтування переходу влади до опозиції у Зверненні здійснено 

таким чином:  

“Ураховуючи втечу Януковича із столиці і те, що він фактично 

самоусунувся від виконання конституційних повноважень, Верховна Рада 

України взяла на себе всю повноту відповідальності за ситуацію в країні, 

конституційною більшістю голосів відсторонила Януковича від займаної 

посади і призначила позачергові вибори Президента України на 25 травня 

2014 року. 

Водночас парламент, так само конституційною більшістю голосів, 

відновив дію Конституції в редакції 2004 року, що була незаконно 

скасована Януковичем в 2010 році. Ми обмежили диктаторські 

повноваження глави держави і повернулися до парламентарно-

президентської республіки. На цій основі в найближчі дні у Верховній Раді 

буде створено нову парламентську більшість, яка сформує новий уряд 

України. До того часу Верховна Рада доручила мені як її Голові 
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координувати роботу Кабінету Міністрів в умовах, коли значна частина 

урядовців зникла в невідомому напрямку. 

Конституція у відновленій редакції 2004 року передбачає, що за 

відсутності Президента його обов’язки виконує Голова Верховної Ради. В 

умовах, що склалися, це необхідно для відновлення функціонування 

виконавчої влади та проведення чесних, прозорих виборів Президента. 

Для забезпечення правопорядку, Верховна Рада призначила тимчасово 

виконуючого повноваження Міністра внутрішніх справ та уповноважених 

за діяльністю Генеральної прокуратури, Міністерства оборони, Служби 

безпеки. Це означає, що силові структури перестали загрожувати життю, 

здоров’ю та безпеці громадян України”. 

Як уже зазначалося, те, що Верховна Рада України відновила дію 

Конституції України в редакції 2004 року “конституційною більшістю” 

голосів, не робить цей акт Верховної Ради України легітимним, оскільки 

Конституція України (ст.154-159) не передбачає такого порядку її зміни. 

Нелегітимність зміни положень Конституції України ставить під сумнів 

легітимність усіх наступних дій влади, здійснених на основі цих положень. 

Друга позиція, виходячи з визнання силового тиску протестувальників 

під безпосереднім керівництвом лідерів політичної опозиції на законно 

сформовані (легітимні) органи державної влади, нелегітимності зміни 

опозицією Конституції України, оголошує зміну влади в Україні 

державним переворотом. Такої позиції дотримуються передусім 

представники усунутих від влади політичних сил – Партії регіонів і 

Комуністичної партії України. 

Так, Перший секретар ЦК Компартії України П.Симоненко, 

характеризуючи парламентські вибори в Україні, що відбулися 26 жовтня 

2014 року, зазначив, що “східні і південні регіони перебували під дуже 

сильним психологічним тиском… Донбас практично не голосував. Стан 

страху – це один момент… Здійснюючи переворот на майдані, політичні 
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сили, які прийшли до влади,  умисне зробили все для відторгнення Криму і 

Донбасу” [58,  2014. – 7-13 ноября]. 

Відомий український учений-історик і публіцист П.Толочко, 

обстоюючи ідею упровадження в Україні федеративної форми державного 

устрою, наголосив: “Звичайно, федералізм також не ідеальна форма 

держави, але вона, безперечно, більш комфортна для людей. Але думати 

ми не хочемо, тому перетворили унітаризм у деяку священну корову, якої 

не можна торкатися. Але ж саме за нього ми втратили Крим і отримали 

повстання на південному сході. А погодилися б своєчасно з вимогами цих 

регіонів надати їм право на мовну і господарську автономію, і нічого б 

цього не трапилося. Правда, не треба було ще і державний переворот 

робити, який поставив під сумнів легітимність влади. А якщо можна в 

центрі, то чому не можна в регіонах?” [334]. 

Подібні оцінки зміни влади в Україні трапляються і у висловлюваннях 

деяких західних політиків. Так, депутат Європарламенту від Австрії 

Г.Влімський під час обговорення у липні 2014 року в Європарламенті 

чергової резолюції з приводу ситуації в Україні заявив, що “ЄС підтримав 

Майдан, незважаючи на автомати, а уряд був зміщений у результаті 

перевороту” [39, 2014. – 17 липня]. Керівник української редакції видання 

Deutsche Welle Б.Йоханн, маючи на увазі парламентські вибори в Україні, 

що відбулися 26 жовтня 2014 року, заявив: “Активісти майдану стали 

переможцями цих виборів, так само як і партії, які підтримали політичний 

переворот, - передусім це президентський Блок Петра Порошенка і 

“Народний фронт” глави перехідного уряду Арсенія Яценюка. Разом ці 

партії одержали більшість у новому парламенті і тепер можуть 

модернізувати країну за європейським зразком” [цит. за: 186]. 

Політичне керівництво Росії зміну влади в Україні називало не інакше 

як державним переворотом, а осіб, які прийшли до влади, - “хунтою”. 
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За даними соціологічного опитування, проведеного українським 

фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” і Київським 

міжнародним інститутом соціології, в Євромайданах, які проходили по 

всій Україні з листопада 2013 по березень 2014 року, брали участь 20 

відсотків населення країни, тобто 2,25 мільйона осіб. У Києві в акціях 

протесту брали участь 5 відсотків населення країни, в інших містах – 6 

відсотків. Решта 9 відсотків допомагали мітингувальникам. 

Найактивнішими були жителі Центральної і Західної України. При цьому 

38 відсотків опитаних вважають, що люди об’єдналися на захист своїх 

прав, а 31 відсоток називають Євромайдан державним переворотом. При 

цьому на на Заході України вважають майдан усвідомленою боротьбою 70 

відсотків опитаних, а в Донбасі 71 відсоток говорить, що це державний 

переворот [24, 2014. – 20 ноября, 21 ноября]. 

Для того, щоб визначити коректність таких протилежних оцінок 

Майдану, потрібно з’ясувати, що в сучасній науці розуміється під 

державним переворотом. Наведемо кілька визначень і характеристик 

державного перевороту: 

“Державний переворот – різновид політичного перевороту, одна з 

форм насильницької зміни політичного режиму, захоплення влади однією з 

політичних сил у процесі політичної боротьби. Д.п. є своєрідним виходом 

політичної боротьби за межі легальності (законності, від лат. legis – закон. 

– В.К.). Характерною ознакою Д.п. є авантюристичні дії вузького кола 

змовників, ізольованих від широких соціальних сил, які також зацікавлені 

в політичних змінах. На відміну від соціальної революції наслідком Д.п. не 

є докорінна зміна економічного базису, системи матеріальних і духовних 

відносин, а лише зміна суб’єкта політичної влади, усунення однією 

політичною групою (керівників держави, військових, представників 

силових структур) уряду або іншої групи від влади… У минулому Д.п. 

здебільшого зводилися до передачі функції глави держави (найчастіше 
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монарха) від однієї особи до іншої. З розвитком політичних систем і 

переходом до демократичного правління сталося істотне розширення 

структури державної влади до чотирьох самостійних центрів (глава 

держави, вищі органи законодавчої, виконавчої та судової влади), тому 

Д.п. набув більш складних форм. До таких форм належать: повний Д.п., 

тобто незаконна зміна усіх чотирьох суб’єктів державної влади; частковий 

Д.п., тобто незаконна зміна одного чи кількох суб’єктів державної влади; 

незаконне припинення одним із суб’єктів влади повноважень іншого (або 

інших) суб’єктів державної влади…” [237, с.148]. 

“Переворот державний – зміна влади шляхом застосування 

політичного насилля чи збройної сили або загрози їх застосування. У 

межах цієї форми виокремлюють соціально-класовий переворот – дії, в 

результаті яких державна влада переходить до протилежного за своїми 

політико-ідеологічними переконаннями класу (соціальної групи), що 

призводить до докорінної зміни у всіх сферах життя суспільства… Іншим 

різновидом П.д. є збройні дії, які сприяють переходу державної влади до 

політичних сил, які не переслідують мети докорінних соціально-

економічних та політичних змін у всьому суспільстві. Такі перевороти 

найчастіше здійснюються силами, що належать до тієї ж соціальної групи, 

до якої належали скинуті структури, але внаслідок об’єктивних чи 

суб’єктивних причин (перебування в опозиції, непроходження до 

парламенту через неможливість подолати обмежувальний бар’єр, 

фальсифікація виборів тощо) були позбавлені можливості приймати владні 

рішення… Серед різновидів П.д. виокремлюють урядовий, палацовий та 

військовий перевороти, які відрізняються один від одного суб’єктами, що 

його здійснюють. Урядовий переворот здійснюється опозиційними 

політичними силами – т. зв. “тіньовим кабінетом”, але при цьому 

незмінним залишається глава держави. Зазвичай урядовий переворот 
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призводить до переформатування парламентської більшості…” [236, 

с.549]. 

“Державний переворот – насильницьке або здійснене 

неконституційним шляхом захоплення державної влади. Розрізняють 

повний Д.п. – незаконну зміну усіх чотирьох суб’єктів державної влади 

(глави держави, вищих органів законодавчої, виконавчої і судової влади) і 

частковий Д.п. – незаконну зміну одного чи кількох суб’єктів державної 

влади або незаконне припинення одним із суб’єктів влади повноважень 

інших суб’єктів державної влади… Як Д.п. кваліфікується також 

прийняття неконституційного рішення, в результаті чого відбувається 

зміна структури державної влади, балансу повноважень її складових…” 

[380, с.119-120]. 

“Державний переворот – форма насильницької зміни існуючого 

політичного режиму. Здійснюється неконституційним, неправовим шляхом 

і супроводжується захопленням державної влади у процесі боротьби за неї 

однією з політичних сил… Д.п. не гарантує стабільності новому 

політичному режиму, встановленому в результаті його здійснення, і, як 

правило, супроводжується порушенням норм конституції, ігноруванням 

легальних форм політичної боротьби, запровадженням надзвичайного 

стану” [384, т.2, с.143-144]. 

Очевидно, що зміна влади в Україні, про яку тут ідеться,  - незалежно 

від її причин і проголошуваних при цьому цілей - підпадає під усі чотири 

визначення та характеристики державного перевороту – є незаконним, 

здійсненим неконституційним шляхом, насильницьким захопленням 

політичною опозицією державної влади зі зміною глави держави,  складу 

уряду і переформатуванням парламентської більшості. Відповідно, 

очевидним має бути і те, що “Революція гідності” – це суб’єктивна 

морально-політична характеристика зміни влади у спосіб, не передбачений 

Конституцією України. Зрештою, політична революція, яка завжди 
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здійснюється всупереч чинному в державі праву, також є державним 

переворотом. Революцією такий переворот називають через участь у ньому 

широких мас, які піддаються інтенсивному ідеологічному, 

пропагандистському і демагогічному впливу з боку керівництва 

революційних політичних сил. Зрештою, оцінка зміни державної влади як 

революції чи державного перевороту значною мірою залежать від 

ставлення до неї оцінювача. Правилом є те, що переможці завжди 

називають таку зміну революцією, а переможені – державним 

переворотом. Зміна влади у жовтні 1917 року в Росії для одних – Велика 

Жовтнева соціалістична революція, для інших – більшовицький переворот.  

З усього викладеного в даному розділі можна зробити, зокрема, такі 

висновки. 

Після обрання у лютому 2010 року В.Януковича на пост Президента 

України ним та фактично очолюваною ним Партією регіонів, на основі 

фракції якої формувалася більшість у Верховній Раді України, 

безпосередньо або опосередковано було здійснено низку політико-

правових заходів щодо зосередження в їхніх руках державної влади та 

гарантування її утримання в майбутньому. До основних таких заходів 

належать: 

- значне розширення конституційних повноважень Президента 

України В.Януковича через визнання Конституційним Судом України 

рішенням від 30 вересня 2010 року неконституційності Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року і тим 

самим скасування конституційної реформи 2004 року; 

- здійснення “судової реформи” з істотним обмеженням повноважень 

Верховного Суду України через прийняття Верховною Радою України 

Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року, 

фактичне підпорядкування судової системи України Президенту України 
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В.Януковичу та фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, які 

вирішували питання призначення суддів на посади; 

- переформатування у березні 2010 року у Верховній Раді України 

коаліції депутатських фракцій на основі Партії регіонів із входженням до 

коаліції позафракційних народних депутатів України на індивідуальній 

основі, не передбаченим Конституцією України, але визнаним 

Конституційним Судом України рішенням від 6 квітня 2010 року 

конституційним; 

- запровадження Законом України “Про вибори народних депутатів 

України” від 17 листопада 2011 року змішаної виборчої системи в 

інтересах Партії регіонів; 

- встановлення Законом України “Про всеукраїнський референдум” 

від 6 листопада 2012 року всупереч Конституції України можливості 

шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою прийняття 

без участі Верховної Ради України Конституції України, нової редакції 

Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, 

визнання таким, що втрачає чинність, визнання нечинним закону про 

внесення змін до Конституції України. 

Надмірне зосередження влади в руках Президента України 

В.Януковича та керівництва Партії регіонів активізувало боротьбу 

політичної опозиції у складі політичних партій Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина”, “УДАР Віталія Кличка”, Всеукраїнське об’єднання 

“Свобода”, яка не могла змиритися з поразкою Ю.Тимошенко на 

президентських виборах. Радикалізації політичної опозиції сприяла 

наявність у її складі націонал-радикальної політичної партії  ВО 

“Свобода”. Опозиція розпочала всеукраїнську акцію масового протесту під 

гаслом “Вставай, Україно!”, яка відбулася майже в усіх обласних центрах 

України. 
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Різка радикалізація політичної опозиції відбулася у зв’язку із заявою 

21 листопада 2013 року Кабінету Міністрів України про відмову від 

підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Опозиція 

організувала в Києві на Майдані Незалежності масові акції протесту проти 

відмови від підписання угоди, які очолили її лідери А.Яценюк, В.Кличко та 

О.Тягнибок. Після силового розгону владою протестувальників у ніч на 30 

листопада 2013 року протистояння опозиції і влади набуло незворотного 

характеру. Головною політичною вимогою опозиції стала відставка 

Кабінету Міністрів України, очолюваного Прем’єр-міністром України 

М.Азаровим, на що не погоджувалися ні Президент України, ні 

парламентська більшість у Верховній Раді України. 

Протестні акції поступово поширилися на адміністративні центри 

західних і центральних областей України і ставали все агресивнішими – 

супроводжувалися силовим захопленням будівель державних 

адміністрацій, управлінь міліції, прокуратури, Служби безпеки України. 

Водночас опозиція постійно і повсюдно наголошувала на “мирному” 

характері протестних акцій, що в поєднанні із різким засудженням 

українською та зарубіжною громадськістю силового розгону 

протестувальників у ніч на 30 листопада 2013 року стримувало дії влади 

щодо їх силового припинення. Загострення силового протистояння 

опозиції і влади призвело до їх обопільного збройного зіткнення              

18-20 лютого 2014 року з численними людськими жертвами з обох сторін. 

За посередництва представників західних держав (Німеччини, Польщі, 

Франції) 21 лютого 2014 року Президентом України В.Януковичем та 

лідерами опозиції А.Яценюком, В.Кличком і О.Тягнибоком було підписано 

Угоду про врегулювання кризи в Україні, яка фактично сприяла силовому 

захопленню влади опозицією в ніч з 21 на 22 лютого 2014 року. 

Нова влада у спосіб, не передбачений Конституцією України, змінила 

Конституцію України, відновивши дію норм Конституції України в 
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редакції Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 

грудня 2004 року шляхом прийняття Верховною Радою України Закону 

України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України” від 

21 лютого 2014 року, що склало основний зміст конституційного процесу в 

цей період. 
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РОЗДІЛ 5 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЗА УМОВ 

ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ І ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ 

НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

5.1. Розгортання політичного конфлікту та збройної агресії на 

сході України 

 

Перехід державної влади до політичної опозиції у спосіб, не 

передбачений Конституцією України,  різко активізував протестні виступи 

населення південних і східних областей України. Протестувальники 

почали захоплювати адміністративні будівлі в обласних центрах, 

організовуватися для спротиву новій владі. Головною вимогою 

протестувальників стала федералізація України з метою підвищення рівня 

самостійності регіонів у вирішенні економічних і соціальних питань, 

послаблення залежності як від центру, так і від впливу західних областей 

країни, де панували націоналістичні, євроінтеграційні та антиросійські 

настрої.  

Хоча протестні акції на півдні і сході України дзеркально 

відтворювали те, що раніше відбувалося в західних областях країни і 

підтримувалося опозицією, ставши владою, вона оголосила протестні 

виступи сепаратистськими і терористичними та різко засуджувала. 

Нагадаємо, що в кінці 2013 року Тернопільська, Івано-Франківська та 

Львівська обласні ради ухвалили рішення про ліквідацію 

облдержадміністрацій та підпорядкування з 1 січня 2014 року всіх 

держструктур у регіонах виконкомам облрад, які на Галичині 

контролювалися опозицією [52, с.113], проте ніхто з тодішніх керівників 

держави не називав це сепаратизмом. 

“З початком майданних подій, - пише П.Толочко, - Західна Україна 

зовсім вийшла з-під юридичного контролю президентської влади. Там 

були створені нові владні інститути – народні ради, які самі визначали, як 
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краще жити регіону. Які пам’ятники ставити, а які зносити. Голів 

облдержадміністрацій, призначуваних Януковичем, відсторонювали, а 

деяких і піддавали публічній екзекуції. Через три місяці досвід Західної 

України запозичили на південному-сході, щоправда, у ще більш 

радикальному варіанті” [334]. 

Ставши Головою Верховної Ради України і виконуючи обов’язки 

Президента України, О.Турчинов одразу ж заявив, що жодних переговорів 

із сепаратистами-терористами не вестиме і про жодні компроміси не може 

бути й мови.  

Уже 22 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила Постанову 

“Про запобігання проявам сепаратизму та іншим посяганням на основи 

національної безпеки України” № 756-VII [273], в якій, зокрема, 

зазначалося: “Враховуючи заяву Служби безпеки України від 21 лютого 

2014 року та інші повідомлення щодо спроб окремих політиків, 

представників органів місцевого самоврядування, лідерів об’єднань 

громадян, радикально налаштованих осіб створити грунт для ескалації 

громадянського конфлікту, поширення сепаратистських настроїв, що може 

призвести до виникнення загроз територіальній цілісності та 

недоторканності держави, Верховна Рада України постановляє:  

1. Категорично засудити прояви сепаратизму та будь-яких 

інших посягань на територіальну цілісність та недоторканність України. 

2. Вимагати від Служби безпеки України оперативно 

розслідувати всі повідомлення про дії, які містять ознаки злочинів проти 

основ національної безпеки України і, зокрема, посягань на територіальну 

цілісність та недоторканність України, та вживати жорстких й вичерпних 

заходів для припинення та запобігання загрозам національній безпеці 

України…”. 

Особливе обурення населення півдня і сходу України викликало 

прийняття Верховною Радою України 23 лютого 2014 року Закону України 
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“Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про засади 

державної мовної політики”. Закон України “Про засади державної мовної 

політики” від 3 липня 2012 року (т. зв. “закон Ківалова-Колесніченка”) 

[92], спрямований на захист російської та інших мов національних меншин 

України. “Найрадикальнішою” в законі була стаття 7 “Регіональні мови 

або мови меншин України”, яка, зокрема, встановила:  

“2. У контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

України, до яких застосовуються заходи, спрямовані на використання 

регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому Законі, 

віднесені мови: російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, 

ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, 

ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, 

кримчацька. 

3. До кожної мови, визначеної у частині другій цієї статті, 

застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або 

мов меншин, що передбачені у цьому Законі, за умови, якщо кількість осіб – 

носіїв регіональної мови, що проживають на території, на якій поширена ця 

мова, становить 10 відсотків і більше чисельності її населення… 

У разі збору підписів понад 10 відсотків осіб, які мешкають на певній 

території, місцева рада зобов’язана прийняти відповідне рішення протягом 

30 днів з моменту надходження підписних листів… 

6. Регіональна мова або мова меншин (мови), що відповідає умовам 

частини третьої цієї статті, використовується на відповідній території 

України в роботі місцевих органів державної влади, органів Автономної 

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, застосовується і 

вивчається в державних і комунальних навчальних закладах, а також 

використовується в інших сферах суспільного життя в межах і порядку, що 

визначаються цим Законом… 
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9. Жодне з положень цього Закону про заходи щодо розвитку, 

використання і захисту регіональних мов або мов меншин не повинне 

тлумачитися як таке, що створює перешкоди для використання державної 

мови”.  

Закон України “Про засади державної мовної політики” повністю 

відповідає Конституції України,  яка встановлює: “В Україні гарантується 

вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов 

національних меншин України” (ч.3 ст.10) [150]. Понад те, він фактично 

навіть дещо знижує статус російської мови порівняно з його 

конституційним визначенням, ставлячи її в один ряд з іншими 

регіональними мовами або мовами меншин, та спрямований на захист 

української мови як державної (п.9 ст.7). Проте його прийняття викликало 

обурення і рішучий спротив націоналістичних сил, у тому числі у самій 

Верховній Раді України, де було створено спеціальну комісію для 

з’ясування відповідності закону Конституції України, хоча для цього є 

Конституційний Суд України. 

Тому не дивно, що як тільки влада перейшла до опозиції, 

націоналістичні сили у Верховній Раді України скористалися нагодою і 

проштовхнули скасування парламентом Закону України ”Про засади 

державної мовної політики”. Щоправда, Закон України “Про визнання 

таким, що втратив чинність, Закону України “Про засади державної мовної 

політики” від 23 лютого 2014 року не набрав чинності через непідписання 

його Виконуючим обов’язки Президента України О.Турчиновим. Проте 

його прийняття Верховною Радою України відіграло дестабілізуючу роль в 

українському суспільстві. Особливістю протестних виступів у цих регіонах 

України стало те, що вони супроводжувалися зіткненнями із 

прихильниками чинної нової влади (“проукраїнськими силами”, місцевими 

майданами тощо). 
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За окремим сценарієм розвивалися політичні події в Криму. Якщо в 

центрі і на заході України події тією чи тією мірою розвивалися за 

сценарієм опозиції – не без впливу держав Заходу, то в Криму, а невдовзі і 

на сході України, вони відбувалися за російським сценарієм. Особливістю 

політичного протистояння в Криму була активна участь у ньому 

кримськотатарського населення на боці нової влади. 

23 лютого 2014 року у Севастополі зібрався 25-тисячний мітинг, який 

обрав “народного мера” О.Чалого і заявив про непідпорядкування міста 

Києву [23, с.32]. 

Кульмінацією протистояння стали два одночасні масові мітинги біля 

будівлі Верховної Ради АРК 26 лютого 2014 року. В одному з мітингів 

брали участь представники партії “Русское единство”, які зібралися на 

підтримку намірів депутатів Верховної Ради АРК ухвалити рішення про 

проведення загальнокримського референдуму з питання належності 

Криму. У другому – представники Меджлісу кримськотатарського народу 

й проукраїнських сил, які виступали за збереження Криму у складі 

України. Під час мітингу і бійки, що виникла, членів “Русского единства” 

було витіснено з площі біля парламенту, а мітингувальники під 

кримськотатарськими й українськими прапорами увірвалися до будівлі 

Верховної Ради автономії. При цьому, за офіційними даними, що їх було 

оприлюднено відразу після інциденту, дві людини загинули й майже сотня 

отримали травми. 

Уже о четвертій годині ранку 27 лютого будівлі Верховної Ради й 

Ради міністрів Криму захопили люди “без розпізнавальних знаків”. Це 

були спецпризначенці з морської піхоти Чорноморського флоту Росії і так 

звана “група Стрєлкова-Гіркіна” [39, 2016. – 20 січня]. 

27 лютого 2014 року Верховна Рада АРК призначила на посаду 

Голови Ради міністрів АРК С.Аксьонова. Як зазначається в Указі 

Президента України “Про Голову Ради Міністрів Автономної Республіки 
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Крим”  від 1 березня 2014 року № 187/2014 [344], це призначення було 

здійснено з порушенням Конституції та законів України (згідно з ч.3 ст.136 

Конституції України “Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України”, 

якого не було. – В.К.). 

У Постанові Верховної Ради України “Про Звернення Верховної Ради 

України до держав-гарантів відповідно до Меморандуму про гарантії 

безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї” від 28 лютого 2014 року № 831-VII [253] 

з приводу подій у Криму сказано:  

“Держави-гаранти у Будапештському меморандумі також 

зобов’язалися проводити консультації у випадку виникнення ситуації, 

внаслідок якої постає питання стосовно їх зобов’язань. 

У зв’язку з цим Верховна Рада України висловлює занепокоєння 

останніми подіями в Автономній Республіці Крим, у тому числі 

інформацією про можливе зовнішнє втручання, що стало б прямим 

порушенням зобов’язань згідно з Меморандумом. 

Після того, як Верховна Рада Автономної Республіки Крим 26 лютого 

відмовилася розглядати сепаратистські ініціативи, збройне терористичне 

угруповання, яке діє під прапорами Російської Федерації, 27 лютого 2014 

року захопило приміщення Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

та Кабінету Міністрів (?) Автономної Республіки Крим (згідно з 

Конституцією України “Урядом Автономної Республіки Крим є Рада 

Міністрів Автономної Республіки Крим” (ч.3 ст.136). – В.К.). 28 лютого 

2014 року мали місце спроби захоплень невідомими озброєними бійцями 

аеропорту в місті Сімферополі та аеропорту Бельбек поблизу міста 

Севастополя на території Автономної Республіки Крим. Крім того, 

Верховна Рада України висловлює стурбованість з приводу проведення 
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цими ж днями Російською Федерацією масштабних військових навчань і 

передислокацій військ у прикордонних з Україною регіонах. 

Також протягом останнього часу мали місце непоодинокі випадки 

пересування бойової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації 

територією України, які не погоджувалися з українською стороною… 

У зв’язку з такими діями Верховна Рада України:  

1. Вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають 

ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність 

України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у 

будь-якій формі. Із свого боку Верховна Рада України наголошує, що всі 

громадянські права громадян України російської національності, 

гарантовані Конституцією України та міжнародними зобов’язаннями 

України, в тому числі мовні, є і будуть надалі повністю і неухильно 

дотримані в Україні”.  

Проросійськи налаштоване населення Криму почало формувати 

загони самооборони. Крім того, у Сімферполі, Севастополі та багатьох 

інших містах Криму з’явилися люди в зеленій камуфляжній формі, 

озброєні автоматами. Це були вояки Росії, пізніше їх стали називати 

“зеленими чоловічками” або “ввічливими людьми”. Вони не брали участі в 

сутичках, проте спільно із самооборонівцями поступово брали під свій 

контроль різні об’єкти, у тому числі Збройних Сил України. 

Верховна Рада АР Крим прийняла рішення про проведення 16 березня 

2014 року на території АР Крим і міста Севастополя референдуму з 

питання щодо майбутнього статусу Криму. На референдум було винесено 

два питання: входження Криму до складу Російської Федерації в якості 

суб’єкта федерації або відновлення Конституції 1992 року зі збереженням 

Криму у складі України. Можливість негативно відповісти на обидва 

питання і зберегти чинний статус АР Крим (Конституцію Автономної 
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Республіки Крим 1998 року) організаторами референдуму не 

передбачалася.  

Згідно з офіційними результатами, в АР Крим у референдумі взяли 

участь 83,1 відсотка виборців, 96,77 відсотка яких підтримали приєднання 

Криму до Росії, у Севастополі за приєднання до Росії проголосували 95,6 

відсотка виборців за явки 89,5 відсотка [295]. Референдум не був визнаний 

ні українською владою, ні західним співтовариством через його 

невідповідність Конституції України і проведення за умов російської 

військової присутності. Росія, навпаки, визнала референдум, посилаючись 

на закріплене у Статуті ООН невід’ємне право народів на самовизначення і 

пояснюючи своє втручання в Криму прагненням забезпечити безпеку 

громадян та сприятливі умови для їх волевиявлення. Як на прецедент Росія 

посилалася на міжнародно-правове визнання одностороннього 

проголошення незалежності Косово. 

17 березня 2014 року на основі Декларації про незалежність та 

результатів референдуму була проголошена Республіка Крим як незалежна 

і суверенна держава, до складу якої увійшов Севастополь як місто з 

особливим статусом. Республіка Крим в особі свого вищого органу влади – 

Державної Ради Республіки Крим – звернулася до Російської Федерації з 

пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу Російської 

Федерації в якості нового суб’єкта Російської Федерації зі статусом 

республіки. У цей само день Президент Росії В.Путін підписав указ про 

визнання Республіки Крим в якості незалежної і суверенної держави. 18 

березня 2014 року був підписаний міждержавний договір про прийняття 

Криму і Севастополя до складу Росії [там само]. 

Рештки Збройних Сил України, їх озброєння, кораблі, військова 

техніка, переважно пошкоджена, були остаточно витіснені та відправлені з 

Криму. Відбулася, таким чином, анексія Росією Криму як частини 

території України (анексія – лат. annexio – насильницьке приєднання 
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однією державою всієї або частини території іншої держави). Референдум 

щодо державної належності Криму відбувся всупереч законодавству 

України і фактично за умов російської окупації, тому не може вважатися 

легітимним. Хоч як би там було, Україна Крим втратила. Будемо 

сподіватися – не назавжди. 

У південних, а особливо східних, областях України політична 

боротьба – на сході вже за участі збройних формувань – загострювалася. 

На сході протестувальники, для офіційної української влади та провладних 

ЗМІ – “сепаратисти”, “терористи”, “російські найманці”, “проросійські 

найманці”, “бойовики”, “бандити”, “злочинці”, навіть – “покидьки” і 

“нелюди”, рідко – “ополченці”, ніколи – “повстанці”, обстоювали гасла 

надання більшої економічної самостійності регіонам і федералізації 

України. 

11 травня 2014 року на території Донецької області очільниками 

сепаратистів усупереч законодавству України було проведено місцевий 

референдум, основне питання якого було сформульовано наступним 

чином: “Чи підтримуєте Ви Акт про державну самостійність Донецької 

Народної Республіки?”. На референдумі більшість населення області 

підтримала сепаратистські настрої. Аналогічний референдум було 

проведено і в Луганській області. Референдуми стали підставою для 

проголошення очільниками сепаратистського руху самостійності 

“Донецької Народної Республіки” (“ДНР”) і “Луганської Народної 

Республіки” (“ЛНР”). Очільники “республік” виявили бажання об’єднатися 

в Новороссію та увійти до складу Росії. Все більш очевидною ставала 

участь у конфлікті на сході України Росії, яка домомагала сепаратистам не 

тільки зброєю, військовою технікою, а й вояками, яких російська сторона 

називала “добровольцями”, “відпускниками” (нібито військовослужбовці 

Росії беруть участь у конфлікті добровільно під час своїх відпусток). 

Озброєння і військова техніка майже відкрито поставлялися через 
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захоплену сепаратистами і не контрольовану прикордонниками України 

кількасоткілометрову ділянку українсько-російського кордону на сході 

України. 

За таких умов Указом Виконуючого обов’язки Президента України, 

Голови Верховної Ради України О.Турчинова “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про 

невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 

територіальної цілісності України” від 14 квітня 2014 року № 405/2014 

[353] було оголошено проведення на території Донецької і Луганської 

областей України антитерористичної операції (АТО). Зміст указу 

складають три пункти: 

“Відповідно до статей 107 та 112 Конституції України постановляю: 

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання 

терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України” 

(додається, таємно).  

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і 

оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на секретаря Ради 

національної безпеки і оборони України. 

3. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування”. 

У Донецькій і Луганській областях у боротьбі з озброєними 

сепаратистами стали використовуватися підрозділи Збройних Сил України 

та Внутрішні війська МВС України, реорганізовані у Національну гвардію. 

Одночасно за територіальною ознакою формувалися батальйони 

добровольців із громадян України, які забезпечували оборону на 

відповідних територіях або брали участь в АТО. Як заявив  Міністр 

внутрішніх справ України А.Аваков,  на кінець вересня 2014 року в 

Україні було сформовано 34 батальйони на добровольчій основі [39, 2014. 

– 1 жовтня]. 
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З початком антитерористичної операції різко посилилася російська 

військова присутність на сході України. Президент Росії В.Путін назвав 

антитерористичну операцію “каральною акцією проти власного народу” і 

заявив про солідарність Росії із сепаратистами. Через неконтрольовану 

Україною ділянку українсько-російського державного кордону з Росії 

сепаратистам постачалися зброя, військова техніка і спорядження, пальне 

тощо, у тому числі міномети, гармати, самохідні артилерійські установки 

(САУ), реактивні системи залпового вогню “Град”, “Ураган”, гранатомети, 

стрілецька зброя та ін., які все ширше використовувалися для масованих 

артилерійських обстрілів  позицій підрозділів Збройних Сил України та 

контрольованих ними населених пунктів. У збройних зіткненнях активну 

участь брали військові фахівці, а також “добровольці” та “відпускники” з 

Росії. Фактично це була агресія Росії на сході України, проте російська 

сторона свою присутність на українській території офіційно не визнавала. 

Чинячи збройний опір сепаратизму і російській агресії, українська 

сторона вживала і міжнародно-правових заходів щодо припинення агресії і 

досягнення миру на сході України. Одним із таких заходів була зустріч 

представників Європейського Союзу, США, України та Росії у квітні 2014 

року в Женеві (у подальшому зустрічі і переговори у такому складі стали 

називати “женевським форматом”), результатом якої стала Женевська 

заява від 17 квітня 2014 року наступного змісту:  

“Представники Європейського Союзу, Сполучених Штатів 

Америки, України та Російської Федерації ухвалили таку заяву: 

За результатами зустрічі у Женеві щодо ситуації в Україні було 

досягнуто домовленість стосовно першочергових конкретних кроків, що 

мають на меті деескалацію напруженості та відновлення безпеки всіх 

громадян. 

Усі сторони зобов’язалися утриматися від будь-яких форм насильства, 

залякування або провокаційних дій. Учасники зустрічі рішуче засудили та 
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відкинули всі прояви екстремізму, расизму та релігійної нетерпимості, 

включаючи прояви антисемітизму. Усі незаконні озброєні формування 

мають бути роззброєні; всі незаконно захоплені будівлі мають бути 

повернуті законним власникам; всі незаконно захоплені вулиці, площі та 

інші громадські місця в українських містах мають бути звільнені. 

Всім учасникам протестів і тим, хто звільнить будівлі та інші 

громадські місця та добровільно складе зброю, буде гарантована амністія, 

за винятком тих, кого буде визнано винним у скоєнні тяжких злочинів. 

Було домовлено, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 

відіграватиме провідну роль у сприянні українській владі та місцевим 

громадам у негайній реалізації цих заходів, спрямованих на деескалацію 

ситуації вже найближчими днями там, де це найбільш необхідно. США, 

ЄС та Росія зобов’язуються підтримати цю Місію, в тому числі шляхом 

надання спостерігачів. Анонсований конституційний процес буде 

всеохоплюючим, прозорим і відповідальним. Він включатиме негайне 

започаткування широкого національного діалогу, який враховуватиме 

інтереси всіх регіонів і політичних кіл України, а також дозволить 

врахувати громадську думку та запропоновані зміни.  

Учасники зустрічі підкреслили важливість економічної та фінансової 

стабільності в Україні та висловили готовність обговорити додаткову 

підтримку у міру імплементації вищезазначених кроків” [64]. 

Женевська заява мала декларативний характер і юридично нікого ні 

до чого не зобов’язувала. Те в заяві, що “всі незаконно захоплені будівлі 

мають бути повернуті законним власникам; всі незаконно захоплені 

вулиці, площі та інші громадські місця в українських містах мають бути 

звільнені”, стосувалося і Майдану в Києві, активісти якого вже після 

перемоги Революції гідності продовжували утримувати захоплені будівлі, 

вулиці і площі в центрі столиці, ніяк не погоджуючись їх звільняти. 

Столична влада всіляко умовляла майданних активістів звільнити Майдан 
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Незалежності та захоплені будівлі, пропонувала їм інші майданчики у 

межах міста для перенесення туди наметів та вияву активності. Активісти 

вимагали для себе роботу та житло у місті. Звільнити центр Києва від 

активістів – почасти за допомогою умовлянь, почасти шляхом тиску 

(розбирання барикад працівниками комунальних служб, демонтажу ними 

наметів тощо) - столичній владі вдалося лише в липні 2014 року – 

незадовго до святкування  Дня Незалежності України та військового 

параду в центрі Києва з цього приводу. 

Сутички між прихильниками Майдану та Антимайдану (з’явився і 

такий термін) тривали не тільки на сході, а й в інших регіонах України. 

Однією із найтрагічніших із них була та, що сталася 2 травня 2014 року в 

Одесі. У цей день через масову бійку на Куликовому полі між 

прихильниками Майдану та “антимайданівцями” останні, рятуючись 

втечею, забарикадувалися у Будинку профспілок, який було підпалено. 

Внаслідок пожежі загинули - згоріли живцем або задихнулися від диму – 

46 осіб. Сторони конфлікту звинувачували у підпалі одна одну. Як 

повідомила Генеральна прокуратура України, 4 травня 2014 року натовпом 

було захоплено будівлю Одеського міського управління внутрішніх справ 

та незаконно звільнено з ізолятора тимчасового тримання управління 63 

особи, які брали участь у масових заворушеннях напередодні [39, 2014. – 

21 листопада].  Проте імена справжніх винуватців бійки та пожежі так і не 

було встановлено. 

Тим часом у Верховній Раді України радикально налаштовані народні 

депутати, особливо із фракції ВО “Свобода”, непримиренно ставилися до 

будь-яких проявів солідарності з населенням сходу України. Представники 

Партії регіонів заявляли, що “Донбас хоче, щоб його почули”, тобто 

закликали прислухатися до вимог донечан і луганчан та рахуватися з ними. 

Проте підтримувані Головою Верховної Ради України О.Турчиновим 

“свободівці” стягували їх із парламентської трибуни, вдавалися навіть до 
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побиття “регіоналів” і комуністів. Сам О.Турчинов припиняв виступи 

депутатів із трибуни, якщо вони йому не подобалися, з принизливим для 

промовців коментарем. Найбільше діставалося комуністам. Дійшло до 

припинення діяльності у Верховній Раді України фракції Комуністичної 

партії України через зменшення її чисельного складу, для чого спеціально 

були внесені зміни до Регламенту Верховної Ради України [85]. 24 липня 

2014 року Голова Верховної Ради України О.Турчинов на пленарному 

засіданні парламенту урочисто оголосив фракцію Компартії України 

розпущеною. Міністерство юстиції України ще за два тижні до того подало 

до Окружного адміністративного суду м. Києва позов з вимогою 

заборонити Комуністичну партію України. 

Як уже зазначалося, Угода про врегулювання кризи в Україні від 21 

лютого 2014 року передбачала, що “Президентські вибори будуть 

проведені одразу після прийняття нової Конституції України, але не 

пізніше грудня 2014 року” (п.3). Проте через втечу Президента України 

В.Януковича з України Верховна Рада України Постановою “Про 

самоусунення Президента України від виконання конституційних 

повноважень та призначення позачергових виборів Президента України” 

від 22 лютого 2014 року [265] відповідно до пункту 7 частини першої 

статті 85 Конституції України призначила позачергові вибори Президента 

України на 25 травня 2014 року.  

Позачергові вибори Президента України, як і передбачено постановою 

Верховної Ради України, відбулися 25 травня 2014 року. На пост 

Президента України претендували 23 кандидати, зареєстровані 

Центральною виборчою комісією: О.Богомолець, Ю.Бойко, А.Гриненко, 

А.Гриценко, М.Добкін, О.Клименко, В.Коновалюк, Н.Королевська, 

Р.Кузьмін, В.Куйбіда, О.Ляшко, М.Маломуж, П.Порошенко, В.Рабінович, 

В.Саранов, П.Симоненко, Ю.Тимошенко, С.Тігіпко, О.Тягнибок,               

О.Царьов, В.Цушко, З.Шкіряк, Д.Ярош [39, 2014. – 5 квітня]. 
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За результатами голосування 25 травня 2014 року голоси виборців 

розподілилися наступним чином: за П.Порошенка віддали свої голоси 

54,70 відсотка виборців, які взяли участь у голосуванні, за Ю.Тимошенко – 

12,81, О.Ляшка – 8,32, А.Гриценка – 5,48, С.Тігіпка – 5,23, М.Добкіна – 

3,03, В.Рабіновича – 2,25, О.Богомолець – 1,91, П.Симоненка – 1,51, 

О.Тягнибока – 1,16 відсотка виборців, решта кандидатів на пост 

Президента України кожний окремо набрали менше одного відсотка 

голосів виборців. За підсумками голосування ЦВК оголосила обраним 

Президентом України П.Порошенка [39, 2014. –  3 червня]. 

П.Порошенко став другим президентом України, обраним у першому 

турі виборів (першим був Л.Кравчук, який на президентських виборах       

1 грудня 1991 року, що відбувалися одночасно з референдумом щодо 

підтримання Акта проголошення незалежності України, одержав 61,59 

відсотка голосів виборців). Така значна підтримка П.Порошенка 

зумовлювалася тим, що він, з одного боку, був активним учасником, одним 

із лідерів Майдану, а з іншого – обіцяв швидке закінчення війни на сході 

України.  

Одним із перших кроків Президента України П.Порошенка було 

оголошення ним у червні 2014 року мирного плану щодо припинення 

війни та досягнення миру на сході України. План, зокрема, передбачав 

припинення українською стороною в односторонньому порядку вогню. 

Для консультацій із сепаратистами з Києва до Донецька було направлено 

делегацію на чолі з другим Президентом України Л.Кучмою. Проте 

консультації не мали успіху. Перемир’я не знайшло підтримки у 

сепаратистів. Щоправда, воно швидше нагадувало ультиматум, а не 

поступку: ми припиняємо бойові дії, а ви складіть зброю і забирайтеся з 

України; тим, хто залишиться, але не вбивав, обіцяємо звільнення від 

відповідальності. Під час оголошеного перемир’я бойові дії сепаратистів 

(це були переважно артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних 
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Сил України та добровольчих батальйонів) ще більше активізувалися. З 

іншого боку, оголошення перемир’я не знайшло підтримки з боку деяких 

політичних сил і силових структур України, налаштованих на перемогу 

над російським агресором. 

У ніч з 13 на 14 червня 2014 року бойовиками сепаратистських 

угруповань зенітно-ракетним комплексом над аеропортом Луганська було 

збито літак Ил-76, внаслідок чого загинули 40 українських військових і 9 

членів екіпажу літака. 

27 червня 2014 року Європейський Союз і Україна підписали 

економічну угоду про асоціацію, яка була фатально для Президента 

України В.Януковича відкинута ним кількома місяцями раніше. 16 вересня 

2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про 

ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони” [105]. Але у вересні 2014 

року Україна та ЄС пішли на компроміс із Російською Федерацією і 

погодилися відкласти застосування економічної частини Угоди про 

асоціацію до 2016 року. Щоправда, ЄС, аби підтримати економіку України, 

зголосився продовжити термін дії односторонніх преференцій для України 

на цей період [39, 2014. – 22 жовтня]. 

З метою зміцнення керівництва Міністерством оборони України, 

підвищення ефективності бойових дій Президент України П.Порошенко 

відповідно до Конституції України через Верховну Раду України на 

початку липня 2014 року звільнив М.Коваля з посади Міністра оборони 

України і призначив на цей пост колишнього начальника Управління 

державної охорони України В.Гелетея. Верховна Рада України на своєму 

ранковому засіданні 3 липня 2014 року підтримала подання Президента 

України про призначення на посаду Міністра оборони України генерал-
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полковника В.Гелетея, який склав присягу члена Кабінету Міністрів 

України [39, 2014. – 4 липня]. 

Можливо, це було пов’язано не тільки з кадровими змінами, але з 

призначенням нового Міністра оборони України наступальні бойові дії 

військових формувань Збройних Сил України та добровольчих батальйонів 

значно активізувалися. Від збройних формувань сепаратистів було 

звільнено значні частини території Донецької і Луганської областей, їх 

відтіснили до кордону з Росією 

Однак переможний наступ українських військ було зупинено різкою 

активізацією військ Росії. До України відкрито направлялися зброя, 

військова техніка, фахівці і підрозділи російської армії. Трагедією стало 

оточення бойовиками-сепаратистами, російськими збройними 

формуваннями та найманцями українських військ під містом Іловайськ 

Донецької області (т. зв. “іловайський котел”), де в період з 24 по              

29 серпня 2014 року загинули сотні українських вояків. Більшість із них 

загинули під час узгодженого з протилежною стороною виходу з “котла” 

29 серпня, коли вони, майже беззбройні, зазнали віроломного 

артилерійського обстрілу.  

Іловайська трагедія стала предметом розслідування тимчасової слідчої 

комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і причин 

трагедії під Іловайськом. У проміжному звіті комісії про свою роботу 

зроблено, зокрема, висновок, що “помилкові кадрові рішення істотно 

ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони В.Гелетея і 

начальника Генерального штабу – Головнокомандувача збройних сил 

України В.Муженка призвели до іловайської трагедії” [39, 2014. – 21 

жовтня]. Ще до висновків комісії В.Гелетея було звільнено з посади 

Міністра оборони України Постановою Верховної Ради України від 14 

жовтня 2014 року № 1695-VII. Замість В.Гелетея Міністром оборони 
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України Верховною Радою України за поданням Президента України було 

призначено С.Полторака [39, 2014. – 15 жовтня].  

Офіційні дані про кількість загиблих під Іловайськом було 

оприлюднено лише більш ніж через півроку після трагедії. Як заявив 

військовий прокурор України А.Матіос у березні 2015 року, в 

“іловайському котлі” загинули 360 бійців АТО, ще 180 військових 

вважаються такими, що пропали безвісти, понад 500 осіб отримали 

поранення різного характеру [24, 2015. – 17 марта]. 

17 липня 2014 року у повітряному просторі над територією Донецької 

області, за попередніми даними, ракетою з мобільного ракетного 

комплексу “Бук” російського виробництва, було збито пасажирський літак 

Боїнг-777, рейсу МН-17, Амстердам – Куала-Лумпур, внаслідок чого 

загинули 298 осіб. Російська та українська сторони взаємно звинувачували 

одна одну у вчиненні цього злочину, міжнародне розслідування якого поки 

що продовжується. Російська агресія в Україні набула ще більшого 

міжнародного резонансу, проте її визнання Радою Безпеки ООН 

блокувалося самою Росією як постійним членом Ради Безпеки з правом 

застосування вето щодо її рішень. 

Етапним кроком із пошуку шляхів мирного врегулювання збройного 

конфлікту на сході України стала зустріч 5 вересня 2014 року у Мінську 

тристоронньої контактної групи за участі представників Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі, України та Росії. ОБСЄ опублікувала 

наступний текст Протоколу за результатами консультацій Тристоронньої 

контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію 

мирного плану Президента України Петра Порошенка та ініціатив 

Президента Росії Володимира Путіна, підписаного 5 вересня в Мінську 

[290].  

“За результатами розгляду й обговорення пропозицій, внесених 

учасниками консультацій у Мінську 1 вересня 2014 р., - йдеться в ньому, - 
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Тристороння контактна група в складі представників України, Російської 

Федерації й Організації з безпеки та співробітництва в Європі дійшла згоди 

щодо необхідності здійснення таких кроків:  

1. Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї. 

2. Забезпечити моніторинг і верифікацію з боку ОБСЄ режиму 

незастосування зброї. 

3. Провести децентралізацію влади, у т. ч. шляхом прийняття Закону 

України “Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей” (Закон про особливий статус). 

4. Забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському 

державному кордоні і верифікацію зі сторони ОБСЄ зі створенням зони 

безпеки в прикордонних районах України і РФ. 

5. Невідкладно звільнити всіх заручників і осіб, що їх незаконно 

утримують. 

6. Прийняти закон про недопущення переслідування і покарання осіб 

у зв’язку з подіями, які мали місце в окремих районах Донецької та 

Луганської областей України. 

7. Продовжити інклюзивний загальнонаціональний діалог. 

8. Вжити заходів з поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі. 

9. Забезпечити проведення дострокових місцевих виборів відповідно 

до Закону України “Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської областей” (Закон про особливий 

статус). 

10. Вивести незаконні збройні формування, військову техніку, а також 

бойовиків і найманців з території України.   

11 Прийняти програму економічного відродження Донбасу і 

відновлення життєдіяльності регіону.                                                                           

12. Надати гарантії особистої безпеки для учасників консультацій. 

Учасники Тристоронньої контактної групи: 
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Посол Хайді Тальявіні 

Другий Президент України Л.Д. Кучма 

Посол РФ в Україні М.Ю.Зурабов 

 

А.В.Захарченко 

І.В.Плотніцький 

 

Аналізуючи текст Мінського протоколу, виокремимо передусім те, що 

до останнього часу не привертало нічиєї уваги. Це пункт “7. Продовжити 

інклюзивний загальнонаціональний діалог”. Такий діалог передбачений і 

наведеною вище Женевською заявою від 17 квітня 2014 року. Проте 

політична опозиція, яка прийшла до влади у лютому 2014 року, не 

виявляла не тільки прагнення, а бодай найменшої схильності до діалогу з 

політичними опонентами. Як уже зазначалося, протестні виступи 

населення сходу України визначалися лише в категоріях “сепаратизм” і 

“тероризм”, їх учасники – як “бойовики”, “найманці”, “бандити”, 

“злочинці” тощо, а Виконуючий обов’язки Президента України, Голова 

Верховної Ради України О.Турчинов заявив, що жодних переговорів із 

сепаратистами-терористами не вестиме і про жодні компроміси не може 

бути й мови. У Верховній Раді України народні депутати, які сприймалися 

як  солідарні з “сепаратистами-терористами”, “агенти Кремля”, зазнавали 

усіляких утисків, аж до фізичного побиття. 

Щоправда, 20 травня 2014 року Верховна Рада України прийняла 

Постанову “Про Меморандум порозуміння й миру” [259], яким звернулася 

“до всіх громадян країни із закликом об’єднатися заради збереження 

нашого спільного дому – України” і заявила, що вона “підтримує 

загальнонаціональний діалог у рамках загальнаціонального круглого столу 

національної єдності”.  
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“Спираючись на свої конституційні повноваження, на основі 

широкого національного діалогу, - зазначається в Меморандумі, - 

Верховна Рада України забезпечить невідкладне проведення 

конституційної реформи, в основу якої буде покладено децентралізацію 

державної влади, що передбачає: 

1) закріплення статусу України як парламентсько-президентської 

республіки та встановлення балансу влади між усіма її гілками на 

центральному та місцевому рівнях; 

2) забезпечення повноважень регіонів необхідними фінансовими 

ресурсами за рахунок встановлення справедливого розподілу доходів 

бюджетів; 

3) проведення широкомасштабної судової реформи з метою 

гарантування прав громадян на чесний і справедливий суд та закріплення 

незалежності судової системи; 

4) проведення реформи правоохоронних органів та прокуратури…; 

5) боротьбу з корупцією на всіх рівнях державної влади…”. 

Зміст Меморандуму, отже, має характер загальних добрих побажань. 

До того ж у ньому жодним чином не йдеться про “сепаратистів-

терористів”, з якими влада відмовлялася підтримувати будь-які контакти. 

“Загальнонаціональний діалог у рамках загальнаціонального круглого 

столу національної єдності” ніхто не збирався вести.  

 Щоправда, Мінський протокол вже містить певні ознаки визнання 

необхідності контактів із представниками сходу України: під ним стоять 

також підписи політичних лідерів “ДНР” О.Захарченка і “ЛНР” 

І.Плотніцького без зазначення яких-небудь посад. Хоча Мінський 

протокол як підсумковий документ оформлений як напрацьований без 

сепаратистів, фактично вони брали участь у переговорах [58, 2014. – 14-20 

ноября].  Цим, зокрема, пояснюються і деякі відмінності у сприйнятті 

різними сторонами окремих положень Мінського протоколу. Так, 
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принципово важливий для української сторони пункт “10. Вивести 

незаконні збройні формування, військову техніку, а також бойовиків і 

найманців з території України”, під якими з усією очевидністю маються на 

увазі війська “ДНР”, “ЛНР” і Росії, у принципі не міг бути виконаний 

протилежною стороною, оскільки означав би її повну поразку. Самі “ДНР” 

і “ЛНР”, звичайно, не вважають такі формування незаконними, тим 

більше, “бойовиками і найманцями”. На думку І.Плотніцького, ці терміни 

підходять для Національної гвардії і “бойовиків Коломойського”, а тому 

вони виводити нічого не будуть [24, 2014. – 8 сентября].  

На виконання зобов’язань України за  Мінським протоколом 

Верховна Рада України 16 вересня 2014 року прийняла Закон України 

“Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей” [101]. Проект закону внесено до 

Верховної Ради Президентом України П.Порошенком. У преамбулі закону 

зазначається, що він “визначає тимчасовий порядок організації місцевого 

самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької і Луганської областей з метою створення умов для 

якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, 

конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів 

юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено 

залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для 

відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та 

Луганській областях та розвитку територій”. 

Закон, зокрема, передбачив: 

- тимчасове, на три роки, запровадження особливого порядку 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються 

рішенням Верховної Ради України (ст.1); 
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- гарантування державою відповідно до закону недопущення 

кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, 

адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на 

території Донецької, Луганської областей (ст.3); 

- гарантування державою відповідно до Закону України “Про засади 

державної мовної політики” права мовного самовизначення кожного 

жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, 

яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування 

російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному 

житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний 

розвиток і рівноправність (ст.4); 

- запровадження законами України в окремих районах Донецької та 

Луганської областей особливого порядку призначення керівників органів 

прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого 

самоврядування у вирішенні цих питань (ст.5); 

- підтримку державою соціально-економічного розвитку окремих 

районів Донецької та Луганської областей (ст.7); 

- сприяння органами виконавчої влади розвитку в окремих районах 

Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва, 

спрямованого на вирішення спільних проблем розвитку, посилення та 

поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, 

органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-

територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про 

прикордонне співробітництво (ст.8); 

- створення в окремих районах Донецької та Луганської областей 

рішенням міських, селищних, сільських рад загонів народної міліції, на які 

покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в 

населених пунктах цих районів (ст.9); 



272 

 

- призначення позачергових виборів депутатів районних, міських, 

районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських 

голів в окремих районах Донецької та Луганської областей на неділю         

7 грудня 2014 року (ст.10).  

Проте цей закон не знайшов підтримки у відповідних районах 

Донецької та Луганської областей. Лідери “ДНР” і “ЛНР” спершу оцінили 

прийнятий закон обережно позитивно, а згодом заявили, що в їх 

“республіках” не визнають закони “сусідньої держави”. 

20 вересня 2014 року ОБСЄ оприлюднила Меморандум про виконання 

положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої 

контактної групи щодо кроків, спрямованих на імплементацію Мирного 

плану Президента України Петра Порошенка та ініціатив Президента Росії 

Володимира Путіна [197]. У Меморандумі відзначається, що на виконання 

пункту 1 Протоколу від 5 вересня 2014 року учасники Тристоронньої 

контактної групи у складі представників України, РФ та ОБСЄ і 

представники окремих районів Донецької і Луганської областей досягли 

розуміння щодо низки заходів, покликаних закріпити домовленості про 

двостороннє припинення застосування зброї. Меморандум конкретизує 

положення Мінського Протоколу від 5 вересня 2014 року щодо 

двостороннього припинення застосування зброї, зокрема, передбачає  

зупинення підрозділів і військових формувань сторін на лінії їх зіткнення 

станом на 19 вересня 2014 року (п.2). 

Документ датовано 19 вересня 2014 року. Його підписали посол        

Х. Тальявіні (ОБСЄ), другий Президент України Л.Кучма, посол РФ в 

Україні М.Зурабов, а також О.Захарченко (ДНР) та І.Плотніцький (ЛНР). 

 2 листопада 2014 року всупереч Закону України “Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей”, іншим законам України відбулися вибори депутатів 

“парламентів” і “глав” “ДНР” і “ЛНР”. За результатами виборів “главою 
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ДНР” став О.Захарченко, а “главою ЛНР” – І. Плотніцький. Їх політичні 

сили, відповідно, “Донецька республіка” і “Мир Луганщині”, стали 

переможцями на виборах до місцевих “парламентів” [24, 2014. – 4 ноября]. 

Росія заявила, що поважає результати виборів. Це могло перевести 

конфлікт на новий рівень, закріплюючи “придністровський” статус 

частини Донбасу, підкреслюючи його “незалежність” від України, 

відкриваючи дорогу до якихось офіційних угод між Росією та 

сепаратистами як в економічній, так і у військовій сферах. Крім того, у 

“народних республік” з’явилися хоча б якісь ознаки державності, виборні 

органи влади, до чого зможе апелювати Москва, підштовхуючи Київ до 

прямих переговорів з “ДНР” і “ЛНР”. Україна, однак, вибори категорично 

не визнала. Президент України П.Порошенко і Міністерство закордонних 

справ України розцінили проведення виборів і наміри Росії визнати їх 

результати як руйнування мінських домовленостей та прямий шлях до 

ескалації конфлікту. 

Голова Верховної Ради України О.Турчинов заявив: “Усі ці 

представники терористичних угруповань – так звані ЛНР, ДНР – є 

звичайними терористами, злочинцями. І головне – вони є маріонетками 

Російської Федерації. Спілкуватися зі злочинцями, які не приймають 

жодних рішень, а лише є маріонетками РФ, - це втрата часу, у цьому немає 

жодного сенсу” [58, 2014. – 14-20 ноября].  

У подальшому переговори між сторонами конфлікту на Донбасі 

відбувалися або у т. зв. “нормандському” – за участі, крім України і Росії, 

також представників Німеччини і Франції, або у “мінському” форматі. В 

останньому випадку – вже за участі представників “ДНР” і “ЛНР”. У ході 

переговорів Україна наполягала на виконанні мінських домовленостей. 

Росія всупереч очевидності заперечувала свою участь у конфлікті на 

Донбасі на боці сепаратистів і наполягала на власному плані “мирного 

врегулювання”, за яким “ДНР” та “ЛНР” інтегруються до України на 
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правах широкої автономії зі збереженням їх нинішніх керівників, збройних 

формувань, особливих відносин з Російською Федерацією, а Україна 

гарантує свій нейтральний (позаблоковий) статус. У Києві це категорично 

не сприймали, наполягаючи на роззброєнні бойовиків, закритті кордону з 

Росією, виборах нових місцевих керівників на Донбасі відповідно до 

законів України [24, 2015. – 2 февраля]. 

У своїй Передвиборній програмі кандидат на пост Президента 

України П.Порошенко, зокрема, обіцяв: “Докладу всіх зусиль у рамках 

своїх конституційних повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися 

дострокові парламентські вибори суто на пропорційній основі за 

відкритими списками” [230]. Ставши Президентом України, П.Порошенко 

виконав свою обіцянку в частині проведення дострокових парламенстьких 

виборів. 

24 липня 2014 року голова фракції “УДАР” у Верховній Раді України 

В.Ковальчук на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради 

офіційно оголосив заяву про вихід фракції зі складу сформованої після 

приходу політичної опозиції до влади  у лютому 2014 року коаліції 

депутатських фракцій “Європейський вибір”, до якої, крім “УДАРу”, 

входили також фракції ВО “Батьківщина” і ВО “Свобода”. Слідом за ним 

про вихід зі складу коаліції фракції ВО “Свобода” оголосив її голова 

О.Тягнибок. Цього само дня на вечірньому засіданні парламенту з 

повідомленням про припинення діяльності коаліції “Європейський вибір” 

виступив Голова Верховної Ради України О.Турчинов, який заявив: “27 

лютого 2014 року на основі чинного законодавства на пленарному 

засіданні Верховної Ради було оголошено про створення парламентської 

коаліції “Європейський вибір”, до складу якої увійшли 262 народні 

депутати. Сьогодні, 24 липня 2014 року, на пленарному засіданні голови 

депутатських фракцій Політичної партії “УДАР” та ВО “Свобода” заявили 

про вихід цих фракцій зі складу коаліції, всього – 71 народний депутат, і 
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подали документи, які підтверджують рішення депутатів з їхніми 

особистими підписами. Крім того, 19 народних депутатів заявили і подали 

заяви про вихід зі складу коаліції. У зв’язку з цим оголошую про 

припинення діяльності коаліції “Європейський вибір” у Верховній Раді 

України сьомого скликання” [39, 2014. – 25 липня]. 

Відповідно до Конституції України Президент України має право 

достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо       

“3) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано 

коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції” 

(ч.2 ст.90) [151]. Було очевидним, що нову коаліцію депутатських фракцій 

у Верховній Раді України не буде сформовано протягом одного місяця, що 

стане підставою для дострокового припинення Президентом України 

повноважень Верховної Ради України сьомого скликання. Сам розпад 

попередньої коаліції був затіяний з тим, щоб через дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України сьомого скликання і позачергові 

парламентські вибори сформувати у Верховній Раді пропрезидентську 

більшість. Те, що на сході України точилася війна, через яку мільйони 

громадян України не зможуть взяти участі у виборах, а в Державному 

бюджеті України кошти - близько одного мільярда гривень - на позачергові 

вибори до Верховної Ради України не передбачалися, нікого не цікавило. 

Політичний інтерес вкотре взяв гору над правовими, економічними і 

моральними міркуваннями. 

Події розвивалися за запланованим сценарієм, щоправда, з деякими 

поправками. Основна з них полягала в тому, що Верховна Рада України, 

всупереч обіцянці кандидата на пост Президента України П.Порошенка 

про перехід до пропорційної виборчої системи з відкритими списками, так 

і не змогла прийняти закон про перехід до пропорційної виборчої системи. 

Проти прийняття такого закону виступали депутати-мажоритарники, які 
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прагнули зберегти можливість власного обрання до парламенту на 

позачергових виборах в мажоритарних округах за змішаною системою. 

Через місяць після припинення діяльності коаліції “Європейський 

вибір” Президент України П.Порошенко видав Указ “Про дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України та призначення 

позачергових виборів” [347], яким припинив достроково повноваження 

Верховної Ради України сьомого скликання і призначив позачергові 

вибори до Верховної Ради України на 26 жовтня 2014 року. Кабінету 

Міністрів України було доручено забезпечити фінансування позачергових 

виборів до Верховної Ради України.  

Вибори відбувалися за змішаною виборчою системою відповідно до 

Закону України “Про вибори народних депутатів України” від                   

17 листопада 2011 року [69]. Центральна виборча комісія зареєструвала 

кандидатів у народні депутати від 29 політичних партій у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. За результатами 

голосування 26 жовтня 2014 року подолали п’ятивідсотковий  виборчий 

бар’єр і отримали представництво у Верховній Раді України шість 

політичних партій: Політична партія “Народний фронт” (22,14 відсотка 

голосів виборців, 64 депутати), Партія “Блок Петра Порошенка” (21,82 

відсотка голосів, 63 депутати), Політична партія “Об’єднання “Самопоміч” 

(10,97 відсотка голосів, 32 депутати), Політична партія “Опозиційний 

блок” (9,43 відсотка голосів, 27 депутатів), Радикальна партія Олега Ляшка 

(7,44 відсотка голосів, 22 депутати), Політична партія Всеукраїнське 

об’єднання “Батьківщина” (5,68 відсотка голосів, 17 депутатів). Решта 

політичних партій, у тому числі ВО “Свобода” і Комуністична партія 

України, які були представлені у Верховній Раді України сьомого 

скликання, не подолали виборчий бар’єр і не потрапили до парламенту. 

Окрім того, до парламенту в одномандатних округах пройшли шестеро 

представників ВО “Свобода” і по одному – від партій “Сильна Україна” 
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С.Тігіпка, Всеукраїнське аграрне об’єднання “Заступ”, “Правий сектор” і 

“Воля” [39, 2014. – 12 листопада]. 

У Верховній Раді України восьмого скликання працюватимуть 423 

народні депутати, а не 450, як зазвичай. За партійними списками до 

парламенту пройшли 225 народних депутатів, 198 депутатів було обрано в 

мажоритарних виборчих округах. У 27 округах, які розташовані на 

тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, депутатів не 

обирали. Утім, це жодним чином не впливає на легітимність нового складу 

Верховної Ради України – відповідно до Конституції України вона є 

повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її 

конституційного складу (ч.2 ст.82) [151]. 

Сподівання Президента України П.Порошенка на формування у 

Верховній Раді України за результатами виборів пропрезидентської 

більшості почасти не виправдалися в тому, що Партія “Блок Петра 

Порошенка” за кількістю мандатів поступилася Політичній партії 

“Народний фронт” А.Яценюка. Проте вони виправдалися в тому, що із 

входженням до складу депутатської фракції “Блок Петра Порошенка” 

народних депутатів-мажоритарників вона стала найчисельнішою у 

Верховній Раді України – всього 132 депутати. Чисельний склад інших 

депутатських фракцій із входженням до них депутатів-мажоритарників на 

момент їх формування становив: Політична партія “Народний фронт” – 82 

депутати, Політична партія “Об’єднання “Самопоміч” – 33 депутати, 

Політична партія “Опозиційний блок” – 29 депутатів, Радикальна партія 

Олега Ляшка – 22 депутати, Політична партія Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина” – 19 депутатів [39, 2014. – 12 листопада].  

За підсумками виборів у Верховній Раді України було сформовано 

коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна” у складі Політичної 

партії “Блок Петра Порошенка”, Політичної партії “Народний фронт”, 

Політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”, Радикальної партії Олега 



278 

 

Ляшка, Політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 

загальною чисельністю понад 300 народних депутатів України. На основі 

коаліції депутатських фракцій “Європейська Україна” у передбаченому 

Конституцією України порядку Постановою Верховної Ради України “Про 

формування складу Кабінету Міністрів України” від 2 грудня 2014 року 

[272] було сформовано новий склад Кабінету Міністрів України на чолі з 

Прем’єр-міністром України А.Яценюком, призначеним на посаду Прем’єр-

міністра України Постановою Верховної Ради України від 27 листопада 

2014 року [263]. 

Попри переговори у різних форматах бойові дії на Донбасі не 

припинялися. Навіть  під час одностороннього припинення українською 

стороною вогню, протилежна сторона продовжувала масований 

артилерійський обстріл позицій підрозділів Збройних Сил України та 

батальйонів добровольців, населених пунктів на контрольованих 

українською владою територіях.  

Наслідками артилерійських обстрілів з обох сторін ставали численні 

жертви серед мирного населення. Так, 13 січня 2015 року в районі 

населеного пункту Волноваха в результаті нанесеного артилерійського 

удару, за заявою української сторони, “з боку терористів з так званої 

“ДНР”  по автобусу з мирними громадянами загинуло більше 10 осіб, 

серед них є діти. Більше 15 важко поранено” [255]. Три особи з числа 

поранених під Волновахою померли від ран. 

22 січня 2015 року в Донецьку артилерійським вогнем була обстріляна 

зупинка громадського транспорту. За офіційними даними, загинули 8 осіб, 

ще 13 осіб були поранені [24, 2015. – 23 января]. 

Вранці 24 січня 2015 року сепаратистами із систем залпового вогню 

“Град” були обстріляні житлові квартали Маріуполя, який перебував під 

контролем українських сил. Внаслідко обстрілу загинуло 30 осіб, 93 особи, 

у тому числі двоє дітей, було поранено. 
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10 лютого 2015 року із системи залпового вогню “Смерч” було 

обстріляно місто Краматорськ, де знаходився штаб АТО. Постраждали і 

житлові квартали. Усього загинуло 17 осіб, поранено понад 60. 

 За даними Верховного комісара ООН з прав людини, з квітня 2014 

року, коли розпочалася Антитерористична операція, і до початку лютого 

2015 року на Донбасі загинули 5358 осіб, 12235 осіб отримали поранення 

[24, 2015. – 4 февраля]; за попередніми даними Управління ООН з 

координації гуманітарних питань, з початку конфлікту у східній частині 

України в середині квітня 2014 року і до 19 березня 2015 року 6072 особи 

зареєстровані як загиблі, ще 15345 отримали поранення [24, 2015. –          

24 марта]. Cтаном на 15 травня 2015 року відповідні дані становили вже 

6362 і 15775 осіб [24, 2015. – 3 июня]. 

Скрутне становище населення контрольованої сепаратистами частини 

території Донбасу додатково значно погіршувалося діями центральної 

української влади. 7 листопада 2014 року Кабінет Міністрів України 

прийняв рішення про виплату пенсії громадянам України лише за межами 

АТО, а також припинення фінансування бюджетної сфери на територіях, 

підконтрольних самопроголошеним “ДНР” і “ЛНР”. Для отримання пенсії 

потрібно було зареєструватися на території, підконтрольній українській 

владі. З 11 січня 2015 року за рішенням Ради національної безпеки і 

оборони України на Донбасі було запроваджено спеціальну пропускну 

систему: щоб пересуватися через лінію розмежування між територіями, 

підконтрольними, відповідно, Україні і “ДНР”/”ЛНР”, потрібно мати 

спеціальну перепустку, видану Службою безпеки України. Уведення 

пропускної системи пояснювалося потребами забезпечення безпеки людей. 

Загострення конфлікту на сході України супроводжувалося  різким 

погіршенням відносин із Росією.  

Президент України П.Порошенко у своєму позачерговому Посланні 

до Верховної Ради України 27 листопада 2014 року, зокрема, наголосив:  
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“Сьогодні незаперечним є факт, що проголошена в 2010 році 

позаблоковість України не змогла і не могла гарантувати безпеку і 

територіальну цілісність нашої країни. Від неї треба відмовлятися. 

Ця позиція призвела до великих втрат, тому ми й вирішили 

повернутися до курсу на інтеграцію до євроатлантичного безпекового 

простору…” Ми вже сьогодні поглиблюємо співпрацю з НАТО, працюємо 

над оперативною сумісністю Збройних Сил України із арміями країн-

членів альянсу, переорієнтовуємося на натовські стандарти в оборонно-

безпековому просторі. Але в той же час закликаю всіх усвідомити, що 

політичні спекуляції навколо негайного, “вже сьогодні”, приєднання до 

НАТО не наближають, а, на жаль, навпаки, віддаляють від України час 

вступу. Потрібно не словом, а ділом, реальною працею досягти критеріїв, 

яких потребує членство в НАТО. І по-друге, будемо відвертими, слід брати 

до уваги і дуже обережне ставлення до цієї теми з боку деяких наших 

зарубіжних партнерів. Зробили заяву – тут же отримали відповідь про те, 

що Україна ніколи не буде членом НАТО. Це не їм вирішувати, це 

вирішувати українському народу. І треба починати не з гучних заяв, яких 

було вже багато, а з реальних практичних реформ” [39, 2014. – 28 

листопада]. 

У розвиток такої позиції Президента України П.Порошенка Верховна 

Рада України 23 грудня 2014 року прийняла Закон України “Про внесення 

змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення 

політики позаблоковості” [73], яким скасувала норми законів України про 

позаблоковий статус України і встановила, що до напрямів її зовнішньої 

політики належать “інтеграція України в європейський політичний, 

економічний, правовий простір з метою набуття членства в Европейському 

Союзі та в євроатлантичний безпековий простір”, “поглиблення співпраці з 

Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення 

критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації”. 
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Аніскільки не сумніваючись у правомірності поставленої Україною 

мети щодо членства в НАТО, все ж можна висловити сумнів щодо часу, 

коли це було зроблено, - у розпал збройного протистояння фактично з 

Росією на сході України. Різко негативну реакцію керівництва Росії на 

скасування Верховною Радою позаблокового статусу України неважко 

було передбачити. “По суті, Україна перетворилася на потенційного 

військового противника Росії”, - заявив глава уряду Росії Д.Медведєв; 

Міністр закордонних справ Росії С.Лавров назвав рішення українського 

парламенту “контрпродуктивним, таким, що нагнітає конфронтацію і 

створює ілюзію, що такими законами можна врегулювати кризу в Україні”; 

заступник Міністра оборони Росії А.Антонов заявив, що “до такого 

рішення Київ підштовхнули натовські країни, намагаючись перетворити 

Україну на передовий рубіж протистояння з Росією”; “Скасування 

позаблокового статусу – це елемент “холодної війни”, тієї геополітичної 

сутички, яку розв’язали рік тому на Майдані, для ампутації України від 

Росії”, - наголосив голова комітету зі справ СНД Державної Думи Росії 

Л.Слуцький [39, 2014. – 25 грудня]. 

Безпосереднім наслідком такого сприйняття керівництвом Росії 

відмови України від позаблокового статусу стала різка активізація бойових 

дій сепаратистів і російських найманців на сході України. 

12 лютого 2015 року за результатами 14-годинних неперервних 

переговорів у “нормандському форматі” Канцлера ФРН А.Меркель, 

Президента Франції Ф.Олланда, Президента України П.Порошенка і 

Президента Росії В.Путіна у Мінську члени контактної групи за участі 

“глав” “ДНР” О.Захарченка і “ЛНР” І.Плотніцького за дорученням лідерів 

“нормандської четвірки” підписали Декларацію, яка в основному повторює 

положення вересневих 2014 року  домовленостей у Мінську, але містить 

кілька важливих пунктів щодо реформи Конституції України і кордонів 

[46]. Декларація, крім преамбули, містить “Комплекс заходів щодо 



282 

 

виконання мінських угод”, який складається із 13 пунктів, основний зміст 

яких полягає у наступному: 

1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах 

Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання 

починаючи з 00 год. 00 хв. (київський час) 15 лютого 2015 року. 

2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні 

відстані з метою створення зони безпеки шириною від 50 до 140 км один 

від одного (залежно від типу озброєння); для українських військ: від 

фактичної лінії зіткнення; для збройних формувань окремих районів 

Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з 

Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року. Відведення важкого 

озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення 

вогню і завершитися протягом 14 днів. 

3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму 

припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ.  

4. У перший день після відводу почати діалог про модальності 

проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і 

Закону України “Про тимчасовий (в законі – “особливий”. – В.К.) порядок 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей”, а також про майбутній режим цих районів на підставі 

зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного 

документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням 

території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону 

України “Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей” на основі лінії, встановленої в 

Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року. 

5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу 

закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв’язку з подіями, 

що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей.  
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6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно 

утримуваних осіб на основі принципу “всіх на всіх”. Цей процес має бути 

завершений найпізніше на п’ятий день після відводу.  

7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл 

гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.. 

8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-. 

економічних зв’язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата 

пенсій та інші виплати.  

9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку 

уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день 

після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного 

врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської 

областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 

2015 року за умови виконання пункту 11 – в консультаціях і за 

погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської 

областей в рамках Тристоронньої контактної групи.  

10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової 

техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. 

Роззброєння всіх незаконних груп.  

11. Проведення  конституційної реформи в Україні з набуттям 

чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим 

елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів 

Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих 

районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий 

статус окремих районів Донецької та Луганської областей до кінця 2015 

року.  

12. На підставі Закону України “Про тимчасовий порядок 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей” питання, що стосуються місцевих виборів, будуть 
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обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів 

Донецької та Луганської областей  в рамках Тристоронньої контактної 

групи. 

13. Інтенсифікувати діяльність Тристоронньої контактної групи, 

у тому числі шляхом створення робочих груп щодо виконання відповідних 

аспектів Мінських угод. 

Документ підписали учасники Тристоронньої контактної групи: 

Посол Хайді Тальявіні 

Другий Президент України Л.Д.Кучма 

Посол Російської Федерації в Україні М.Ю.Зурабов 

О.В.Захарченко 

І.В.Плотніцький 

 

Проте і ця угода не виконувалася в повному обсязі від самого початку. 

Інтенсивність бойових дій дещо знизилася, обома сторонами відводилося 

важке озброєння, відбувався частковий обмін заручниками. Але 

угруповання сепаратистів продовжували обстріли позицій підрозділів 

Збройних Сил України на лінії зіткнення зі стрілецької зброї, гранатометів, 

на що отримували адекватну відповідь української сторони.  Вже після 

підписання мінської Декларації сепаратисти завершили розпочате раніше 

оточення українських військ в районі міста Дебальцево, яке завершилося 

захопленням ними міста і відповідної території. 18 лютого 2015 року 

дебальцівське угруповання українських військ отримало наказ 

командування залишити позиції і прориватися з “котла” на території, 

підконтрольні Україні, що було зроблено зі значними втратами у живій 

силі і техніці. 

У подальшому українська сторона наполягала на виконанні передусім 

тих пунктів Декларації, які стосувалися припинення вогню, відведення 

важкого озброєння, виведення всіх іноземних збройних формувань та 
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відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду 

України, звільнення заручників, відмовляючись здійснювати соціальні 

виплати на непідконтрольній їй території. Сепаратисти вимагали 

здійснення таких виплат та створення конституційних гарантій їхнього 

особливого статусу у складі України. 

На виконання мінської Декларації від 12 лютого 2015 року, а саме її 

пункту 4: “У перший день після відводу (важкого озброєння обома 

сторонами конфлікту. - В.К.) почати діалог про модальності проведення 

місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону 

України “Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей”, а також про майбутній режим 

цих районів на підставі зазначеного закону…” [46] Верховна Рада України 

з подання Президента України 17 березня 2015 року прийняла Закон 

України “Про внесення змін до статті 10 Закону України “Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей” [86], яким статтю 10 зазначеного закону, що 

стосується проведення позачергових місцевих виборів в окремих районах 

Донецької та Луганської областей, доповнено, зокрема, такими 

положеннями: 

“4. Статті 2-9 цього закону діють з дня набуття повноважень органами 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської 

областей, обраних на позачергових виборах, проведених відповідно до 

Конституції України, цього та інших законів України… із забезпеченням: 

…виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової 

техніки, а також бойовиків та найманців з території України…”. 

Ця умова, виконання якої фактично означало б капітуляцію 

сепаратистів-терористів, унеможливлювала саме проведення виборів і 

виконання не тільки Закону України “Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” 
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загалом, а й низки пов’язаних із виборами положень мінської Декларації 

від 12 лютого 2015 року, зокрема такого: “9. Відновлення повного 

контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні 

конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів…”. 

Крім того, Декларація передбачає, що “12. На підставі Закону України 

“Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей” питання, що стосуються місцевих 

виборів, будуть обговорюватися  і узгоджуватися з представниками 

окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках 

Тристоронньої контактної групи”. Проте внесення до цього закону змін 

щодо виборів відбулося без будь-яких обговорень і узгоджень з 

представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.  

 

5.2. Політичний конфлікт на сході України як чинник 

конституційного процесу  

 

Паралельно з розгортанням і загостренням громадянського конфлікту 

та збройної агресії на сході і під їх безпосереднім впливом в Україні 

відбувався конституційний процес. 4 березня 2014 року Верховна Рада 

України прийняла Постанову “Про утворення Тимчасової спеціальної 

комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про 

внесення змін до Конституції України” № 849-VII [270], якою утворила 

Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань 

підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України у 

складі 15 народних депутатів на чолі з головою комісії Р.Князевичем та 

його заступником В.Писаренком. 

Тимчасова спеціальна комісія була визнана головною з підготовки 

законопроекту про внесення змін до Конституції України. Їй було 

доручено підготувати та подати до 15 квітня 2014 року (Постановою 

Верховної Ради України “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
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України “Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради 

України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до 

Конституції України” від 8 квітня 2014 року № 1187-VII [248] ця дата була 

змінена на “15 травня 2014 року”) на розгляд Верховної Ради України 

проект закону про внесення змін до Конституції України відповідно до 

законодавчої процедури внесення змін до Конституції України. Термін 

діяльності Тимчасової спеціальної комісії визначено до прийняття 

Верховною Радою України законопроекту про внесення змін до 

Конституції України, який буде підготовлений комісією. 

Наприкінці квітня 2014 року відбулося відкрите засідання Верховної 

Ради України у формі громадських слухань з питання обговорення змін 

Конституції України, в якому крім народних депутатів взяли участь також 

Прем’єр-міністр України А.Яценюк, лідери політичних партій, керівники 

органів місцевого самоврядування, представники регіонів, учені, експерти, 

громадські діячі [39, 2014. – 30 квітня]. На основних положеннях 

обговорення потрібно зупинитися з тим, щоб окреслити бачення його 

учасниками проблем реформування Конституції України. 

Голова Верховної Ради України, Виконуючий обов’язки Президента 

України О.Турчинов відзначив, зокрема, що основним  вектором 

конституційних змін має стати парламентсько-президентська форма 

правління в нашій країні. А принциповими напрямами реформування 

Конституції – розширення місцевого самоврядування; побудова 

незалежної судової гілки влади; забезпечення балансу між усіма гілками 

влади. Мета засідання парламенту, наголосив він, - вийти на зрозумілу 

суспільством концепцію конституційних змін, яка буде покладена в основу 

закону, прийнятого парламентом. 

Прем’єр-міністр України А.Яценюк заявив, що новий текст 

української Конституції мають підписати до президентських виборів        

25 травня всі політичні сили, щоб народ України знав, з якими 
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повноваженнями буде обраний новий президент. Серед важливих змін до 

Конституції України він назвав: формування балансу влади – між 

Президентом, урядом, Верховною Радою і судами; децентралізацію влади; 

ліквідацію обласних і районних державних адміністрацій і утворення 

місцевими територіальними громадами виконавчих комітетів у кожній 

області та районі; передачу до виконкомів державно-владних повноважень 

щодо бюджету, економіки, у фінансовій і соціальній сфері; заснування 

державних представництв центральної влади на обласному рівні, які 

контролюватимуть виконання законів; скасування функції загального 

нагляду органів прокуратури; скасування імперативного мандата 

партійного впливу на народного депутата. Згідно з проектом 

конституційних змін у баченні уряду, Президент буде позбавлений 

повноважень призначати керівників обласних держадміністрацій, не 

матиме права зупиняти дію актів органів державної виконавчої влади. 

Передбачається також розширити повноваження судової гілки влади - 

Верховний Суд набуде реального статусу вищої судової інстанції, буде 

кардинально змінено порядок призначення суддів на посади. Склад 

Кабінету Міністрів формуватиметься парламентською коаліцією на 

підставі подання Прем’єр-міністра, кандидатури міністрів оборони та 

закордонних справ вноситиме прем’єр за погодженням із Президентом. 

У виступі Прем’єр-міністра А.Яценюка, по суті, викладено урядову 

програму реформування Конституції України. 

Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з 

питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції 

України Р.Князевич повідомив, що до ТСК надійшло 986 пропозицій і 

поправок від народних депутатів щодо конституційних змін. За його 

словами, ТСК підготувала три блоки питань. Перший блок – так званий 

блок балансу влади. Другий блок – блок децентралізації. Третій блок – 

реформа судової системи. 
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Серед промовців не було одностайної підтримки пропозицій, 

висловлених урядом. Лунали і досить радикальні виступи та заклики. 

Керівник депутатської фракції ВО “Батьківщина” С.Соболєв назвав 

ключовим питанням у процесі конституційної реформи місцеве 

самоврядування. На його погляд, за основу треба взяти тезу, що ключове 

формування податків і зборів, ключові видатки відбуваються не на рівні 

регіонів, а на рівні міста, села і селища. Це і має бути покладено в основу 

змін, спрямованих на децентралізацію держави.  

Представник фракції Партії регіонів В.Писаренко підтримав думку, 

що децентралізація влади має бути визначальним питанням. Партія 

регіонів у багатьох питаннях має спільну позицію з Прем’єр-міністром, 

однак наполягає, щоб у Конституції було вирішено питання російської 

мови як другої державної, було запроваджено прямі вибори керівників 

обласної влади, контроль у регіонах за політикою Кабміну, запровадження 

бюджетної автономії у регіонах, спрощено процедуру імпічменту 

Президента. 

Голова фракції Комуністичної партії України П.Симоненко виступив 

за формування федеративного устрою України, ліквідацію представництв 

Президента в регіонах та передання їх повноважень утвореним при 

місцевих радах виконавчим комітетам, перетворення парламенту на 

двопалатний, надання російській мові статусу другої державної, залишення 

за прокуратурою функції загального нагляду, обрання суддів місцевих 

судів місцевими громадами на п’ять років. 

Голова фракції ВО “Свобода” О.Тягнибок заявив, що “з новою 

Конституцією не треба дуже поспішати”, “Свобода” запропонувала 

власний прект конституційних змін, у якому передбачено: Україна є 

унітарною державою, жодні федерації та автономії не припускаються; 

децентралізація влади здійснюється в питаннях бюджетно-фінансового 

розподілу, щоб бюджет формувався знизу догори; скорочення 
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депутатського корпусу з 450 до 300 осіб; збереження “сильного 

президента”. 

Комуністична партія України і ВО “Свобода” розробили власні 

проекти конституційних змін [289; 112], які немає потреби тут аналізувати, 

оскільки до Верховної Ради України вони офіційно не подавалися. 

Головним суб’єктом конституційних ініціатив у подальшому виступав 

Президент України П.Порошенко. 

У своїй Передвиборній програмі він задекларував рішучі наміри щодо 

змін у політичній системі українського суспільства: 

 “Стану гарантом збереження щойно відновленої парламентсько-

президентської форми правління, за якої Уряд формується коаліцією 

фракцій та депутатів. Не претендуватиму на повноваження більші, ніж ті, 

на які ви мене оберете. 

Забезпечу повне перезавантаження влади. Докладу всіх зусиль у 

рамках своїх конституційних повноважень, щоб до кінця 2014 року 

відбулися дострокові парламентські вибори суто на пропорційній основі за 

відкритими списками.  

Має відбутися децентралізація влади. Громади на місцях отримають 

більше прав і грошей на реалізацію повноважень. Виконавча влада в 

областях належатиме не призначеним згори “губернаторам”, а 

виконкомам, сформованим облрадами, обраними людьми. При 

обов’язковому збереженні та зміцненні єдиного гуманітарного 

українського простору в мовно-культурній сфері, в освіті, в політиці 

історичної пам’яті обов’язково враховуватиметься специфіка кожного 

регіону. Але Україна залишиться при цьому унітарною, соборною 

державою. 

Міських голів пропонуватиму обирати в два тури, щоб на ці посади 

потрапляли не випадкові люди, а ті, які мають підтримку більшості 

громадян. 
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У якості першочергового внесу до Верховної Ради закон про 

парламентську опозицію” [230]. 

Виконуючи свої передвиборні обіцянки, Президент України 

П.Порошенко подав до Верховної Ради України законопроект “Про 

внесення змін до Конституції України” (щодо повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року 

[282].  

Під час обговорення питання про включення законопроекту до 

порядку денного пленарних засідань  Верховної Ради України 3 липня 

2014 року представники більшості депутатських фракцій у своїх виступах з 

питання критично висловилися щодо законопроекту, звертаючи увагу на 

те, що він передбачає значне розширення повноважень Президента 

України порівняно з чинними змінами Конституції України від 8 грудня 

2004 року.  

Фракція ВО “Батьківщина” заявила, що прийняла рішення підтримати 

включення законопроекту до порядку денного, щоб розпочати реальний 

конституційний процес, однак вноситиме альтернативний законопроект, 

який стосуватиметься лише децентралізації влади та повноважень 

прокуратури. Фракція Компартії заявила, що не підтримуватиме 

пропозиції Президента щодо змін до Конституції, оскільки вони 

спрямовані на розширення повноважень Президента і що він фактично 

підпорядковує собі всю вертикаль влади. Фракція ВО “Свобода” також 

висловила низку критичних зауважень до президентського законопроекту. 

Фракція “УДАР” беззаперечно підтримала ініціативи Президента. 

О.Ляшко, виступаючи від позафракційних, закликав спочатку завершити 

АТО, і лише тоді розпочати процес конституційних змін, і спочатку 

змінити склад парламенту, а не Конституцію. 

За включення законопроекту “Про внесення змін до Конституції 

України” до порядку денного проголосували 277 народних депутатів. “Ми 



292 

 

розпочали з вами конституційний процес”, - подякував Голова Верховної 

Ради України О.Турчинов депутатам за результативне голосування [39, 

2014. – 4 липня]. 

Ще до обговорення законопроекту на пленарному засіданні Верховної 

Ради України Голова фракції ВО “Батьківщина” С.Соболєв заявив: “Ми з 

глибоким здивуванням ознайомились із текстом, який, на жаль, не дає 

відповіді на ключові запитання, - це децентралізація та потужне місцеве і 

регіональне самоврядування. Але, що гірше, на жаль, ми побачили в цьому 

тексті черговий перерозподіл владного пирога, де знову починається стара 

пісня, яка була в далекому 2004 році, а потім у 2010-му, коли за допомогою 

Конституційного Суду Янукович незаконно змінив Конституцію. А нині 

просять руками парламенту знову, замість чіткого розподілу повноважень 

між гілками влади, почати черговий етап перерозподілу повноважень щодо 

кадрових призначень” [39, 2014. – 2 липня]. Загалом фракція ВО 

“Батьківщина” законопроект підтримала. 

З огляду на проблематику даної роботи внесений Президентом 

України П.Порошенком до Верховної Ради України законопроект “Про 

внесення змін до Конституції України” потребує в ній докладного аналізу.  

Законопроект “Про внесення змін до Конституції України” 

Президента України П.Порошенка передбачає внесення змін до розділів  

ІV “Верховна Рада України”, V “Президент України”, VІ “Кабінет 

Міністрів України. Інші органи виконавчої влади”, VІІ “Прокуратура”,    

ІХ “Територіальний устрій України”, ХІ “Місцеве самоврядування”,       

ХІІ “Конституційний Суд України” у редакції Закону України “Про 

внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року.  

Зупинимося на аналізі найбільш принципових пропонованих змін. 

До розділу ІV “Верховна Рада України” пропонується внести наступні 

зміни. 
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Зі статті 81 пропонується вилучити шостий пункт другої частини і 

шосту частину щодо дострокового припинення повноважень народного 

депутата України у разі “6) невходження народного депутата України, 

обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до 

складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої 

фракції” (п.6 ч.2); 

“У разі невходження народного депутата України, обраного від 

політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу 

депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних 

партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції 

його повноваження припиняються достроково на підставі закону за 

рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії 

(виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення” 

(ч.6). 

Ці положення, внесені до Конституції України Законом України “Про 

внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року, 

сприймалися як запровадження імперативного мандата і викликали 

заперечення не тільки в Україні, а й Венеціанської комісії. 

Відмінність між імперативним і вільним мандатами депутата полягає 

у тому, що перший передбачає юридичну відповідальність депутата перед 

виборцями, другий не встановлює такої відповідальності. За умов 

імперативного мандата депутат зобов’язаний виконувати накази виборців і 

може бути достроково відкликаний ними, вільний мандат цього не 

передбачає. 

У демократичних державах мандат депутата парламенту має бути 

вільним. Конституції деяких держав забороняють імперативний мандат у 

категоричній формі, наприклад: “Будь-який імперативний мандат є 

недійсним” (ч.1 ст.27 Конституції Франції 1958 р.) [129]. Пов’язано це з 
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тим, що парламентарій розглядається як представник усієї нації, а не 

тільки його виборців, у парламенті він повинен обстоювати 

загальнонаціональні інтереси, а не інтереси тільки якоїсь частини 

суспільства. Про це чітко йдеться у конституціях багатьох держав, 

наприклад: “(1) Депутати німецького Бундестагу обираються загальними, 

вільними, рівними і таємними виборами. Вони є представниками всього 

народу, не зв’язані наказами і вказівками і підкоряються лише своїй 

совісті” (ч.1 ст.38 Основного закону ФРН 1949 р.) [127]; “2. Члени 

Генеральних кортесів не зв’язані імперативним мандатом” (ч.2 ст.67 

Конституції Іспанії 1978 р.) [128]; “Кожний член Парламенту представляє 

націю і виконує свої функції без імперативного мандата” (ст.67 

Конституції Італії 1947 р.) [там само]. 

Похідним від принципу вільного мандата є принцип парламентського 

індемнітету (від лат. indemnitas – відшкодування збитків, беззбитковість), 

який полягає в юридичній невідповідальності парламентарія за його дії як 

члена парламенту. Згідно з принципом парламентського індемнітету 

парламентарій не несе юридичної відповідальності за виступи, 

голосування, запити, внесення законопроектів, участь у роботі 

парламентських комітетів і комісій та інші свої дії, безпосередньо 

пов’язані з парламентською діяльністю. Передбачається, що у своїх діях у 

парламенті парламентарій керується власникми переконаннями і за це він 

не повинен нести жодної формалізованої (кримінальної, адміністративної, 

дисциплінарної) відповідальності. 

Вільний мандат і юридична невідповідальність парламентарія 

(індемнітет) породжують проблему спрямованості його дій у парламенті – 

він може діяти не тільки в загальнонаціональних, а й у власних чи 

вузькогрупових інтересах, лобіювати інтереси тих чи тих соціальних груп, 

підприємницьких структур тощо. Щоб обмежити можливості 

використання парламентарієм парламентського мандата у власних чи 
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вузькогрупових інтересах його дії потрібно підпорядкувати якимось 

загальним інтересам. Виразниками загальних інтересів як інтересів 

великих соціальних груп у сучасному суспільстві є політичні партії. Вони 

виступають головними суб’єктами виборчого процесу і парламентської 

діяльності. Зазвичай на парламентських виборах кандидати висуваються 

політичними партіями. У разі обрання вони входять до парламентської 

фракції відповідної партії і дотримуються вимог партійної дисципліни, у 

тому числі позиції фракції з того чи того питання, яке розглядається і 

вирішується на пленарному засіданні парламенту. 

Розрізняють британську і американську моделі відносин у 

парламентській фракції політичної партії. Британська модель, поширена в 

країнах Західної Європи, характеризується жорстким підпорядкуванням 

членів фракції вимогам партійної дисципліни. За цієї моделі парламентарій 

обстоює у парламенті позицію фракції з того чи того питання, діє 

(висловлюється і голосує) так, як йому велить фракція. Така модель є 

необхідною за парламентарних форм правління (парламентарна монархія, 

парламентарна республіка, парламентарно-президентська республіка), за 

яких уряд формується парламентом (парламентською більшістю) і несе 

перед ним політичну відповідальність. За відсутності жорсткої партійної 

дисципліни у фракціях у парламенті важко формується постійно діюча 

більшість, а на її основі – уряд, останній не може стабільно й ефективно 

працювати. Якщо ж парламентарії вільно переходять із однієї фракції до 

іншої, наслідком чого може стати припинення існування не тільки тієї чи 

тієї фракції, а й самої парламентської більшості, то ні парламент, ні уряд не 

зможуть нормально працювати. 

У зарубіжних країнах діють різні застереження щодо міжфракційних 

чи міжпартійних переходів парламентаріїв – аж до втрати ними мандата. 

Конституція Португалії 1976 року, наприклад, встановила: “1. Втрачають 

свій мандат депутати, які: … с) стають членами іншої партії, від якої вони 



296 

 

не балотувалися на виборах…” (ч.1 ст.163) [там само]. Проте такі жорсткі 

застереження трапляються рідко. Поширенішою є заборона входження 

вихідця до іншої фракції. Позафракційний парламентарій у такому разі 

втрачає можливість впливати на парламентські рішення через фракцію. 

У зарубіжній парламентській практиці для позначення виходу 

парламентарія з однієї фракції і переходу до іншої використовується 

спеціальний термін – “дефекція” (англ. defection – відступництво). 

Використання слова з таким значенням означає громадський осуд 

міжфракційного переходу і слугує моральним застереженням від нього. 

Парламентарій, що вийшов із фракції політичної партії, за списком якої чи 

від якої він балотувався на парламентських виборах, сприймається як 

людина, що здійснила негідний вчинок. У багатьох країнах на наступних 

парламентських виборах жодна із партій не побажає включити такого 

вихідця до свого виборчого списку. 

Американська модель відносин у парламентській фракції 

характеризується менш жорсткою партійною дисципліною, волевиявлення 

парламентаріїв при прийнятті парламентських рішень не завжди 

зумовлюється їх партійною належністю. Така модель прийнятна для 

президентської  і президентсько-парламентарної форм республіканського 

правління, за яких уряд формується президентом за номінальної участі 

парламенту, що не передбачає обов’язкового формування у ньому постійно 

діючої більшості. Крім того, у президентській республіці уряд не несе 

політичної відповідальності перед парламентом і не може бути 

відправлений ним у відставку. 

Президентсько-парламентарна форма республіканського правління, 

запроваджена Конституцією України 1996 року, не передбачала 

формування у Верховній Раді України постійно діючої більшості та складу 

Кабінету Міністрів України на її основі. Народні депутати України могли 

вільно переходити з однієї парламентської фракції до іншої, в результаті 



297 

 

чого зникали одні фракції (фракція може існувати лише за наявності певної 

мінімальної кількості членів) і створювалися інші, розпадалися фракції 

виборчих блоків політичних партій. Деякі народні депутати за час строку 

повноважень Верховної Ради України одного скликання змінювали свою 

фракційну належність до десяти  разів. По суті, вони торгували мандатом 

народу, оскільки входження до деяких фракцій, як і голосування тим чи 

іншим чином, неофіційно матеріально заохочувалося. 

Численні міжфракційні переходи парламентаріїв неприпустимі за 

парламентарно-президентської форми правління, тому її запровадження 

Законом України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 

2004 року супроводжувалося досить жорстким застереженням щодо 

невходження народного депутата України, обраного від політичної партії 

(виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї 

політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу із 

складу такої фракції - аж до втрати ним мандата. Проте, всупереч 

поширеним уявленням, таке застереження не робить мандат народного 

депутата України імперативним. По-перше, тому, що стосовно виборців 

його мандат залишається вільним: вони не можуть давати йому 

зобов’язальні накази чи відкликати його. По-друге, тому, що обов’язок 

перебувати у складі депутатської фракції політичної партії не зобов’язує 

народного депутата виконувати її волю – він може діяти (виступати, 

голосувати тощо) на власний розсуд. По-третє, народний депутат сам 

вирішує питання перебування у складі депутатської фракції, 

усвідомлюючи можливість – у разі невходження до фракції чи виходу з неї 

– втрати мандата. Тобто, народний депутат сам вирішує, залишатися йому 

депутатом, чи ні. Мандат був би імперативним, якби він втрачався у разі 

виключення народного депутата з фракції. Але нічого подібного 

Конституція України не передбачає. 
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Отже, аналізоване конституційне положення щодо перебування 

народного депутата України у складі депутатської фракції політичної 

партії, від якої депутата було обрано, не робить його мандат імперативним. 

Можна вести мову хіба що про елемент імперативності мандата. Подібне 

обмеження вільного мандата не є типовим для європейського 

конституціоналізму, проте в умовах України воно може бути визнане за 

необхідне. Таке обмеження особливо важливе за умов проведення виборів 

до Верховної Ради України за суто пропорційною виборчою системою, 

перехід до якої у своїй Передвиборній програмі обіцяв кандидат на пост 

Президента України П.Порошенко. 

Зарубіжні конституціоналісти, особливо зі складу Венеціанської 

комісії, як уже зазначалося, нерідко дають Україні поради щодо 

реформування її Конституції, грунтуючись на західноєвропейських 

конституційно-правових інститутах та уявленнях про конституційні зміни 

без урахування того, що деякі із таких інститутів не можуть ефективно 

функціонувати в українських умовах.  

Конституційне законодавство західноєвропейських держав, 

наприклад, рідко передбачає застосування санкцій щодо парламентарія в 

разі систематичної відсутності його без поважних причин на пленарних 

засіданнях парламенту. Вважається, що гарантією активної участі 

парламентарія в роботі парламенту є високий рівень його політичної і 

правової культури. В українських же умовах неявка народних депутатів на 

пленарні засідання Верховної Ради є досить частим явищем, яке, проте, не 

передбачає застосування щодо них яких-небудь санкцій.  

Принциповими є зміни, які законопроектом Президента України 

П.Порошенка пропонується внести до статті 83 Конституції України.  

За чинною редакцією норм Конституції України: 

“У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі 

узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських 
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фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується 

протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради 

України, що проводиться після чергових або позачергових виборів 

Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно 

до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо 

кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до цієї 

Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету 

Міністрів України. 

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються 

Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 

Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить 

більшість народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією” (ч.6-10 ст.83). 

Згідно із законопроектом Президента України: 

“У Верховній Раді України на основі узгодження політичних позицій 

формується парламентська коаліція, до складу якої входить більшість 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України. 

Парламентська коаліція у Верховній Раді України відповідно до 

Конституції України вносить пропозиції Президенту України щодо 

кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до Конституції 

України вносить пропозиції Прем’єр-міністру України щодо кандидатур до 

складу Кабінету Міністрів України. 
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Парламентська коаліція у Верховній Раді України формується 

протягом тридцяти днів з дня відкриття першого засідання Верховної Ради 

України, що проводиться після чергових або позачергових виборів 

Верховної Ради України, або протягом тридцяти днів з дня припинення 

парламентської коаліції у Верховній Раді України. 

У Верховній Раді України гарантується діяльність парламентської 

опозиції. 

Організація і порядок діяльності парламентської коаліції та 

парламентської опозиції у Верховній Раді України встановлюються 

законом про Регламент Верховної Ради України” (ч.5-9 ст.83). 

Законопроект передбачає виключення частини 10 статті 83. 

Виключення законопроектом словосполучення “за результатами 

виборів” у частині шостій статті 83 має той сенс, що коаліція може 

формуватися не тільки за результатами виборів, а й після розпаду 

попередньої коаліції. Заміна формулювання “коаліція депутатських 

фракцій” на словосполучення “парламентська коаліція” у шостій та інших 

частинах статті 83 означає, що до складу коаліції можуть входити не тільки 

депутатські фракції, як передбачається Конституцією, а й народні депутати 

України на індивідуальній основі. Як уже зазначалося (див. розділ 4), 

можливість такого входження, всупереч чинним нормам Конституції 

України, була передбачена Рішенням Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо 

офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції 

України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України 

стосовно можливості окремих народних депутатів України брати 

безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України  № 11-рп/2010 від 6 квітня 2010 року [298], коли 

Партія регіонів сформувала у Верховній Раді України більшість із 

входженням до неї і народних депутатів на індивідуальній основі.  
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Зазначене рішення Конституційного Суду викликало хвилю обурення 

тодішньої політичної опозиції. Тепер фактично нею пропонується 

закріпити такий порядок формування коаліції у Верховній Раді в 

Конституції України. 

Можливість формування парламентської більшості і за участі 

народних депутатів на індивідуальній основі відкриватиме широкий 

простір для міжфракційних міграцій, залучення народних депутатів до 

такої більшості, у тому числі шляхом підкупу, створюватиме загрози 

самому її існуванню через залишення депутатами, суперечитиме 

пропорційній системі виборів до парламенту і робитиме проблемним саме 

функціонування парламентарно-президентської форми правління. 

Уточнення, що коаліція “вносить пропозиції Прем’єр-міністру 

України щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України” (ч.6 

ст.83) має сенс. 

Частина восьма статті 83 законопроекту “У Верховній Раді України 

гарантується діяльність парламентської опозиції” за сенсом є виправданою 

і відображає одну із передвиборних обіцянок П.Порошенка як кандидата 

на пост Президента України. Правда, П.Порошенко обіцяв: “У якості 

першочергового внесу до Верховної Ради закон про парламентську 

опозицію” [230], а вніс до Верховної Ради України не “закон про 

парламентську опозицію”, а проект конституційного положення про неї. 

Формулювання цього положення  є не зовсім коректним, бо за такою його 

редакцією виходить, що Конституція України гарантує саму наявність 

парламентської опозиції у Верховній Раді, тоді як її може й не бути.  

Частину 10 статті 83 у будь-якому разі потрібно зберегти, оскільки 

вона наділяє правом коаліції депутатських фракцій одну депутатську 

фракцію, до складу якої входить більшість народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України, але яка сама по собі не є 

коаліцією. 
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Запропоновані законопроектом Президента України основні зміни до 

статті 85 Конституції України щодо повноважень Верховної Ради України 

полягають у наступному. 

Формулювання повноваження “12) призначення за поданням 

Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, 

Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-

міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови 

Антимонопольного комітету України, Голови державного комітету 

телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна 

України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про 

відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України” 

пропонується змінити на формулювання “12) призначення за поданням 

Президента України Прем’єр-міністра України; призначення, вирішення 

питання про відставку за поданням Прем’єр-міністра України членів 

Кабінету Міністрів України, звільнення їх з посад, вирішення питання про 

відставку Прем’єр-міністра України”. 

Принциповим тут є те, що Міністр оборони України і Міністр 

закордонних справ України мають призначатися за поданням вже не 

Президента, а Прем’єр-міністра України. Такий порядок призначення 

передбачає, що Президент України “9
1
) погоджує подання Прем’єр-

міністра України про призначення Верховною Радою України Міністра 

оборони України, Міністра закордонних справ України” (п.9
1 
ч.1 ст.106). 

Що стосується призначення Голови Антимонопольного комітету 

України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України, Голови Фонду державного майна України та їх звільнення з 

посад, то відповідні повноваження, за законопроектом, у дещо зміненій 

формі мають належати вже не Верховній Раді, а Президенту України: 

“Президент України: … 9
2
) призначає на посади та звільняє з посад Голову 

Антимонопольного комітету України, голів і членів національних комісій, 
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що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сферах 

зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг” (п.9
2
 

ч.1 ст.106). 

Якщо раніше повноваження “12
1
) призначення на посаду та 

звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби 

безпеки України” належало до компетенції Верховної Ради України (п.12
1
 

ч.1 ст.85), то за законопроектом до її відання належатиме вже тільки    

“12
1
) надання згоди на призначення на посаду Президентом України 

Голови Служби безпеки України”, тоді як Президент України                 

“14) призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з 

посади Голову Служби безпеки України” (п.14 ч.1 ст.106). Питання про 

звільнення з посади Голови Служби безпеки України, отже, Президент 

України вирішуватиме на власний розсуд без участі Верховної Ради 

України, що на практиці означатиме повне підпорядкування главі держави 

не тільки Голови Служби безпеки України, а й усієї цієї служби.  

Так само відбудеться і з Головою Державного бюро розслідувань, яке 

ще тільки намагаються створити: до компетенції Верховної Ради України 

належатиме тільки  “12
2
) надання згоди на призначення на посаду 

Президентом України Голови Державного бюро розслідувань” (п.12
2 

ч.1 

ст.85), тоді як Президент України “14
2
) призначає на посаду за згодою 

Верховної Ради України та звільняє з посади Голову Державного бюро 

розслідувань” (п.14
2
 ч.1 ст.106). 

Не можна обійти увагою принципові положення щодо призначення на 

посаду та звільнення з посади Генерального прокурора України. За 

чинними конституційними нормами до повноважень Верховної Ради 

України належить “25) надання згоди на призначення на посаду та 

звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора 

України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що 

має наслідком його відставку з посади” (п.25 ч.1 ст.85). Законопроектом 
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пропонується, здавалося б, незначна зміна цього конституційного 

положення: “25) надання згоди на призначення на посаду Президентом 

України Генерального прокурора України; висловлення недовіри 

Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з 

посади” (п.25 ч.1 ст.85). Відповідно, Президент України “11) призначає на 

посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади 

Генерального прокурора України” (п.11 ч.1 ст.106). 

Проте така зміна означатиме повне підпорядкування Прокуратури 

України Президенту України, оскільки він у будь-який час на власний 

розсуд, без згоди Верховної Ради України, зможе звільняти з посади 

Генерального прокурора України. По суті, законопроект пропонує 

повернутися до положення Конституції України 1996 року: “Президент 

України: … 11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду 

Генерального прокурора України та звільняє його з посади” (п.11 ч.1 

ст.106). 

Законопроект Президента України по суті залишає незмінними 

підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради України: 

“Президент України має право достроково припинити повноваження 

Верховної Ради України, якщо:  

1) протягом тридцяти днів у Верховній Раді України не сформовано 

парламентську коаліцію відповідно до статті 83 цієї Конституції (тут 

попереднє формулювання “коаліцію депутатських фракцій” також 

замінено на словосполучення “парламентська коаліція”, про що мова йшла 

вище. – В.К.); 

 2) протягом шістдесяти днів після складення Кабінетом Міністрів 

України повноважень відповідно до частини першої статті 115 Конституції 

України або відставки Кабінету Міністрів України не сформовано 

персональний склад Кабінету Міністрів України; 
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3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не 

можуть розпочатися” (ч.2 ст.90). 

Щодо розділу VI “Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої 

влади” законопроект Президента України П.Порошенка передбачає, 

зокрема, такі зміни:  

- внесення Президентом України до Верховної Ради України 

кандидатури для призначення на посаду Прем’єр-міністра України за 

пропозицією парламентської коаліції у Верховній Раді України (тепер – “за 

пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України”); 

- призначення Верховною Радою України Міністра оборони України, 

Міністра закордонних справ України за поданням Прем’єр-міністра 

України, яке погоджене з Президентом України (тепер – “Міністр оборони 

України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною 

Радою України за поданням Президента України”), про що мова йшла 

вище. 

Найважливішими змінами у розділі є виключення з нього статей 118 і 

119 про місцеві державні адміністрації у зв’язку зі скасуванням цього 

конституційного інституту та передаванням відповідних функцій до 

органів місцевого самоврядування.  

Запропоновані законопроектом Президента України П.Порошенка 

“Про внесення змін до Конституції України” зміни в розділі VII 

“Прокуратура”, як вже зазначалося, виходять за межі предмета нашого 

дослідження. 

Зміни в системі місцевої влади, передбачені законопроектом, є 

найбільшими у ньому за обсягом. Це зумовлено як потребами подальшого 

реформування системи місцевого самоврядування, про що мова йшла вище 

(див. розділ 2), так і необхідністю децентралізації влади, розширення 

самостійності адміністративно-територіальних одиниць держави у 

вирішенні питань місцевого значення, чого особливо настійливо 
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вимагають східні регіони України. Запропоновані Президентом України 

конституційні зміни щодо системи місцевої влади вимагають докладного 

аналізу. Це особливо важливо з огляду на те, що проблема децентралізації 

влади є найскладнішою у сучасному конституціоналізмі. 

Місцева влада (влада на місцях) – це влада, яку здійснюють органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, що створюються і 

діють в адміністративно-територіальних одиницях держави. 

Адміністративно-територіальна одиниця – це частина території держави, 

на якій створюються і діють органи державної влади та/або органи 

місцевого самоврядування. Адміністративно-територіальною одиницею 

може бути окремий населений пункт (село, селище, місто), частина 

населеного пункту (район у місті), багато населених пунктів із прилеглою 

до них місцевістю (район, повіт, область, губернія тощо). Сукупність 

адміністративно-територіальних одиниць держави становить її 

адміністративно-територіальний устрій. 

Адміністративно-територіальний устрій держав визначається з 

урахуванням їх природно-історичних, етнонаціональних, соціально-

економічних, географічних та інших особливостей. Він може бути 

дволанковим: населені пункти – райони або триланковим: населені пункти 

– райони – області. Населені пункти як низову ланку адміністративно-

територіального устрою називають громадами, комунами, гмінами тощо. 

Адміністративно-територіальний устрій України є триланковим: 

населені пункти (села, селища, міста) – райони – області. Згідно з 

Конституцією України систему адміністративно-територіального устрою 

України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, 

райони в містах, селища і села (ч.1 ст.133) [150].  

Законопроект “Про внесення змін до Конституції України” 

Президента України П.Порошенка передбачає, що “Систему 

адміністративно-територіального устрою складають адміністративно-
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територіальні одиниці: регіони, райони, громади” (ч.1 ст.133). Регіонами 

України є Автономна Республіка Крим, області, а також міста Київ та 

Севастополь (ч.3 ст.133). “Громадою є утворена в порядку, визначеному 

законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або 

декілька населених пунктів (село, селище, місто), а також прилеглі до них 

території” (ч.5 ст.133). 

Використання в Конституції України терміна “регіон” замість терміна 

“область” навряд чи доцільне. “Область” є звичним для України терміном, 

тоді як “регіон” (фр. région) – слово іншомовного походження, яке є досить 

невизначеним - може позначати і район, і область, і взагалі якусь 

місцевість. 

У сучасній політичній і правовій науках розрізняють три основні 

моделі організації публічної влади на місцях: англосаксонську 

(англоамериканську), романогерманську (континентально-європейську) і 

радянську. Англосаксонська модель склалася у Великій Британії, США, 

Канаді, Австралії, Новій Зеландії та інших колишніх британських колоніях 

і характеризується наявністю місцевого самоврядування на всіх рівнях 

адміністративно-територіального устрою і відсутністю на них органів 

державної виконавчої влади. Романогерманська модель склалася у країнах 

континентальної Європи і характеризується поєднанням місцевого 

самоврядування з місцевим управлінням, здійснюваним місцевими 

органами державної виконавчої влади. Радянська модель, яка склалася  у 

соціалістичних країнах, характеризується тим, що формовані в 

адміністративно-територіальних одиницях ради є державними органами і 

здійснюють водночас функції держави і місцевого самоврядування. 

За будь-якої моделі організації публічної влади на місцях є проблема 

поєднання в адміністративно-територіальних одиницях державного 

управління, здійснюваного органами державної виконавчої влади, і 

місцевого управління як самоврядування населення територій, 
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загальнодержавних і місцевих інтересів. За радянської моделі ця проблема 

розв’язується через підпорядкування рад як органів державної влади та їх 

виконавчих комітетів по вертикалі: ради і виконавчі комітети нижчого 

рівня підпорядковуються, відповідно, радам і виконавчим комітетам 

вищого рівня – аж до  парламенту й уряду як загальнодержавних органів. 

За англосаксонської моделі контроль місцевого самоврядування щодо 

додержання законодавства і загальнодержавних інтересів здійснюють 

різноманітні інспекції та комісії, створювані центральними органами 

виконавчої влади. Така модель є ефективною в децентралізованих за 

територіальним устроєм державах, передусім федеративних, передбачає 

високий рівень правової і політичної культури суспільства. Державне 

управління у цьому випадку здійснюються також і через спеціальні округи 

зі штатом чиновників – військові, шкільні, з охорони здоров’я, пожежної 

безпеки тощо, межі яких не завжди збігаються з межами адміністративно-

територіальних одиниць. 

За романогерманської моделі контроль місцевого самоврядування 

щодо додержання законодавства і загальнодержавних інтересів 

здійснюють представники уряду, спеціально призначувані для цього в 

адміністративно-територіальні одиниці (префекти, урядові комісари та ін.) 

з підпорядкованими їм службами. Сучасною формою такого контролю є 

адміністративний нагляд, який полягає у наданні представникам уряду 

права зупиняти дію актів органів місцевого самоврядування та 

оскаржувати їх у судовому порядку з мотивів невідповідності 

законодавству. 

Конституцією України 1996 року натомість радянської було 

запроваджено романогерманську модель організації публічної влади на 

місцях: місцеве самоврядування в адміністративно-територіальних 

одиницях поєднується з місцевим управлінням, здійснюваним органами 

державної виконавчої влади (місцевими державними адміністраціями). 
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Щоправда, голови місцевих державних адміністрацій не наділяються 

правом адміністративного нагляду щодо актів органів місцевого 

самоврядування. 

 Відмітною рисою запровадженого Конституцією України 1996 року 

інституту місцевого самоврядування є те, що він грунтується на т. зв. 

громадівській його концепції. Різні концепції місцевого самоврядування 

(громадівська, державницька, муніципального дуалізму) визнають його 

суб’єктами територіальні громади – спільноти жителів адміністративно-

територіальних одиниць. Особливістю громадівської концепції у цьому 

відношенні є те, що за неї територіальними громадами як суб’єктами 

місцевого самоврядування визнаються тільки спільноти жителів населених 

пунктів – сіл, селищ, міст.  Спільноти жителів районів і областей 

територіальними громадами як суб’єктами місцевого самоврядування не 

визнаються, на цих рівнях адміністративно-територіального поділу місцеве 

самоврядування можливе лише у формі добровільних об’єднань 

територіальних громад населених пунктів: “Місцеве самоврядування є 

правом територіальної громади – жителів села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України… Місцеве самоврядування здійснюється територіальною 

громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через 

органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи” (ч.1,3 ст.140 Конституції України) [150]. 

Районні та обласні ради конституційно визначено “Органами 

місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст…” (ч.4 ст.140) [150]. 

Опосередкованим наслідком такого визначення стала відсутність у 

районних та обласних рад права мати власний виконавчий орган. 

Конституція встановила, що “Виконавчу владу в областях і районах, містах 
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Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації” (ч.1 

ст.118) [150]. Така модель значно обмежувала можливості місцевого 

самоврядування на районному та обласному рівні і віддавала перевагу 

централізованому державному управлінню через місцеві державні 

адміністрації. 

Законопроект “Про внесення змін до Конституції України” передбачає 

скасування інституту місцевих державних адміністрацій, про що мова 

йшла вище, і надання обласним і районним радам права формувати 

власний виконавчий орган: 

 “Органами місцевого самоврядування громади є відповідно голова 

громади – сільський, селищний, міський голова; рада громади – сільська, 

селищна, міська рада; виконавчий орган ради. 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 

інтереси громад району, є районна рада та її виконавчий орган. 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 

інтереси громад області, є обласна рада та її виконавчий орган” (ч.2-4 

ст.140). 

Скасування інституту місцевих державних адміністрацій і надання 

місцевим радам права формувати власний виконавчий орган мають на меті 

децентралізацію державної влади та розширення самоврядування 

територій. Відповідно до романогерманської моделі організації публічної 

влади на місцях на обласному і районному рівнях запроваджується 

інститут представника Президента України, головною функцією якого є 

нагяд за додержанням органами місцевого самоврядування Конституції і 

законів України:  

“У регіонах і районах діють представники Президента України. 

Представники Президента України в регіонах координують діяльність 

представників Президента України в районах. 
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Представники Президента України призначаються на посади і 

звільняються з посад Президентом України. 

Представники Президента України на відповідній території: 

1) здійснюють нагляд за відповідністю Конституції та законам 

України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади;  

2) координують взаємодію територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади… 

Представники Президента України при здійсненні своїх повноважень 

відповідальні перед Президентом України, підзвітні та підконтрольні 

йому” (ч.1-3,4 ст.107
1
). 

Здавалося б, в Україні нарешті запроваджується демократична модель 

організації публічної влади на місцях. Насправді це не зовсім так, тому що 

в європейських країнах за цієї моделі державний контроль за додержанням 

в адміністративно-територіальних одиницях органами місцевого 

самоврядування законодавства здійснюють представники не президента, а 

уряду, які ним і призначаються. Для прикладу наведемо відповідні 

конституційні положення: “У територіальних колективах Республіки 

представник Держави, який представляє кожного із членів Уряду, 

відповідальний за забезпечення національних інтересів, за 

адміністративний контроль і додержання законів” (ч.6 ст.72 Конституції 

Франції 1958 р.) [129]; “1. Уряд призначає по одному префекту в кожний 

повіт і в муніципію Бухарест. 2. Префект є представником Уряду на 

місцевому рівні і керує децентралізованими публічними службами 

міністерств та інших центральних органів в адміністративно-

територіальних одиницях… 4. Префект може опротестувати перед 

інстанцією адміністративної юстиції акт повітової ради, місцевої ради або 

примаря, якщо вважає його незаконним. Дія опротестованого акта 

призупиняється за правом” (ч.1,2,4 ст.122 Конституції Румунії 1991 р.) 
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[там само]; “Представником Ради Міністрів у воєводстві є воєвода. 

Порядок призначення і відкликання, а також сфера діяльності воєвод 

визначаються законом” (ст.152 Конституції Польщі 1997 р.). [128]. 

Одноособове призначення Президентом України його представників у 

регіони (області) і райони та встановлення їх відповідальності перед ним: 

значно розширює повноваження Президента, можливості його впливу на 

місцеве самоврядування та діяльність територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, тоді як глава держави має зосереджуватися на 

вирішенні загальнодержавних питань; звужує можливості Кабінету 

Міністрів України щодо здійснення державного управління в 

адміністративно-територіальних одиницях – через відсутність місцевих 

державних адміністрацій, голови яких раніше призначалися на посаду і 

звільнялися з посади Президентом України за поданням Кабінету 

Міністрів України, і правових засобів упливу на представників 

Президента; поглиблює таке негативне явище, притаманне змішаній формі 

республіканського правління, як дуалізм виконавчої влади, тому що 

передбачає формування ще й президентської її вертикалі по лінії: 

Президент України – представник Президента в регіоні (області) – 

представник Президента в районі; суперечить переходу до парламентарно-

президентської форми правління, який передбачає підвищення  у 

здійсненні державної влади ролі парламенту та сформованого ним уряду. 

Те, що представники Президента України “координують взаємодію 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади”, 

означатиме, що вони фактично керуватимуть територіальними органами 

усіх міністерств, державних служб та інших центральних органів 

виконавчої влади.  

Передбачуваний законопроектом “Про внесення змін до Конституції 

України” інститут представників Президента України не є новацією в 

українському конституціоналізмі. Такий інститут був запроваджений ще 
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Законом України “Про Представника Президента України” від 5 березня 

1992 року [104], коли Україна стала відходити від радянської моделі 

організації публічної влади на місцях. Закон встановлював, що 

“Представник Президента України є главою місцевої державної 

адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі, районі, 

районі міст Києва і Севастополя” (ст.1). Представники Президента України 

призначалися та звільнялися з посади Президентом України (після 

погодження їх кандидатур з відповідними Радами народних депутатів) і 

йому підпорядковувалися (ст.2). За того, що функціями Представників 

Президента визнавалися захист державних інтересів України, забезпечення 

на відповідній території законності, прав і свобод громадян (ст.4), законом 

вони наділялися такими широкими повноваженнями, у тому числі 

виконавчих органів обласних і районних рад (ст.6,7,9), які суттєво 

обмежували місцеве самоврядування.  

Конституція України 1996 року не передбачила інституту 

представників Президента України в областях і районах, замінивши його 

інститутом місцевих державних адміністрацій, голови яких призначаються 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Однак 

обласні і районні ради як були, так і залишилися без своїх виконкомів, що 

обмежувало можливості самоврядування на регіональному рівні. 

Запропоновані Президентом України зміни Конституції України 

передбачають формування обласними і районними радами своїх 

виконавчих органів, проте визначають суб’єктами місцевого 

самоврядування (громадами) знову ж таки тільки спільноти жителів 

населених пунктів (ч.5 ст.133). Районна й обласна ради знову ж таки 

подаються як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні 

інтереси, відповідно, громад району і громад області (ч.3,4 ст.140).  

Для повноцінного й ефективного функціонування місцевого 

самоврядування на обласному і районному рівнях доцільно конституційно 
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визначити суб’єктами місцевого самоврядування (територіальними 

громадами) також спільноти жителів районів і областей, як це зроблено, 

наприклад, у Франції.  

Досвід здійснення у Франції у 80-х роках ХХ ст. децентралізації влади 

може бути використаний в Україні. Конституція Франції 1958 року (з 

наступними змінами) [129] визначає територіальними громадами 

(територіальними колективами) спільноти жителів усіх рівнів 

адміністративно-територіального поділу: “Територіальними колективами 

Республіки є комуни, департаменти, регіони, колективи з особливим 

статусом і заморські колективи…” (ч.1 ст.72) [там само]. Кожний 

територіальний колектив обирає представницький орган місцевого 

самоврядування – відповідно муніципальну (комуна), генеральну 

(департамент) і регіональну (регіон) ради, голови яких є їх виконавчим 

органом та керують підпорядкованими їм адміністраціями.  

Крім органів місцевого самоврядування в департаменті створюється і 

діє орган державної виконавчої влади, очолюваний префектом (у 1982-

1989 роках – комісаром республіки). Як представник уряду, префект 

департаменту керує діяльністю усіх місцевих служб, управлінь, відділів, 

агентств тощо та посадових осіб, які представляють уряд (а не “координує 

взаємодію” таких органів, як це передбачено запропонованими змінами 

Конституції України), а також апаратом самої префектури і водночас 

здійснює адміністративний нагляд за законністю актів виборних органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування департаменту. Префект може 

призупинити дію таких актів та оскаржити їх в органі адміністративної 

юстиції з мотивів невідповідності законодавству. У регіоні окремого 

префекта немає, функції префекта регіону виконує префект найбільшого 

департаменту в регіоні. Департамент координує діяльність органів 

самоврядування комун. У комуні функції представника уряду здійснює 
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мер, який одночасно є головою муніципальної ради та її виконавчим 

органом.  

Найскладнішою проблемою децентралізації було і почасти 

залишається розмежування компетенції між державою та самоврядними 

колективами, а також між самоврядними колективами різних рівнів. 

Питання розмежування компетенції були врегульовані законодавчими 

актами, прийнятими 1983 року. Відповідно до цих актів була значно 

розширена сфера компетенції самоврядних колективів та сформульовані 

деякі загальні принципи, що визначають, які саме матеріальні і фінансові 

ресурси передаються до органів самоврядування. У наступні роки були 

прийняті інші закони, які уточнили окремі питання розмежування 

компетенції між державою і самоврядними колективами. Законодавче 

розмежування компетенції грунтується на принципі субсидіарності, згідно 

з яким до відання органів управління вищого рівня передаються тільки ті 

питання, які не можуть ефективно вирішуватися органами нижчого рівня.  

Запропоновані Президентом України конституційні зміни також 

передбачають, що “Розмежування повноважень у системі 

(представницьких? – В.К.) органів місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом 

субсидіарності. Органи місцевого самоврядування, що діють на рівні 

областей, здійснюють визначені законом повноваження, які, виходячи з 

обсягу і характеру завдань, вимог досягнення ефективності та економії, 

найкращим чином можуть бути здійснені на цьому рівні” (ч.6,7 ст.140). 

Оціночні категорії  на зразок “краще”, “гірше” тощо не повинні 

використовуватися у нормативно-правових актах, тим більше – в 

основному законі, тому формулювання “найкращим чином” із тексту 

законопроекту потрібно вилучити. 

Конституційне визнання суб’єктами місцевого самоврядування 

спільнот жителів районів і областей, якого чомусь всіляко уникають 
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розробники проектів Конституції України та змін до неї, не суперечитиме 

самій ідеї місцевого самоврядування, суть якого визначається не 

масштабами і рівнем його здійснення, а тим, що сформовані населенням 

органи місцевого самоврядування  у здійсненні законодавчо визначених 

функцій і повноважень є автономними як щодо державних органів, так і 

стосовно органів місцевого самоврядування інших рівнів. Конституція 

Франції зі всією визначеністю забороняє будь-яке підпорядкування одних 

органів місцевого самоврядування іншим: “Жодний територіальний 

колектив не може здійснювати опіку над яким-небудь іншим колективом” 

(ч.5 ст.72) [там само].  

У законопроекті Президента України вже на конституційному рівні 

відображено положення вже згадуваного Закону України “Про засади 

державної мовної політики” від 3 липня 2012 року [92] про наділення 

місцевих рад правом надавати статус спеціальної російській та іншим 

мовам національних меншин: “Сільські, селищні, міські, районні, обласні 

ради можуть у порядку, визначеному законом, надавати в межах 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці статус спеціальної 

російській мові, іншим мовам національних меншин України” (ч.2 ст.143). 

Щоправда, в законі вживається більш коректне формулювання 

“регіональні мови або мови меншин”, тоді як термін “спеціальна мова” є 

менш визначеним. 

Законопроект Президента України П.Порошенка “Про внесення змін 

до Конституції України” (щодо повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування)” не став предметом широкого наукового 

обговорення. Передусім через бурхливі і драматичні політичні події, що 

відбувалися в Україні після його появи. І все ж деякі відгуки на нього було 

опубліковано. 

Серед них можна назвати статтю доктора політичних наук, професора 

І.Кресіної “Деякі міркування щодо проекту змін до Конституції. До 
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питання про доцільність запровадження спеціального статусу російської 

мови та інших мов національних меншин в Основному законі” [163]. 

Загальний висновок авторки щодо проекту є категорично-негативним: 

“Запропоновані зміни до Конституції України не містять принципово 

нових концептуальних підходів, нового бачення моделі суспільного 

розвитку. Більше того, вони суттєво погіршують чинну Конституцію 

України 2004 року, містять низку хибних у змістовному та юридично-

технічному сенсі положень і норм. Тому вважаємо недоцільним розгляд 

таких змін у парламенті й обговорення в суспільстві. Слід, на нашу думку, 

відкликати цей текст із Венеціанської комісії”. 

Хоча назва статті І.Кресіної має підзаголовок “До питання про 

доцільність запровадження спеціального статусу російської мови та інших 

мов національних меншин в Основному законі”, авторка виходить за межі 

означеного питання.  

На думку І.Кресіної, “Слід скасувати інститут місцевих державних 

адміністрацій і не запроваджувати замість нього інститут представників 

Президента з тими самими повноваженнями, які фактично нівелюють 

права і повноваження місцевого самоврядування. Адже на необхідності 

децентралізації наполягають суспільство загалом і більшість політичних 

сил. Децентралізація і полягає у скасуванні “державних наглядачів з 

нагайкою”, у переданні в рамках принципу субсидіарності повноважень 

громадам у вирішенні питань місцевого розвитку”. 

На нашу думку, раз Україна обрала характерну для континентальної 

Європи романогерманську модель організації місцевої влади, то місцеві 

органи державної виконавчої влади повинні існувати – хоча б для 

управління державною власністю та координації діяльності місцевих 

управлінь та служб центральних органів виконавчої влади (міністерств). 

Важливо оптимально розмежувати повноваження між ними та органами 

місцевого самоврядування. 
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І.Кресіна виступає проти наділення Президента України правом 

дострокового припинення повноважень органу місцевого самоврядування 

в разі видання ним акта, який суперечить законам України: “Відповідно до 

статті 144 рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх 

невідповідності законам України в порядку і у строки, визначені законом, 

зупиняються представниками Президента України у відповідному регіоні 

чи районі з одночасним зверненням до суду. Встановлене висновком 

Конституційного Суду України порушення рішенням органу місцевого 

самоврядування Конституції України є підставою для дострокового 

припинення Президентом України повноважень органу місцевого 

самоврядування. Наголосимо: не рішення скасовується, а одразу 

ліквідовується рада. І що? Знову вибори? Така норма щодо припинення 

повноважень органу місцевого самоврядування є новацією і не свідчить 

про довіру і демократизацію відносин між органами державної влади 

(якими виступають представники Президента в регіонах та районах) і 

органами місцевого самоврядування. Більше того, це призведе до втрати 

органами місцевого самоврядування ініціативи щодо прийняття важливих і 

відповідальних рішень”. 

Крім того, додамо від себе, це розширює повноваження Президента 

України, оскільки за чинними конституційними нормами він права 

дострокового припинення повноважень органу місцевого самоврядування 

не має. Таким правом Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” від 21 травня 1997 року [97] наділена Верховна Рада України 

(ст.78). 

Як уже зазначалося, законопроект Президента України П.Порошенка 

“Про внесення змін до Конституції України” передбачає право місцевих 

рад у порядку, визначеному законом, надавати в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці статус спеціальної російській 

мові, іншим мовам національних меншин України (ч.2 ст.143). І.Кресіна у 
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зв’язку з цим наголошує, що “Міжнародне право і світова практика не знає 

такого “спеціального статусу” мов національних меншин. Авторам змін до 

Конституції України треба було хоча б дати своє тлумачення цього 

поняття… Конституція не повинна містити тих норм, які суперечать 

міжнародному і європейському праву”, з чим важко не погодитися. 

“Невже в органів місцевого самоврядування нема більш нагальних 

проблем щодо облаштування міст і сіл, крім надання статусу спеціальної 

російській мові?”, - задається питанням І.Кресіна. І відповідає: 

“Децентралізація, про яку так довго говорили політики й президенти і якої 

вимагав Майдан (у тому числі Донбас), означає насамперед передачу 

повноважень із центру на місця 1) щодо автономності вирішення питань 

місцевого значення (ст.140); фінансової спроможності це робити, через 

перегляд системи оподаткування, бюджетування”. Щодо децентралізації з 

авторкою можна погодитися. 

Народний депутат України, перший заступник голови фракції Партії 

регіонів у Верховній Раді України сьомого скликання М.Чечетов у своїй 

статті “Альтернативи миру – немає!” [363] наголосив: “Гарантією… 

закріплення миру (на сході України. – В.К.) повинна стати децентралізація 

влади з переданням широкого кола владних повноважень з Києва на рівень 

регіонів та місцевого самоврядування, з підкріпленням їх значним 

фінансовим ресурсом за рахунок формування місцевих бюджетів знизу. І 

все це повинно бути законодавчо формалізовано у вигляді змін до 

Конституції України… Але проект змін до Конституції України, що був 

направлений Президентом України для розгляду у Верховну Раду, був 

дуже жорстко розкритикований з боку провладних фракцій більшості 

парламенту, насамперед, фракціями “Свободи” та “Батьківщини”, які 

фактично його провалили. Фракція Партії регіонів також критично оцінила 

цей законопроект, оскільки не побачила в ньому реальної передачі влади із 
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Києва в регіони, а також підкріплення реальними фінансовими ресурсами 

повноважень, які передаються в регіони”. 

Включений до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради 

України законопроект “Про внесення змін до Конституції України”, 

внесений Президентом України П.Порошенком, так і не був розглянутий 

Верховною Радою, оскільки невдовзі припинила своє існування сама 

Верховна Рада України сьомого скликання, про що докладно йшлося у 

попередньому підрозділі даного розділу. 

Перший законопроект щодо змін Конституції України, внесений 

Президентом України П.Порошенком до новообраної Верховної Ради 

України (восьмого скликання), стосувався недоторканності народних 

депутатів України та суддів. Внесений Президентом України “Проект 

Закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності 

народних депутатів України та суддів)” був зареєстрований у Верховній 

Раді України та внесений до порядку денного її пленарних засідань           

16 січня 2015 року [281]. 

Відповідно до означеного предмета даного дослідження 

аналізуватимемо тільки ту частину законопроекту, яка стосується 

недоторканності народних депутатів України, тобто статті 80 Конституції 

України. 

“Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська 

недоторканність. 

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за 

результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, 

за винятком відповідальності за образу чи наклеп. 

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради 

України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи 

заарештовані” [150]. 
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Для з’ясування необхідності внесення змін до Конституції України 

щодо недоторканності народних депутатів України проаналізуємо 

наведену статтю 80 в контексті зарубіжного конституціоналізму. 

Як уже зазначалося, в основі правового статусу парламентарія в 

демократичних державах лежить принцип вільного мандата, який полягає 

у тому, що він не несе юридичної відповідальності перед виборцями за 

свою діяльність в якості парламентарія. Похідним від принципу вільного 

мандата є принцип парламентського індемнітету, який полягає в 

юридичній невідповідальності парламентарія не тільки перед виборцями, а 

й перед ким би то не було за його дії як члена парламенту. 

Ще одним принципом правового статусу парламентарія, який 

випливає із його вільного мандата, є принцип парламентського імунітету 

(від лат. immunitas – звільнення, свобода), який означає юридичну 

недоторканність депутата. Полягає вона у тому, що депутат не може бути 

притягнений до кримінальної відповідальності, затриманий чи 

заарештований без згоди на те парламенту. Імунітет має на меті 

забезпечення незалежності депутата, унеможливлення тиску на нього через 

порушення кримінальної справи, затримання чи арешт, захист його від 

необгрунтованих переслідувань, передусім з боку правоохоронних органів 

системи виконавчої влади, з якою депутат, особливо опозиційний, нерідко 

конфліктує.  

У конституціях деяких держав обидва різновиди депутатської 

недоторканності позначаються терміном “імунітет”. 

Принципи депутатського індемнітету (юридичної невідповідальності) 

та імунітету (юридичної недоторканності) повсюдно закріплюються в 

конституціях, як правило, з певними обмеженнями. Обмеження 

депутатського індемнітету трапляються відносно рідко, а якщо вони є, то 

найчастіше полягають у тому, що депутат не звільняється від юридичної 

відповідальності за публічно висловлені ним у парламенті наклеп чи 
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образу. Наприклад: “Депутат у будь-який час не може зазнавати 

переслідування в судовому або адміністративному порядку чи інакше 

притягнений до відповідальності поза Бундестагом за своє голосування або 

висловлювання у Бундестазі або в одному з його комітетів. Це не 

стосується наклепницьких образ” (ч.1 ст.46 Основного закону ФРН       

1949 р.) [127]; “Депутат Парламенту не підлягає переслідуванню або 

допиту в якій би то не було формі у зв’язку з висловленою ним думкою або 

поданим голосом у процесі виконання депутатських обов’язків… Депутат 

Парламенту зазнає переслідування тільки за наклеп, відповідно до закону і 

з дозволу Парламенту…” (ч.1,2 ст.61 Конституції Греції 1975 р.) [там 

само]. 

Конституційні обмеження депутатського імунітету є частішими і 

значно ширшими. Найпоширеніше обмеження полягає у тому, що згода 

парламенту на затримання чи арешт депутата не вимагається, якщо його 

застали на місці скоєння злочину. За прикладом звернемося до конституцій 

тих самих держав: “Депутат може бути притягнений до відповідальності 

або заарештований за кримінально карне діяння лише зі згоди Бундестагу, 

за винятком випадків затримання при вчиненні такого діяння або протягом 

наступного дня” (ч.2 ст.46 Основного закону ФРН 1949 р.); “Протягом 

строку повноважень Парламенту депутат не може зазнавати 

переслідування, арешту, тюремного ув’язнення або яких-небудь інших 

обмежень без дозволу Парламенту… У випадку затримання на місці 

злочину дозвіл Парламенту не вимагається” (ч.1, 4 ст.62 Конституції Греції 

1975 р.) [там само]. 

У деяких країнах установлені додаткові обмеження депутатського 

імунітету. Найчастіше вони полягають у тому, що згода парламенту на 

затримання чи арешт депутата не вимагається, якщо за вчинений ним 

злочин передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк: не менше шести місяців (Фінляндія), не менше двох років (Швеція), 
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більше трьох років (Португалія), не менше п’яти років (Хорватія). У 

Білорусі і Казахстані депутатський імунітет не поширюється на тяжкі 

злочини. 

З урахуванням важливості вирішуваних парламентом голосуванням 

питань і ваги при цьому голосу кожного депутата, конституції багатьох 

держав передбачають можливість звільнення затриманого чи 

заарештованого депутата на період сесії на вимогу парламенту. Наприклад: 

“Будь-яке кримінальне провадження… стосовно депутата, будь-який 

арешт і будь-яке інше обмеження його особистої свободи повинні бути 

призупинені на вимогу Бундестагу” (ч.4 ст.46 Основного закону ФРН 1949 

р.) [там само]; “Затримання, заходи, пов’язані з позбавленням або 

обмеженням волі, або переслідування члена Парламенту призупиняються 

на період сесії, якщо того вимагатиме палата, до складу якої цей член 

входить” (ч.3 ст.26 Конституції Франції 1958 р.) [129]. 

У деяких країнах депутат користується імунітетом тільки в період 

сесії парламенту: “Члени обох палат, за винятком випадків, передбачених 

законом, не можуть бути заарештовані у період сесії парламенту; члени 

Парламенту, заарештовані до відкриття сесії, на вимогу відповідної палати 

повинні звільнятися з ув’язнення на період сесії” (ст.50 Конституції Японії 

1946 р.) [132]. У США імунітет поширюється тільки на деякі види 

правопорушень і діє в період перебування парламентарія на сесії та в 

дорозі на сесію і назад: “Сенатори і представники одержують за свою 

службу винагороду, яка встановлюється законом і виплачується 

казначейством Сполучених Штатів. У всіх випадках, за винятком 

державної зради, тяжкого злочину та порушення громадського порядку, 

вони користуються привілеєм свободи від арешту під час їх присутності на 

сесії відповідної палати і під час слідування туди і повернення звідти; за 

жоден виступ або участь у дебатах у кожній палаті з них не може бути 
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спитано в якому-небудь іншому місці” (ч.1 розд.6 ст.І Конституції США 

1787 р.) [там само]. 

За того, що для демократичних держав характерна тенденція до 

обмеження депутатського імунітету, він передбачається навіть 

найновішими конституціями, прийнятими вже після прийняття 

Конституції України в 1996 році. В Європі такими є конституції Польщі 

(1997 р.), Фінляндії і Швейцарії (1999 р.).  

Конституція Польщі, зокрема, встановлює: “…З дня опублікування 

результатів виборів і до дня погашення мандата депутат не може бути без 

згоди Сейму притягнений до кримінальної відповідальності. Кримінальне 

провадження, порушене проти особи до дня обрання її депутатом, підлягає 

на вимогу Сейму призупиненню до часу погашення мандата… Депутат не 

може бути затриманий чи заарештований без згоди Сейму, за винятком 

випадку, коли його застали при скоєнні злочину і якщо його затримання 

необхідне для забезпечення належного ходу провадження. Про затримання 

невідкладно повідомляється Маршал Сейму, який може розпорядитися про 

негайне звільнення затриманого” (ч.2, 3,5 ст.105); стаття 108 Конституції 

Польщі ці гарантії депутатської недоторканності поширює і на членів 

верхньої палати парламенту – Сенату [128]. 

Основний закон Фінляндії 1999 року передбачає: “Якщо член 

Едускунти (назва парламенту Фінляндії. – В.К.) затриманий чи 

заарештований, голова Едускунти повинен бути одразу ж повідомлений 

про це. Член Едускунти не може бути, без її згоди, заарештований або 

затриманий, якщо тільки він за вагомими підставами не визнається 

винуватим у злочині, за який передбачено покарання у вигляді тюремного 

ув’язнення на строк не менше шести місяців” [129]. 

Конституція Швейцарії 1999 року у статті 162 “Імунітет” закріплює 

лише депутатський індемнітет, але передбачає можливість встановлення 

інших видів імунітету: “Члени Союзних Зборів і Союзної Ради, а також 
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Союзний канцлер – жінка чи чоловік не можуть бути притягнені до 

юридичної відповідальності за свої висловлювання в Радах та в їх 

органах… Закон може передбачити подальші види імунітету та поширити 

їх на інших осіб” [там само]. 

В Конституції України депутатський індемнітет та імунітет 

позначаються одним терміном: “депутатська недоторканність”. У статті 80 

Конституції України депутатська недоторканність закріплена у загальній 

формі: “Народним депутатам України гарантується депутатська 

недоторканність” (ч.1), а також як індемнітет: “Народні депутати України 

не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або 

висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності 

за образу чи наклеп” (ч.2) та імунітет: “Народні депутати України не 

можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до 

кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані” (ч.3). 

Конституція України, отже, закріпила депутатський індемнітет з 

обмеженням (народні депутати несуть юридичну відповідальність за 

образу чи наклеп) і практично абсолютний імунітет народного депутата 

України – без згоди Верховної Ради України його не можна затримати 

навіть на місці скоєння злочину, у тому числі вбивства (Україна, на жаль, 

знає і такі прикрі випадки). Такого необмеженого імунітету немає в жодній 

демократичній державі і його потрібно було давно тим чи іншим чином 

обмежити – так, як це зроблено в інших країнах, або взагалі скасувати. У 

Верховній Раді вже неодноразово робилися спроби скасувати депутатський 

імунітет, проте кожного разу вони були безуспішними. 

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про статус 

народного депутата України” від 22 березня 2001 року додатково 

розширює обсяг недоторканності народного депутата України: “Обшук, 

затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, 

транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а 
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також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до 

закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються 

лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення 

його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати 

інформацію неможливо” (ч.2 ст.27) [82]. 

Водночас, визначаючи права народного депутата України, закон 

наділив його широкими правами у взаємовідносинах із органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, об’єднаннями громадян України та 

іноземних держав. Народний депутат України, зокрема, користується 

правом: “безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на 

всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території 

України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму 

секретності”; “у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та 

громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності 

має право на місці вимагати негайного припинення порушення або 

звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, 

установ та організацій припинити такі порушення”, причому “Посадові 

особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

керівники підприємств, установ та організацій… зобов’язані негайно 

вжити заходів щодо усунення порушення… У разі невжиття заходів щодо 

усунення порушення посадові особи несуть дисциплінарну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому 

законом порядку” (ч.3,5 ст.17).  

Такі широкі права парламентаріїв не характерні для демократичних 

держав, а деякі з них, наприклад, право безперешкодного доступу на всі 
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підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, 

незалежно від форм власності і режиму секретності, взагалі неприйнятні. 

Необмежена недоторканність народних депутатів України у поєднанні 

з їх невиправдано широкими правами, низьким рівнем правової культури 

українського суспільства сприяли формуванню за роки незалежності у 

значної частини депутатів почуттів вседозволеності і безкарності, 

наслідком чого стали блокування трибуни, пошкодження майна, бійки у 

Верховній Раді, побиття не тільки колег-депутатів, а й інших громадян, 

втручання у роботу органів державної влади, у тому числі судів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

перешкоджання їх роботі тощо. Такі негативні явища, які особливо 

посилилися з радикалізацією настроїв у суспільстві і парламенті, 

представництвом у Верховній Раді радикальних політичних сил, не мають 

нічого спільного з тим, що називають парламентаризмом. 

Як справедливо зазначається у Пояснювальній записці до проекту 

Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

недоторканності народних депутатів України та суддів)”, “Конституція 

України гарантує депутатську недоторканність (стаття 80). Водночас 

настрої в суспільстві засвідчили, що такий імунітет народних обранців 

виявився невиправданим, оскільки він по суті перетворився в гарантію 

безкарності. Ураховуючи суспільні настрої, виникла нагальна необхідність 

скасування депутатської недоторканності” [274]. 

Законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

недоторканності народних депутатів України та суддів)” передбачає 

виключення першої і третьої частин статті 80 Конституції України, тобто 

скасування депутатського імунітету і обмеження недоторканності 

народних депутатів лише індемнітетом – їх юридичною 

невідповідальністю за результати голосування або висловлювання у 
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парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи 

наклеп [281]. 

Депутатський індемнітет є тим мінімумом, без якого немає 

парламентаризму. Що стосується передбаченого законопроектом 

скасування депутатського імунітету, то воно є радикальним заходом і може 

бути виправданим сучасними українськими реаліями, що 

характеризуються поширенням у середовищі народних обранців 

радикальних настроїв, психології вседозволеності і безкарності, неповаги 

до закону та зростаючим несприйняттям таких негативних явищ 

громадянами. Заодно варто було б обмежити  права народних депутатів 

щодо  втручання в роботу органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій. З урахуванням 

зарубіжного досвіду перевагу потрібно було б віддати не скасуванню, а 

значному обмеженню депутатського імунітету, ступінь якого 

потребуватиме додаткового уточнення. 

5 лютого 2015 року Верховна Рада України схвалила законопроект 

“Про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності 

народних депутатів України та суддів)” без змін та ухвалила рішення про 

направлення його до Конституційного Суду України для отримання 

висновку щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 

Конституції України, як це і передбачено Конституцією України. 

Аналіз розгортання громадянського конфлікту на сході України та 

його впливу на конституційний процес дає змогу зробити наступні 

попередні висновки. 

Масові акції протесту взимку 2013/2014 років у столиці, західних та 

центральних областях України, що завершилися переходом державної 

влади 21 лютого 2014 року неконституційним шляхом до політичної 

опозиції, знайшли своєрідне продовження у південних і східних областях 

України. Своєрідність таких акцій полягала в тому, що вони були 
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спрямовані вже проти нової влади. Останній за допомогою різних заходів 

удалося нейтралізувати протестні акції в низці областей 

(Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Херсонській), проте не вдалося 

це зробити в Донецькій і Луганській областях, де протестні акції були 

найрадикальнішими, супроводжувалися захопленням протестувальниками 

адміністративних будівель – органів Служби безпеки, прокуратури, 

внутрішніх справ в обласних і районних центрах. Головною вимогою 

протестувальників була федералізація України з метою надання більшої 

самостійності регіонам (областям) у вирішенні економічних і соціальних 

питань. Найрадикальніші учасники акцій протесту висували вимоги 

створення на території Донецької та Луганської областей окремого 

державного утворення або входження цих областей до складу Російської 

Федерації. Протестні акції в Автономній Республіці Крим, активно 

підтримувані російськими силовими структурами, завершилися в березні 

2014 року фактично анексією Росією Криму. 

Центральна київська влада від самого початку назвала протестні акції 

на сході України сепаратистськими, а їх учасників – сепаратистами-

терористами і відмовилася не тільки від пошуку компромісів, а й від будь-

яких контактів із ними, намагаючись придушити протестні акції силою. З 

цією метою указом Виконуючого обов’язки Президента України 

О.Турчинова, який вирізнявся особливо непримиренним ставленням до 

сепаратистів-терористів, 14 квітня 2015 року було оголошено проведення 

на території Донецької і Луганської областей антитерористичної операції 

(АТО), яка передбачала використання підрозділів Збройних Сил та інших 

збройних формувань України у боротьбі з сепаратистами-терористами, що, 

з одного боку, перетворило протестні акції в цих областях у збройний 

громадянський конфлікт, а з іншого – стало приводом для відкритого 

силового втручання в нього “з метою захисту російськомовного 

населення” Російської Федерації, яке її керівництво офіційно заперечувало. 
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Намагання України знайти розв’язання конфлікту на сході за участі 

міжнародних посередників у різних форматах: “женевському” (Україна, 

Росія, Європейський Союз, США), “нормандському” (Україна, Росія, 

Німеччина, Франція), “мінському” (Україна, Росія, ОБСЄ) не давали 

бажаних результатів, не в останню чергу – через відмову українського 

керівництва вести будь-які перемовини із представниками сепаратистів, 

хоча останні неофіційно брали участь у мінських зустрічах і під текстами 

рішень зустрічей вже стояли їхні підписи. 

Заходом щодо подальшої демократизації України, відповіддю на 

об’єктивну потребу в децентралізації влади і водночас опосередковано - 

політико-правовим кроком назустріч вимогам сепаратистів щодо 

децентралізації влади стало подання Президентом України П.Порошенком 

до Верховної Ради України законопроекту “Про внесення змін до 

Конституції України” (щодо повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року, який, зокрема, 

передбачав скасування інституту місцевих державних адміністрацій, 

наділення районних і обласних рад правом формування власного 

виконавчого органу і водночас – запровадження в районах і областях 

інституту представників Президента України з правом контролю 

діяльності органів місцевого самоврядування на предмет її відповідності 

Конституції України. 

У поданому законопроекті виразно проявилося прагнення Президента 

України до розширення його потенційних можливостей і конституційних 

повноважень щодо впливу на здійснення державної влади, порівняно з 

тими, які він мав за конституційною реформою 2004 року: можливість 

переходу народного депутата з однієї депутатської фракції до іншої; 

можливість формування у Верховній Раді України більшості також і за 

участі народних депутатів на індивідуальній основі; розширення 

повноважень Президента України щодо призначення на посаду та 
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звільнення з посади керівників багатьох центральних органів виконавчої 

влади (Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного 

майна України, Голови Служби безпеки України, Голови Державного бюро 

розслідувань, голів і членів національних комісій, що здійснюють 

державне регулювання природних монополій у сферах зв’язку та 

інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг), а також 

Генерального прокурора України, запровадження інституту представників 

Президента України в районах і областях та одноосібне призначення і 

звільнення їх Президентом. 

Поданий Президентом України П.Порошенком законопроект “Про 

внесення змін до Конституції України” (щодо повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року, 

критично сприйнятий багатьма народними депутатами України, 

представниками наукової громадськості, був відкликаний із парламенту. 

Складовою конституційного процесу на цьому етапі стало також схвалення 

Верховною Радою України 5 лютого 2015 року поданого Президентом 

України П.Порошенком законопроекту “Про внесення змін до Конституції 

України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів)”, 

питання про остаточне прийняття якого, згідно з Конституцією України, 

має вирішуватися на наступній сесії парламенту. 

За результатами мінської зустрічі у “нормандському” форматі            

12 лютого 2015 року було прийнято Декларацію, що передбачала, зокрема, 

“Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до 

кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом 

децентралізацію з урахуванням особливостей окремих районів Донецької 

та Луганської областей, узгоджених з представниками цих регіонів)”. 

Оскільки існувала необхідність у виконанні мінських домовленостей, 

а законопроект Президента України П.Порошенка “Про внесення змін до 
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Конституції України” (щодо повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року Верховною Радою 

України не розглядався, виникла потреба у розробленні нового 

законопроекту щодо конституційних змін. Завдання щодо розроблення 

такого законопроекту (законопроектів) Президентом України було 

покладено на утворену ним Конституійну комісію, діяльність якої та її 

результати аналізуються у наступному розділі роботи. 
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РОЗДІЛ 6 

ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  ЯК 

СКЛАДОВА НОВОГО ЕТАПУ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

6.1. Формування та діяльність Конституційної Комісії  

 

Як зазначає журналіст газети Верховної Ради України “Голос 

України” С.Лавренюк, “законопроект (“Про внесення змін до Конституції 

України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування)” від 26 червня 2014 року, внесений Президентом України 

П.Порошенком на розгляд до Верховної Ради України. – В.К.) отримав 

чимало критичних зауважень як щодо змісту пропонованих змін 

(наприклад, стосовно запровадження замість глав місцевих державних 

адміністрацій представників Президента), так і стосовно того, чому глава 

держави залишив поза увагою питання судової реформи чи скасування 

недоторканності. У зв’язку з цим експерти закликали Президента до 

прозорої розробки проекту змін до Основного  Закону – із залученням 

висококваліфікованих та політично незаангажованих фахівців-

конституціоналістів та представників громадянського суспільства” [39, 

2015. – 1 квітня]. 

Реакцією Президента України П.Порошенка на таке сприйняття 

законопроекту стало видання ним указу “Про Конституційну Комісію” від 

3 березня 2015 року № 119/2015 [349], яким фактично було започатковано 

новий етап сучасного конституційного процесу в Україні. 

Указом утворено Конституційну Комісію як спеціальний допоміжний 

орган при Президентові України “З метою напрацювання узгоджених 

позицій щодо змін до Конституції України із залученням до цієї роботи 

представників різних політичних сил, громадськості, вітчизняного та 

міжнародного експертного середовища, сприяння досягненню 



334 

 

громадського та політичного консенсусу щодо вдосконалення 

конституційного регулювання суспільних відносин в Україні”. 

Указом затверджено Положення про Конституційну Комісію та 

запропоновано Голові Верховної Ради України (В.Гройсману. – В.К.) її 

очолити. Указом також запропоновано депутатським фракціям 

(депутатським групам) у Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України, Верховному Суду України, вищим спеціалізованим судам, Раді 

суддів України, асоціаціям органів місцевого самоврядування, 

Національній академії наук України, Національній академії правових наук 

України, юридичним вищим навчальним закладам та науковим установам, 

правничим громадським об’єднанням, відповідним міжнародним 

організаціям подати до 12 березня 2015 року пропозиції щодо кандидатур 

до складу Конституційної Комісії. 

Згідно з Положенням про Конституційну Комісію її основними 

завданнями є: 

1) узагальнення практики виконання норм Конституції України, 

пропозицій щодо її вдосконалення з урахуванням сучасних викликів та 

потреб суспільства; 

2) напрацювання узгоджених пропозицій щодо проведення 

конституційної реформи в Україні; 

3) забезпечення широкого громадського та професійного обговорення 

пропозицій щодо проведення конституційної реформи в Україні за участю 

провідних фахівців у галузі конституційного та інших галузей права, у 

сфері суспільно-політичних наук, громадських діячів, представників 

громадських об’єднань та міжнародних організацій; 

4) підготовка за результатами широкого громадського та 

професійного обговорення законопроекту (законопроектів) щодо внесення 

змін до Конституції України; 
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5) сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії 

державних органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних 

організацій з питань підготовки і реалізації конституційної реформи в 

Україні;  

6) забезпечення інформування громадськості про роботу з підготовки 

пропозицій щодо  проведення конституційної реформи, її реалізації (п.3). 

Конституційна Комісія утворюється у складі голови, двох заступників 

голови, секретаря та інших членів Конституційної Комісії, які беруть 

участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад 

Конституційної Комісії затверджує Президент України.  

Указом Президента України “Питання Конституційної Комісії” від   

31 березня 2015 року № 190/2015 [340] затверджено персональний склад 

Конституційної Комісії, до якої увійшли 52 особи, у тому числі 13 

консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій. 

Як бачимо, утворення Конституційної Комісії багато в чому нагадує 

те, як була утворена Конституційна Асамблея, про що мова докладно йшла 

у третьому розділі роботи. Головне при цьому полягає у тому, що 

Президент України утворює такий орган одноосібно, а не спільно з 

Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та вищими органами судової 

влади, яким запропоновано тільки подати пропозиції щодо кандидатур до 

складу Конституційної Комісії. Політична опозиція у Верховній Раді 

України – на цей раз в особі депутатської фракції “Опозиційний блок” – 

знову ж таки не бере участі у розробці проекту конституційних змін. Такий 

порядок утворення Конституційної Комісії містить потенційну загрозу 

того, що вона працюватиме передусім за настановами і в інтересах 

Президента України. 

Своє бачення конституційної реформи Президент України 

П.Порошенко виклав у виступі на першому засіданні Конституційної 

Комісії 6 квітня 2015 року [31]. Він виокремив три пріоритети 
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конституційних змін: децентралізацію; удосконалення конституційних 

засад правосуддя; удосконалення конституційного регулювання прав, 

свобод і обов’язків людини та громадянина. 

Президент України наголосив, що децентралізація не має нічого 

спільного з федералізацією. Україна була, є і буде залишатися унітарною 

державою. На сьогодні підтримка українським суспільством унітарної 

моделі побудови управління держави є дуже потужною і майже 

наближається до 90 відсотків. ”Для тих, хто дуже бажає провести тезу 

федералізації і вкинути це як дискусію, - підкреслив Президент, - у нас є 

кінцевий інструмент – референдум, і я готовий, щоб ми провели 

референдум щодо державного устрою України, якщо ви будете вбачати в 

цьому необхідність”.  

У виступі Президент України П.Порошенко заявив: “Сьогодні я 

переконаний, що перехід до парламентсько-президентської форми 

правління є і залишається надійною гарантією європейського, 

демократичного розвитку України. Це не просто моя принципова позиція 

як Президента, який стверджує, що мені як Президенту цілком достатньо 

повноважень для того, щоб виконувати свої функції. Це і моя принципова 

позиція як громадянина” і водночас зробив застереження: “Напевно в 

процесі децентралізації, перерозподілу влади між центром та регіонами, 

потрібен буде і певний “тюнінг” розподілу повноважень між Парламентом, 

Президентом та Урядом… Моє бачення найневідкладніших змін до 

Конституції добре відоме. Я не просто багато про нього говорив, але і 

матеріалізував свої підходи в конкретному проекті (очевидно, мається на 

увазі законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)” від          

26 червня 2014 року. – В.К.). Питання включене до порядку денного 

Верховної Ради. Проект проаналізувала Венеціанська комісія і надала 

відповідні висновки. Буду радий, якщо ці напрацювання стануть в нагоді 
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Конституційній Комісії, що дозволило б прискорити процес. Але це разом 

з тим не закриває можливості для професійної і ефективної дискусії”. 

Як зазначалося у попередньому розділі даної роботи, законопроект 

“Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року 

передбачав значне розширення конституційних повноважень Президента 

України порівняно з тими, які він має за конституційною реформою 2004 

року, “певний “тюнінг” розподілу повноважень між Парламентом, 

Президентом та Урядом”, про який говорить Президент, може стати його 

другою спробою перерозподілити конституційні повноваження на свою 

користь.  

На першому засіданні Конституційної Комісії виступили також інші 

вищі посадові особи держави – Голова Конституційної Комісії, Голова 

Верховної Ради України В.Гройсман і Прем’єр-міністр України А.Яценюк. 

Підтримуючи у всьому Президента України щодо реформування 

Конституції України, вони водночас зробили кілька акцентів, які 

привертають увагу. Так, В.Гройсман заявив, що “Конституційна комісія 

розпочне свою роботу із підготовки змін у частині децентралізації влади, 

реформи правосуддя, забезпечення прав людини” [44]. Якщо “із підготовки 

змін у частині децентралізації влади, реформи правосуддя, забезпечення 

прав людини” Конституційна Комісія тільки “розпочне свою роботу”, то 

що тоді робитимуть із Конституцією України у подальшому? Невже 

повністю переписуватимуть, як це пропонувала зробити Конституційна 

Асамблея? 

А.Яценюк у своєму виступі заявив: “Ні Москва, ні будь-хто інший не 

буде мати права розповідати нам, яка у нас повинна бути Конституція. Це 

наша країна і наша Конституція” [390], наголосив: “Конституційній комісії 

й Парламенту вирішувати, як писати цей статут і що в ньому повинно 

бути. Але дуже важливо, що нова українська Конституція повинна бути 
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написана в першу чергу народом України” і зазначив, що позиція 

Президента України щодо проведення референдуму “є відповіддю на 

питання, хто буде писати Конституцію” [391]. Хоча ні в указах Президента 

України щодо Конституційної Комісії, ні в його виступі на її першому 

засіданні не йдеться ні про “нову українську Конституцію” (як уже 

неодноразово зазначалося, її неможливо прийняти в принципі), ні про її 

“написання в першу чергу народом України”, а позиція Президента 

України щодо можливості проведення референдуму стосується тільки 

питання федералізації України, а не прийняття Конституції. 

Наступне засідання Конституційної Комісії відбулося 15 квітня 2015 

року. Головним завданням цього засідання було затвердження 

персонального складу трьох робочих груп, створених за трьома основними 

напрямами внесення змін до Конституції України – щодо прав людини, 

судової реформи та децентралізації. Під час засідання йшлося і про 

затвердження орієнтовного плану-графіка роботи комісії, складу її 

секретаріату, а також було обговорено пропозиції щодо опрацювання змін 

до Конституції України за напрямами роботи відповідних робочих груп. 

Голова Конституційної Комісії заявив про важливість якнайшвидшого 

опрацювання першого блоку змін щодо децентралізації влади, зазначивши, 

що після підготовки тексту відповідного законопроекту його має бути 

передано Президенту України для внесення до парламенту. Верховна Рада 

України має розглянути цей законопроект, направити до Конституційного 

Суду для отримання висновку та попередньо схвалити ще до кінця 

поточної сесії парламенту для того, щоб восени, перед проведенням 

місцевих виборів, остаточно затвердити зміни до Основного Закону [39, 

2015. – 16 квітня]. 

На черговому засіданні Конституційної Комісії, яке відбулося            

15 травня 2015 року, керівник робочої підгрупи з питань децентралізації 

влади М.Теплюк розповів про основні новації у концептуальних підходах 
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до реформування системи влади на місцях. Головні дискусійні питання 

щодо адміністративно-територіального устрою – на яких рівнях 

здійснюватиметься місцеве самоврядування і як називатимуться ці рівні. 

Робоча група пропонує, щоб місцеве самоврядування діяло на трьох 

рівнях: перший – низовий, первинний рівень територіальних громад. 

Однак ще залишається дискусійним питання, як називатимуться 

територіальні громади – “громада”, як нині, чи волость. На другому рівні 

місцевого самоврядування пропонується запровадити замість районів 

назву “округ”, або “повіти”. А вищу ланку, нині обласний рівень, 

пропонується назвати “регіон”. До вищого рівня входитимуть області 

України та Автономна Республіка Крим. У запропонованих змінах 

пропонується, що до складу громади входитимуть одне чи декілька 

поселень із прилеглими територіями, а до складу повіту – адміністративно-

територіальні одиниці із числа декількох громад. У запропонованих змінах 

до Конституції передбачається, що органами місцевого самоврядування 

громади є повітові та обласні ради і відповідні виконавчі органи, які є 

підконтрольними і підзвітними місцевим радам. 

Дискусійним залишається і питання щодо того, як називатиметься 

представник держави в регіонах на рівні району (повіту) і області: 

“державний урядник”, “представник уряду” чи якось інакше. Пропонується 

також надати додаткові повноваження представникам держави на рівні 

областей у разі надзвичайного чи воєнного стану – тоді представник 

держави на рівні області матиме повноваження зупиняти рішення 

місцевого органу самоврядування [39, 2015. – 16 травня]. 

Основні напрями роботи Конституційної Комісії щодо децентралізації 

влади публічно висвітлювалися переважно її Головою, Головою Верховної 

Ради України В.Гройсманом у його виступах. При цьому він особливо 

наголошував, що децентралізація поширюватиметься передусім на 

територіальні громади як спільноти жителів населених пунктів - сіл, 
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селищ, міст, передбачатиме можливість об’єднання малих територіальних 

громад і реалізацію у повній мірі положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової 

самодостатності місцевого самоврядування. 

Так, наприкінці квітня 2015 року В.Гройсман під час зустрічі з 

комісаром ЄС із питань Європейської політики сусідства та переговорів із 

розширення Й.Ханом наголосив, що конституційні зміни в Україні 

базуються на основних принципах Європейської хартії місцевого 

самоврядування – субсидіарності, повсюдності та фінансовій 

спроможності громад. Необхідно визначити, зокрема, систему органів 

місцевого самоврядування, порядок їх формування і строк повноважень; їх 

матеріальну і фінансову основу; закріпити контроль держави за 

дотриманням законності рішень органів місцевого самоврядування. Також, 

сказав В.Гройсман, потрібно вдосконалити конституційні засади 

адміністративно-територіального устрою [39, 2015. – 29 квітня]. 

Наприкінці червня 2015 року В.Гройсман прокоментував зміни до 

Конституції України в частині децентралізації влади, які Конституційна 

Комісія пропонує ухвалити, окреслив наступні основні положення 

конституційних змін:  

1. Запровадження поняття громади як базового рівня місцевого 

самоврядування (у селах, селищах і містах буде сконцентровано найбільшу 

кількість повноважень, фінансових ресурсів).  

2. Утворення виконавчих комітетів при районних і обласних 

радах. Повноваження передаються на рівень громади. 

3. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування, 

фінансова децентралізація (органи місцевого самоврядування отримають 

конституційне право на частину загальнонаціональних податків). 
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4. Повсюдність місцевого самоврядування (поширення 

юрисдикції органів місцевого самоврядування – міських, селищних, 

сільських рад на відповідну територію за межі населених пунктів). 

5. Контроль за місцевими органами влади з боку людей, які їх 

обирають, та з боку держави (запроваджується посада префектів, які 

матимуть право на призупинення тих актів місцевих органів влади, які 

суперечитимуть законам; орган влади, який прийняв рішення про 

сепаратизм, порушення територіальної цілісності або суверенітету 

України, - може бути розпущено [39, 2015. – 26 червня]. 

Коментуючи зміни до Конституції, В.Гройсман також відзначив, що 

Конституційна Комісія вже отримала схвальний попередній висновок 

Венеціанської комісії щодо змін до Конституції України в частині 

децентралізації влади. У висновку Венеціанської комісії є певні технічні 

рекомендації, які буде розглянуто Конституційною комісією, після чого 

напрацьовані зміни до Конституції буде направлено Президентові України. 

І вже глава держави внесе до Верховної Ради України відповідний 

законопроект [там само]. 

Як зазначає видання “Вести”, 17 червня членам Конституційної 

Комісії роздали проект, який поспіхом потрібно було розглянути до          

19 червня. Саме цього дня засідала Венеціанська комісія, яка мала дати 

свої висновки. Вона їх і опублікувала на сайті Ради Європи. В цілому 

децентралізація була схвалена, але були й поправки. Зокрема, Порошенку 

не дали розширити свої повноваження – були розкритиковані право 

президента достроково припиняти повноваження виборних місцевих 

органів влади з можливістю уведення прямого президентського правління 

(шляхом призначення спеціального уповноваженого) на один рік; право 

президента звільняти уповноваженого представника держави в регіоні 

(префекта) без подання уряду; право президента скасовувати рішення 
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префектів у разі порушення ними Конституції і законів [24, 2015. –           

30 июня]. 

Виходить, “певні технічні рекомендації” Венеціанської комісії, про які 

сказав В.Гройсман, стосувалися розширення конституційних повноважень 

Президента України і мали принциповий характер. 

Окремим аспектом конституційного процесу в Україні було 

врегулювання розв’язання збройного конфлікту на сході країни. Як уже 

зазначалося, мінська Декларація від 12 лютого 2015 року передбачила 

“Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до 

кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом 

децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької 

та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів)…” 

(п.11). Проте ніхто з вищого керівництва України не припускав реальну 

конституційну децентралізацію “з урахуванням особливостей окремих 

районів Донецької та Луганської областей”, а тим більше – “узгоджених з 

представниками цих районів”. 

В українській та зарубіжній пресі неодноразово з’являлася інформація 

про те, що керівництво західних держав здійснює тиск на очільників 

України, передусім на Президента П.Порошенка, з тим, щоб вони йшли на 

поступки представникам окремих районів Донецької та Луганської 

областей щодо конституційного закріплення їх особливого статусу. Так, 

британська газета Financial Times повідомляла, що провідні країни 

Євросоюзу вимагають від України поступок самопроголошеним 

республікам для повного виконання мінських домовленостей: “Німеччина 

та ключові країни ЄС здійснюють тиск на Україну з метою прискорити 

реалізацію Мінських домовленостей, побоюючись появи в Росії приводу 

для нової активізації воєнної агресії. Тиск з боку Берліна, Парижа і 

Лондона посилився напередодні проведення саміту ЄС – Україна (відбувся 

27 квітня 2015 року. – В.К.)… ЄС справляє тиск на Президента Порошенка 
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з метою повної імплементації Києвом політичної частини Мінських 

домовленостей” [цит. за: 24, 2015. – 28 апреля]. 

У червні 2015 року знову з’явилася інформація про те, що “ЄС хоче, 

щоб Київ повністю виконав політичну частину [Мінських] домовленостей 

– надав тепер Донбасу особливий статус, і не на три роки (передбачені 

Законом України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської областей” від 16 вересня 2014 

року. – В.К.), а постійно, причому не очікуючи повного припинення вогню. 

Ця новина вчора активно обговорювалася після публікації “Європейської 

правди”. Раніше це видання писало, що ЄС тисне на Київ з метою 

примусити його виконати всі Мінські домовленості у повному обсязі. На 

що Україна не йде, звинувачуючи сепаратистів і Кремль у саботуванні 

“ранніх” домовленостей, як то: режим тиші та обмін 

військовополоненими” [24, 2015. – 25 июня]. 

Проте керівництво України, як і раніше, відмовлялося від офіційних 

контактів безпосередньо з лідерами сепаратистів (обговорення окремих 

питань відбувалося у Мінську на засіданнях Тристоронньої контактної 

групи із представників України, Росії, ОБСЄ за участі представників 

“ДНР”/”ЛНР”, а в її межах – на засіданнях відповідних робочих груп і 

підгруп) і категорично заперечувало надання окремим районам Донецької 

та Луганської областей особливого конституційного статусу. У вже 

згадуваному коментарі змін до Конституції України в частині 

децентралізації влади В.Гройсман на запитання щодо можливості 

спеціального статусу для тимчасово окупованих територій Донбасу 

повідомив, що до Конституційної Комісії не надходило звернення щодо 

надання Донбасу окремого статусу. “Питання суверенної України лежить у 

площині тільки всередині України, - наголосив В.Гройсман. – Є закон про 

особливості місцевого самоврядування на окремих територіях, і цього 
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достатньо, як інструменту, щоб розвивати місцеве самоврядування на 

окремих частинах України” [39, 2015. – 26 червня]. 

На презентації 1 липня 2015 року проекту змін до Конституції 

України в частині децентралізації влади і реформи місцевого 

самоврядування Президент України П.Порошенко наголосив, що проект 

змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу Донбасу – 

йдеться лише про можливість специфічного порядку здійснення місцевого 

самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях 

Донецької і Луганської областей, як це вже визначено окремим законом 

[39, 2015. – 3 липня]. 

Керівники “ДНР”/”ЛНР”, зі свого боку, як умови, на яких вони готові 

“повернутися” до України, висували закріплення в Конституції України 

нейтрального статусу країни (чого домагається Росія) та особливого 

статусу для Донбасу, який повинен передбачати: наявність власної 

народної міліції; право місцевої влади призначати прокурора і суддів; 

особливі економічну зону і податковий режим; право на особливі 

відносини з Росією. Крім змін у Конституції, сепаратисти також вимагали 

зняття економічної блокади Донбасу та відновлення соціальних виплат, 

амністію для всіх бойовиків. З чим не погоджувалося керівництво України. 

Як вже зазначалося, дію Закону України “Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей” від 16 вересня 2014 року фактично було заблоковано поправкою 

від 17 березня 2015 року, згідно з якою основні положення цього закону 

(статті 2-9)  діятимуть лише після проведення в цих районах місцевих 

виборів із забезпеченням виведення усіх незаконних збройних формувань, 

бойовиків та найманців з території України. 

Такі розбіжності в позиціях центральної влади і сепаратистів означали 

продовження війни на сході і потенційно містили в собі загрозу 

остаточного територіального розколу України. 
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6.2. Децентралізація влади в контексті нового етапу 

конституційного процесу 

 

Своїм рішенням від 26 червня 2015 року Конституційна Комісія 

схвалила підготовлений робочою групою законопроект про внесення змін 

до Конституції України і направила його на розгляд Президентові України, 

який після техніко-юридичного опрацювання схваленого проекту, а також 

опрацювання прикінцевих та перехідних положень, 1 липня 2015 року вніс 

проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)” до Верховної Ради України, де його було 

зареєстровано за № 2217а та розміщено (разом із Пояснювальною 

запискою та Порівняльною таблицею) на сайті парламенту [283]. 

Законопроектом запропоновані зміни щодо децентралізації державної 

влади в Україні та посилення конституційно-правового статусу місцевого 

самоврядування. Аналіз законопроекту доцільно здійснити у порівнянні не 

тільки з чинними конституційними нормами, а й з положеннями щодо змін 

у системі місцевої влади аналізованого у попередньому розділі 

законопроекту Президента України “Про внесення змін до Конституції 

України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування)” від 26 червня 2014 року, а також із положеннями 

Європейської хартії про місцеве самоврядування та конституцій 

демократичних європейських держав. 

Під децентралізацією влади у політичній і політико-правовій науках 

розуміють передання функцій і повноважень щодо соціального управління 

від центральних до територіальних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Територіальними органами державної влади 

можуть бути органи влади суб’єктів федерації, автономних утворень, 

місцеві органи виконавчої влади. Формою децентралізації є 

деконцентрація - передання повноважень виконавчої влади від 

центральних до місцевих органів. Наведемо відповідні визначення: 
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“Децентралізація… - політичний процес, котрий передбачає 

делегування центральним урядом певних повноважень на місцевий рівень 

з метою оптимізації практичного вирішення питань загальнонаціональної 

ваги, а також втілення у життя специфічних регіонально-локальних 

програм” [237, с.152]; “Децентралізація… - процес розширення і 

зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних одиниць 

(областей, автономій, республік – суб’єктів федерацій та ін.) або нижчих 

органів та організацій при одночасному звуженні прав і повноважень 

відповідного центру… Розрізняють два типи децентралізації: 

адміністративну (бюрократичну) і демократичну. Децентралізація 

адміністративна (інститути намісництва) означає розширення компетенції 

місцевих адміністративних органів, які діють у межах цієї компетенції 

самостійно і до певної міри незалежно від центральної влади, хоча і 

призначаються центральним урядом… Децентралізація демократична 

передбачає створення розгалуженої системи місцевого самоврядування, 

коли місцеві справи вирішуються не представниками центрального уряду, 

а особами, обраними населенням” [236, с.207-208]; “Децентралізація – 

передання вирішення різних питань від центральних органів державної 

влади у відання органів влади суб’єктів федерації, регіональних утворень 

або органів місцевого самоврядування” [380, с.124]. 

У контексті наведених визначень принциповою особливістю 

децентралізації в Україні є її демократичний характер – вона полягає у 

переданні певних функцій і повноважень від органів державної влади 

(місцевих державних адміністрацій) до органів місцевого самоврядування, 

якими є місцеві ради та їх виконавчі органи. При цьому основні 

повноваження зосереджуються на базовому рівні у громади. 

Законопроектом пропонується назву розділу ІХ “Територіальний 

устрій України” Конституції України змінити на “Адміністративно-

територіальний устрій України”, уточнити, що “Адміністративно-
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територіальний устрій України  грунтується на засадах єдності та 

цілісності державної території, децентралізації влади, повсюдності та 

спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням історичних, 

економічних, екологічних, географічних і демографічних собливостей, 

етнічних і культурних традицій” (ст.132) (порівняно з чинним 

положенням: “Територіальний устрій України  грунтується на засадах 

єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і 

децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості  і соціально-

економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, 

економічних, екологічних, географічних і демографічних собливостей, 

етнічних і культурних традицій” (ст.132) [151] і встановити, що “Систему 

адміністративно-територіального устрою України складають 

адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони” (ч.1 

ст.133) (порівняно з чинним положенням: “Систему адміністративно-

територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, 

області, райони, міста, райони в містах, селища і села” і перерахуванням 

Автономної Республіки Крим і всіх областей, що входять до складу 

України) (ч.1,2 ст.133) [151].  

Відсутність у Конституції перерахування назв областей, крім усього 

іншого, створюватиме можливість зміни системи адміністративно-

територіального устрою України, у тому числі створення, ліквідації, 

об’єднання областей, без внесення відповідних змін до Основного Закону. 

Можливість утворення і ліквідації областей передбачена також новим 

формулюванням відповідного повноваження Верховної Ради України:  

“29) утворення і ліквідація громад, районів, областей, встановлення і зміна 

їхніх меж; найменування і перейменування поселень, громад, районів, 

областей” (п.29 ч.1 ст.85).  

 У статті 133 законопроекту встановлюється, що: 
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“Територія України поділена на громади. Громада є первинною 

одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України. 

Декілька громад становлять район. 

Автономна Республіка Крим та області є регіонами України. 

Особливості Києва, Севастополя у системі адміністративно-

територіального устрою України визначаються окремими законами. 

Порядок утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, 

найменування і перейменування громад, районів, областей, а також 

порядок утворення, найменування і перейменування та віднесення 

поселень (сіл, селищ, міст) до відповідної категорії визначаються законом.  

Зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень 

здійснюється з урахуванням думки їх мешканців у порядку, визначеному 

законом” (ч.2-6). 

Як уже зазначалося, особливістю місцевого самоврядування в Україні 

є те, що в ній - відповідно до так званої громадівської концепції місцевого 

самоврядування - територіальними громадами як суб’єктами місцевого 

самоврядування конституційно визначено тільки спільноти жителів 

населених пунктів – сіл, селищ, міст, а спільноти жителів районів і 

областей територіальними громадами і, відповідно, суб’єктами місцевого 

самоврядування, не визнаються. Наслідком цього стали, зокрема, 

конституційне визначення районних та обласних рад “Органами місцевого 

самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ та міст” (ч.4 ст.140) [151], відсутність докладного 

конституційного визначення їхніх повноважень щодо предметів відання 

(обласні та районні ради тільки “затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та 

контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які 

формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу 

між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з 
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коштів, залучених на договірних засадах  з місцевих бюджетів для 

реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та 

контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до 

їхньої компетенції) (ч.2 ст.143) [151] та їх права на формування власного 

виконавчого органу (комітету).  

Законопроектом “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)” основні повноваження щодо місцевого 

самоврядування також зосереджуються на базовому рівні у громади. 

Районна і обласна рада (на цей раз – з їх виконавчими комітетами), як і 

раніше, визначаються “органами місцевого самоврядування, що відповідно 

представляють і реалізують спільні інтереси територіальних громад 

району, області” (ч.7 ст.140), а їхні конституційні повноваження 

виявляються ще більш обмеженими:  

“Обласна, районна рада: 

1) затверджує обласний, районний бюджет для виконання спільних 

проектів, у тому числі за рахунок коштів, залучених на договірних засадах 

з місцевих бюджетів, та контролює їх виконання; 

2) вирішує інші питання, віднесені законом до її компетенції. 

Обласна рада затверджує регіональну програму соціально-

економічного та культурного розвитку області і контролює її виконання” 

(ч.2,3 ст.133) (районна рада такого повноваження щодо району не матиме). 

Виходить, децентралізація влади здійснюється за принципом “сильні 

громади – слабкі регіони”, обласні і районні ради крім права на 

формування власного виконавчого комітету конституційно від неї нічого 

додатково не отримують. Навпаки, вони втрачають повноваження 

затверджувати районні і обласні бюджети, які формуються з коштів 

державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними 

громадами.  
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Понад те, за законопроектом щодо децентралізації влади обсяг 

конституційних повноважень самих територіальних громад залишається 

незмінним, ці повноваження збігаються не тільки за змістом, а й за 

визначеннями - майже дослівно – із закріпленими в Конституції України. 

Порівняємо: 

Законопроект: “Територіальна громада безпосередньо або через 

органи місцевого самоврядування громади відповідно до закону:  

1) управляє майном, що є в комунальній власності; 

2) затверджує бюджет відповідної громади і контролює його 

виконання; 

3) затверджує програми соціально-економічного та культурного 

розвитку і контролює їх виконання; 

4) встановлює місцеві податки і збори; 

5) забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів; 

6) утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, 

організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю; 

7) вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її 

компетенції” (ч.1 ст.143). 

Конституція України: “Територіальні громади села, селища, міста 

безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 

управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують 

програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють 

їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-

територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють 

місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення 

місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 

реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і 

установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші 
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питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції” (ч.1 

ст.143) [151]. 

Найбільш децентралізованими вважаються ті унітарні держави, в яких 

конституційно розмежовано сфери компетенції держави і самоврядних 

територіальних одиниць вищого рівня, як це зроблено, наприклад, в Італії 

та Іспанії [див. докладно: 126]. А вже в межах компетенції таких одиниць 

розмежовуються сфери компетенції між органами самоврядування 

нижчого, середнього і вищого рівня. Поширеною є думка, що такий 

розподіл здійснюється за принципом субсидіарності, згідно з яким до 

вищих ланок управління передаються тільки ті питання, з вирішенням яких 

не можуть ефективно справитися нижчі ланки. Як зазначає український 

фахівець у галузі муніципального права О.Батанов, “у федеративних та 

муніципальних відносинах субсидіарність означає принцип, згідно з яким 

на національному рівні виконуються лише ті функції, що не можуть бути з 

більшою ефективністю та дієвістю виконані на нижчому рівні. У такому 

розумінні принцип субсидіарності застосовується у сфері розподілу 

повноважень між місцевим самоврядуванням і державою (в державах з 

унітарним устроєм), а також місцевим самоврядуванням та суб’єктами 

федерації, федерацією загалом (у державах з федеративним устроєм)” [15]. 

Принцип субсидіарності передбачений і законопроектом щодо 

децентралізації: “Розмежування повноважень між органами місцевого 

самоврядування громад, районів, областей визначається законом на основі 

принципу субсидіарності” (ч.4 ст.143). Причому особливо наголошується, 

що цей принцип повністю відповідає Європейській хартії про місцеве 

самоврядування. Проте в хартії про такий принцип не йдеться ні змістовно, 

ні термінологічно. Вона проголошує дещо інший принцип визначення 

обсягу повноважень органів місцевого самоврядування – принцип 

залишкової компетенції, який полягає у тому, що до відання органів 

місцевого самоврядування належать будь-які питання, за винятком 
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вилучених із їхньої компетенції або належних до компетенції інших 

органів: “2. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне 

право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої 

компететенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу” (ч.2 

ст.4) [62]. 

Принцип залишкової компетенції більшою мірою, ніж принцип 

субсидіарності, відповідає вимогам щодо децентралізації влади.  

Найхарактернішим він є для найбільш децентралізованих - т. зв. 

дуалістичних - федерацій, в конституціях яких предметно визначено тільки 

сферу виключної компетенції федерації, а будь-які інші питання 

(залишкова компетенція) віднесено до сфери компетенції її суб’єктів. 

Конституція США, наприклад, докладно визначає повноваження Конгресу 

(р.8 ст.І) і встановлює, що “Повноваження, які не делеговані Сполученим 

Штатам даною Конституцією і користування якими не заборонено нею 

окремим штатам, зберігаються за штатами або за народом” (поправка Х) 

[132].  

Принцип залишкової компетенції у поєднанні з принципом 

конкуруючої компетенції (у сфері конкуруючої компетенції рішення 

повноважні ухвалювати і держава, і органи влади територіальних одиниць) 

застосовується, наприклад, у розподілі сфер компетенції держави і 

областей в Конституції Італії 1947 року:  

“Законодавча влада належить державі та областям за дотримання 

Конституції і зобов’язань, що випливають із права Європейського 

співтовариства, і міжнародних зобов’язань. 

Держава володіє правом виключного законодавства у наступних 

сферах: … 

До сфери конкуруючого законодавства належать: … Сфери 

конкуруючого законодавства належать до законодавчої влади області, за 
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винятком установлення основних принципів, які резервуються за 

законодавством держави. 

Областям належить право законодавчої влади у будь-якій сфері, 

спеціально не закріпленій за державою” (ч.1-4 ст.117) [там само]. 

У світовій практиці територіального управління поширеним є 

передання окремих повноважень органів виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування – з відповідним державним фінансуванням і 

контролем їх здійснення. Таке делегування повноважень передбачено 

конституційними змінами:  

“Виконавчим органам місцевого самоврядування громади, 

виконавчим комітетам районної, обласної ради відповідно до закону 

можуть бути делеговані окремі повноваження органів виконавчої влади. 

Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за 

рахунок коштів Державного бюджету України, передає органам місцевого 

самоврядування відповідні об’єкти державної власності. Такі 

повноваження можуть бути відкликані з підстав і в порядку, що визначені 

законом. 

Виконавчі органи місцевого самоврядування громади, виконавчий 

комітет районної, обласної ради з питань здійснення ними делегованих 

повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними органам 

виконавчої влади, що делегували такі повноваження” (ч.5,6 ст.143). 

Для здійснення конституційно і законодавчо визначених функцій і 

повноважень органам місцевого самоврядування потрібні значні 

матеріальні і фінансові ресурси. Забезпечення фінансової спроможності 

місцевого самоврядування є одним із найважливіших принципів 

децентралізації. Конституційні зміни щодо децентралізації досить 

докладно регулюють відповідні питання:  

“Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:  
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1) земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об’єкти, 

що є у комунальній власності територіальної громади; 

2) місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та 

інші доходи місцевих бюджетів. 

Об’єкти спільної власності територіальних громад перебувають в 

управлінні районної чи обласної ради та утримуються за рахунок коштів 

відповідно районного чи обласного бюджету. 

Держава забезпечує сумірність фінансових ресурсів та обсягу 

повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією 

та законами України. 

Зміна компетенції органу місцевого самоврядування здійснюється з 

одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів. 

Держава компенсує витрати органів місцевого самоврядування, 

спричинені рішеннями органів державної влади. 

Територіальні громади можуть об’єднувати на договірних засадах 

об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання 

спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) 

комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього 

відповідні органи і служби” (ст.142).  

Розширення матеріальної і фінансової основи місцевого 

самоврядування, у тому числі за рахунок загальнодержавних податків, 

державні гарантії забезпечення його фінансової спроможності є однією із 

найсильніших сторін децентралізації державної влади. Проте таке 

розширення можливе й без внесення змін до Конституції України через 

зміни звичайного законодавства – Податкового кодексу, закону про 

місцеве самоврядування тощо. 

Найрадикальнішою складовою децентралізації є значні конституційні 

зміни в системі місцевої влади. Йдеться про скасування інституту місцевих 

державних адміністрацій – обласних і районних, а також у містах Києві та 
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Севастополі (відповідно – й скасування посад голів місцевих державних 

адміністрацій), створення виконавчих комітетів обласних і районних рад та 

запровадження інституту префектів. 

Стаття 140 законопроекту, зокрема, встановлює: 

“Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування шляхом 

самостійного регулювання суспільних справ місцевого значення та 

управління ними в межах Конституції і законів України. 

Територіальну громаду становлять мешканці поселення чи поселень 

відповідної громади. 

Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування 

безпосередньо шляхом місцевих референдумів та в інших формах, 

визначених законом.  

Органами місцевого самоврядування громади є рада громади як 

представницький орган та виконавчі органи місцевого самоврядування 

громади. 

Виконавчі органи місцевого місцевого самоврядування громади є 

підконтрольними і підзвітними раді громади. 

Голова громади головує на засіданнях ради громади, очолює 

виконавчий орган місцевого самоврядування громади. 

Районна, обласна рада, їх виконавчі комітети є органами місцевого 

самоврядування, що відповідно представляють і реалізують спільні 

інтереси територіальних громад району, області. 

Статус голів громад, депутатів рад громад, районних, обласних рад, 

порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів 

місцевого самоврядування громади, виконавчих комітетів районних, 

обласних рад, обсяг їх повноважень визначається законом” (ч.1-8). 
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Найсуттєвішим у змінах в системі органів місцевої влади є 

запровадження натомість місцевих державних адміністрацій інституту 

префекта:  

“Виконавчу владу в районах і областях, у Києві та Севастополі 

здійснюють префекти. 

Особливості здійснення виконавчої влади у Києві та Севастополі 

визначаються окремими законами. 

Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням 

Кабінету Міністрів України Президент України. 

Префект є державним службовцем. 

Префект під час здійснення своїх повноважень відповідальний перед 

Президентом України, підзвітний та підконтрольний Кабінетові Міністрів 

України” (ст.118). 

Як зазначалося у попередньому розділі роботи, поєднання в 

адміністративно-територіальних одиницях місцевого самоврядування з 

державним управлінням, здійснюваним представником держави 

(префектом, урядовим комісаром, воєводою та ін.), є характерним для 

поширеної в Європі романогерманської моделі організації публічної влади 

на місцях. Принципове питання при цьому полягає у тому, чиїм саме 

представником – президента чи уряду – має бути така посадова особа? У 

докладному аналізі законопроекту “Про внесення змін до Конституції 

України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування)” від 26 червня 2014 року, в якому така посадова особа 

була визначена як “представник Президента України”, з посиланням на 

відповідний зарубіжний конституційний досвід доводилося, що така 

посадова особа має бути представником не Президента, а Кабінету 

Міністрів України, призначатися на посаду і звільнятися з посади не 

главою держави, а урядом і нести перед ним відповідальність. Інакше 

невиправдано розширюються конституційні можливості глави держави 
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щодо впливу на місцеву владу, послаблюються відповідні позиції уряду, 

неминуче поглиблюється таке негативне в державному управлінні явище 

як дуалізм виконавчої влади. 

В Україні префекти фактично будуть представниками Президента в 

адміністративно-територіальних одиницях, тоді як вони повинні бути 

представниками Кабінету Міністрів. Те, що на відміну від представників 

Президента, яких Президент міг би призначати на посаду та звільняти з 

посади на власний розсуд, префекти призначатимуться на посаду та 

звільнятимуться з посади Президентом за поданням Кабінету Міністрів, 

істотно впливу глави держави на них не обмежуватиме, оскільки за такого 

порядку призначення і звільнення вирішальну роль відіграє той, хто 

призначає і звільняє, а не той, хто пропонує. Про що наочно свідчить 

практика призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих 

державних адміністрацій – Президентом України за поданням Кабінету 

Міністрів України. Крім того, в разі належності Президента і Прем’єр-

міністра до опозиційних одна щодо однієї політичних сил призначення чи 

звільнення префектів взагалі може бути заблоковане. 

Конституційними змінами передбачається наділення префектів досить 

широкими повноваженнями:  

“Префект на відповідній території: 

1) здійснює нагляд за додержанням Конституції і законів України 

органами місцевого самоврядування;  

2) координує діяльність територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади та здійснює нагляд за додержанням ними Конституції і 

законів України; 

3) забезпечує виконання державних програм; 

4) спрямовує і організовує діяльність територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади та забезпечує їх взаємодію з 
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органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного 

стану, надзвичайної екологічної ситуації; 

5) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами 

України. 

Префект на підставі і в порядку, що визначені законом, видає акти, які 

є обов’язковими на відповідній території” (ч.1,2 ст.119). 

Положення частини п’ятої статті 118 щодо відповідальності префекта 

перед Президентом України, його підзвітності та підконтрольності 

Кабінетові Міністрів України конкретизується в частині третій статті 119: 

“Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 

1,4 частини першої цієї статті, можуть бути скасовані Президентом 

України, а видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 2,3 

частини першої цієї статті, - Кабінетом Міністрів України. Акти префектів, 

видані на здійснення повноважень, визначених пунктом 5 частини першої 

цієї статті, скасовуються Президентом України, а у визначених законом 

випадках – Кабінетом Міністрів України”. 

Повноваження Президента України щодо призначення на посаду та 

звільнення з посади префектів (за поданням Кабміну), скасування виданих 

ним актів свідчать про досить сильні позиції глави держави в системі 

місцевої влади. Але ще більше такі його позиції посилюють передбачені 

законопроектом про конституційні зміни повноваження Президента 

України щодо зупинення і дострокового припинення повноважень органів 

місцевого самоврядування, зупинення дії та скасування виданих ними 

актів, яких він не мав раніше. 

Так, стаття 144 законопроекту встановлює:  

“Територіальні громади, голови громад, органи місцевого 

самоврядування відповідно до закону ухвалюють акти місцевого 

самоврядування, які є обов’язковими до виконання на відповідній 

території. 
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Дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності 

Конституції чи законам України зупиняє префект з одночасним 

зверненням до суду.  

У разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, 

обласною радою акта, що не відповідає Конституції України, створює 

загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи 

загрозу національній безпеці, Президент України зупиняє дію відповідного 

акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, 

тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, 

районної, обласної ради та призначає тимчасового державного 

уповноваженого. Тимчасовий державний уповноважений спрямовує та 

організовує діяльність відповідних виконавчих органів місцевого 

самоврядування громади, виконавчого комітету районної, обласної ради. 

Конституційний Суд України розглядає таке звернення Президента 

України невідкладно. 

У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, 

ради громади, районної, обласної ради таким, що відповідає Конституції 

України, Президент України скасовує акт, виданий відповідно до частини 

третьої цієї статті. 

У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, 

ради громади, районної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції 

України, Верховна Рада України за поданням Президента України 

достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, 

районної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному 

законом порядку”. 

Очевидно, що наведені положення статті 144 сформульовано значною 

мірою під впливом нинішньої боротьби з сепаратизмом на сході України. 

Можливо, варто було б обмежитися нормою про те, що “Дію актів 

місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи 
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законам України зупиняє префект з одночасним зверненням до суду” (ч.2 

ст.144). 

Формулювання “створює загрозу порушення державного 

суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці” не 

мають чіткого юридичного виміру і можуть використовуватися і з метою 

боротьби з регіональною політичною опозицією. Особливо негативні 

наслідки може викликати формулювання “загрозу національній безпеці”. 

Така безпека, як відомо, охоплює всі сфери і види суспільної 

життєдіяльності і державної діяльності і під загрозу їй за бажання можна 

підвести будь-які дії. 

Такі повноваження Президента України нічого спільного з 

децентралізацєю влади не мають. За чинними конституційними нормами 

Президент України подібних повноважень щодо органів місцевого 

самоврядування не має. Лише Верховна Рада України  - згідно із Законом 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року 

[97] – могла достроково припинити повноваженння місцевої ради, 

сільського, селищного, міського голови: 

“4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, 

рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків 

відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може 

призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у 

місті, районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною 

Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, 

районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед 

Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, 

головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної 

адміністрації” (ч.4 ст.78); 

“5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій 

сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків 
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відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може 

призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови. 

Питання про призначення Верховною Радою України позачергових 

виборів сільського, селищного, міського голови може порушуватись перед 

Верховною Радою України відповідною сільською, селищною, міською 

радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної 

адміністрації” (ч.5 ст.79). 

Виступаючи з нагоди Дня Конституції України, Президент України 

П.Порошенко наголосив: “У День Конституції ще раз хотів би запевнити у 

своїй відданості парламентсько-президентській моделі, до якої Україна 

повернулася завдяки Революції Гідності… Мені вистачає того, що дає 

Конституція, і просити більшого, як це робили президенти-попередники, 

не маю жодного наміру” [39, 2015. – 1 липня]. Попри таку заяву, поданий 

Президентом на розгляд до Верховної Ради законопроект передбачає 

значне розширення його повноважень щодо впливу на органи місцевого 

самоврядування – як через контрольованих ним префектів, так і 

безпосередньо – шляхом зупинення дії актів та повноважень органів 

місцевого самоврядування, а також через внесення до Верховної Ради 

подання щодо дострокового припинення повноважень та призначення 

позачергових виборів органу місцевого самоврядування. За наявності у 

Президента України таких широких конституційних повноважень щодо 

впливу на органи місцевого самоврядування від автономії останнього може 

мало що залишитися. 

Європейська хартія про місцеве самоврядування передбачає, що 

“Органи місцевого самоврядування мають право використовувати засоби 

правового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх 

повноважень і поважання принципів місцевого самоврядування, які утілені 

в конституції чи національному законодавстві” (ст.11) [62]. Проте 

законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо 
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децентралізації влади)” жодних таких засобів не передбачає. За 

пропонованими конституційними змінами органи місцевого 

самоврядування втрачають повноваження щодо впливу на місцеві органи 

виконавчої влади. 

 Згідно з чинними конституційними нормами: 

 “Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові 

відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент 

України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь. 

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації 

висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент 

України приймає рішення про відставку голови місцевої державної 

адміністрації” (ч.9, 10 ст.118) [151].  

 Нічого подібного стосовно префектів у законопроекті не знаходимо. 

Залишається сподіватися лише на досить загальну норму статті 145 

Конституції України: “Права місцевого самоврядування захищаються в 

судовому порядку” [151]. 

У законопроекті не вирішено також і питання щодо підпорядкування 

префектів: не зазначено, чи підпорядковується префект району префекту 

області, не визначено правові засоби впливу останніх на перших. 

У демократичних європейських державах президент не має таких 

широких конституційних повноважень щодо впливу на органи місцевого 

самоврядування, які передбачаються законопроектом “Про внесення змін 

до Конституції України (щодо децентралізації влади)”. ПрезидентУкраїни 

П.Порошенко, Голова Верховної Ради України, Голова Конституційної 

Комісії В.Гройсман неодноразово заявляли, що в основу децентралізації 

влади покладено конституційний досвід Польщі, яка досягла значних 

успіхів у розвитку місцевого самоврядування. Проте багато що із 

запропонованого законопроектом значно відрізняється від того, що 

визначено Конституцією Польщі 1997 року [128]. 
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Як і в Україні, адміністративно-територіальний устрій Польщі є 

триланковим: громада (gmina) – повіт – воєводство. Базовою одиницею 

місцевого (територіального) самоврядування конституційно також 

визначається громада: 

 “1. Основною одиницею територіального самоврядуванння є громада.    

2. Інші одиниці регіонального або локального і регіонального 

самоврядування визначаються законом” (ч.1.2 ст.164). 

Проте обсяг компетенції громади визначається не за принципом 

субсидіарності, а за принципом залишкової компетенції: “3. Громада 

виконує всі завдання територіального самоврядування, не закріплені за 

іншими одиницями територіального самоврядування” (ч.3 ст.164). 

Виконавчу владу в адміністративно-територіальних одиницях Польщі 

очолює воєвода, який, як уже зазначалося, є представником уряду (а не 

президента) і підпорядковується йому у своїй діяльності: 

“1. Представником Ради Міністрів у воєводстві є воєвода. 

1. Порядок призначення і відкликання, а також сфера діяльності 

воєвод визначаються законом” (ст.152). 

Нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування здійснюють 

глава уряду і воєводи, достроково припинити повноваження 

представницького органу місцевого самоврядування може тільки нижня 

палата парламенту (Сейм) за пропозицією глави уряду: 

“1. Діяльність територіального самоврядування підлягає нагляду під 

кутом зору законності. 

2. Органами нагляду за діяльністю одиниць територіального 

самоврядування є Голова Ради Міністрів і воєводи, а у сфері фінансових 

справ – регіональні рахункові палати. 

3. Сейм за пропозицією Голови Ради Міністрів може розпустити 

постановляючий орган територіального самоврядування, якщо цей орган 

грубо порушує Конституцію або закони” (ст.171). 
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Президент Польщі, отже, не бере участі у формуванні та 

функціонуванні органів місцевої влади, тоді як в Україні в результаті 

передбачуваних конституційних змін влада на місцях здійснюватиметься 

під ще більшим контролем глави держави.  

Законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)” містить також деякі уточнення щодо виборів 

органів місцевого самоврядування. Зокрема, передбачено, що “Строк 

повноважень голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної 

ради, обраних на чергових виборах, становить чотири роки” (ч.5 ст.141). 

Такий строк змінювався неодноразово. В редакції конституційних 

норм 1996 року строк повноважень депутатів сільської, селищної, міської 

ради і сільських, селищних, міських голів становив чотири роки; в редакції 

Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 

2004 року № 2222-IV – депутатів сільської, селищної, міської, районної,, 

обласної ради – п’ять років; в редакції Закону України “Про внесення змін 

до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних 

депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів” від 1 лютого 2011 року № 2952-VІ – депутатів сільської, 

селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови – п’ять 

років (дія обох законів була відновлена Законом України “Про відновлення 

дії окремих положень Конституції України від 21 лютого 2014 року          

№ 742- VІІ). Жодних пояснень щодо скорочення строку повноважень голів 

громад та депутатів місцевих рад з п’яти до чотирьох років у 

Пояснювальній записці до законопроекту немає. 

Законопроектом також передбачено, що: 

“Районна рада, обласна рада обирає зі свого складу відповідно голову 

районної ради, голову обласної ради. 
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Районна рада, обласна рада призначає і звільняє голову виконавчого 

комітету ради і за його поданням формує склад цього органу. 

Голова громади, депутати ради громади, районної, обласної ради не 

можуть мати іншого представницького мандата. Інші вимоги щодо 

несумісності мандата голови громади, депутата ради громади, районної, 

обласної ради визначаються законом” (ч.9-11 ст.141). 

Попереднє схвалення Верховною Радою України законопроекту “Про 

внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” 

відбулося 16 липня 2015 року. За таке рішення проголосували 288 

депутатів, проти проголосували 57, утрималися 16, не голосували 19 

депутатів. Не підтримали проект конституційних змін фракції “Самопоміч” 

та Радикальної партії і частина позафракційних депутатів [39, 2015. - 17 

липня]. 

Обговорення законопроекту в контексті “забезпечення широкого 

громадського та професійного обговорення пропозицій щодо проведення 

конституційної реформи в Україні”, передбаченого Положенням про 

Конституційну Комісію, не відбулося. Щоправда, Голова Конституційної 

Комісії, Голова Верховної Ради України В.Гройсман опублікував статтю, в 

якій всіляко обгрунтовував положення законопроекту та відкидав 

зауваження його критиків [43]. 

Не було розгорнутого обговорення змісту законопроекту і в самій 

Верховній Раді. Фракції “Самопоміч” та Радикальної партії не підтримали 

законопроект, категорично виступивши проти наявності в його 

Прикінцевих та перехідних положеннях такого пункту щодо Донбасу: “8. 

Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом” (у 

подальшій редакції законопроекту це положення стало пунктом 18 

Перехідних положень).  Президент України П.Порошенко у своєму виступі 

на пленарному засіданні парламенту у зв’язку з цим наголосив: “У проекті 
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немає жодного натяку на федералізацію. Україна була, є і буде унітарною 

державою. І проект змін до Конституції не передбачає і не може 

передбачати ніякого особливого статусу для Донбасу. Там його просто 

немає. Проект лише припускає можливість специфічного порядку 

здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-

територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що 

визначається окремим законом” [39, 2015. - 17 липня]. 

Попередньо схвалений Верховною Радою України законопроект “Про 

внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, як і 

передбачено Конституцією України, було направлено до Конституційного 

Суду України для надання висновку щодо його відповідності вимогам 

статей 157 і 158 Основного Закону. 

Згідно з Конституцією України територіальною громадою є жителі 

села чи добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 

селища та міста (ч.1 ст.140) [151], згідно із законопроектом “Про внесення 

змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” територіальну 

громаду становлять мешканці поселення чи поселень відповідної громади 

(ч.2 ст.140) як первинної одиниці у системі адміністративно-

територіального устрою України (ч.2 ст.133), причому “Декілька громад 

становлять район” (ч.3 ст.133). Слово “декілька” в останньому 

формулюванні означає, що територіальні громади як спільноти жителів 

села (кількох сіл), селища та міста у процесі децентралізації влади мають 

бути укрупнені у більші утворення – добровільні об’єднання сіл, селищ та 

міст. Таке укрупнення передбачене прийнятим Верховною Радою України 

ще до попереднього схвалення законопроекту “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)” Законом України “Про 

добровільне об’єднання територіальних громад” від 7 лютого 2015 року 

[91]. 
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Закон визначає принципи, суб’єкти, основні умови, порядок, форми 

державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад. 

Встановлено, зокрема, що суб’єктами добровільного об’єднання 

територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст 

(ч.1 ст.3); об’єднана територіальна громада, адміністративним центром 

якої визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої 

визначено селище – селищною, центром якої визначено село – сільською 

(ч.2 ст.3); об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах 

території Автономної Республіки Крим, однієї області (п.3 ч.1 ст.4); 

повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, 

міського голови територіальних громад, що об’єдналися, припиняються з 

моменту набуття повноважень новообраними головами місцевого 

самоврядування, сільським, селищним, міським головою територіальної 

громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання (ч.1 ст.8); 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада одночасно з 

прийняттям рішення про утворення об’єднаної територіальної громади 

призначає перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської 

ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, 

селищного, міського голів (ч.2 ст.8).  

Прикінцевими положеннями Закону України “Про добровільне 

об’єднання територіальних громад” до Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” [97] внесено відповідні зміни, які, зокрема, 

передбачають, що “Територіальні громади в порядку, встановленому 

законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську 

територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого 

самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського 

голову” (ч.2 ст.6); “У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої 

ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону 

України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, за 
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винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк 

повноважень місцевої ради” (ч.1 ст.14
1
) та докладно визначено правовий 

статус старости (ч.2-6 ст.14
1
). 

Ще до попереднього схвалення законопроекту “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)” Верховна Рада України 

14 липня 2015 року прийняла Закон України “Про місцеві вибори”, який 

визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 

районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, 

селищних, міських голів та старост [100]. 

Згідно із законом вибори депутатів сільських, селищних рад 

проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в 

одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно 

села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську 

громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України “Про 

добровільне об’єднання територіальних громад” об’єднаної сільської, 

селищної територіальної громади (ч.2 ст.2); вибори депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, 

районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в 

багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих 

організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за 

територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний 

виборчий округ (ч.3 ст.2); вибори міського (міст, кількість виборців у яких 

дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови проводяться за 

мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією 

міста або територією об’єднаної міської громади (ч.4 ст.2); вибори 

сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою 

ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної 
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більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить 

територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно 

об’єдналися у сільську громаду), селища, територія сільської, селищної 

громади (п.5 ст.2); вибори старости проводяться за мажоритарною 

системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому 

окрузі, до якого входить територія відповідного населеного пункту (села 

або селища) у складі об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної 

громади (ч.6 ст.2).  

 Законом визначено, що чергові місцеві вибори проводяться 

одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого 

року повноважень рад, голів, старост, обраних на попередніх чергових 

місцевих виборах. Рішення про проведення чергових виборів депутатів 

обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 

сільських, селищних, міських голів, старост, приймається Верховною 

Радою України (ч.2 ст.14) [100]. 

Відповідно до закону “Про місцеві вибори” Верховна Рада України 

призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2015 року. 

Як вже зазначалося, законопроект “Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)” передбачає, що строк повноважень 

голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної ради, обраних 

на чергових виборах, становить чотири роки. Чергові вибори депутатів 

усіх рад громад, районних, обласних рад, голів громад відбуваються в 

останню неділю жовтня четвертого року повноважень органів місцевого 

самоврядування, обраних на попередніх чергових місцевих виборах (ч.5,7 

ст.141) [283]. Очевидно, що в разі уведення передбачених законопроектом 

конституційних змін норму закону “Про місцеві вибори” щодо черговості 

місцевих виборів потрібно буде привести у відповідність до Конституції 

України. 
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Висновок про те, що законопроект “Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)” відповідає вимогам статей 157 і 158 

Конституції України Конституційний Суд України ухвалив 30 липня 2015 

року [28]. 

Попереднє схвалення Верховною Радою України законопроекту “Про 

внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” 

відбулося 31 серпня 2015 року у складній як у самому парламенті, так і 

біля його будівлі обстановці. У день прийняття законопроекту президія 

Верховної Ради була заблокована представниками Радикальної партії та 

низкою позафракційних депутатів, тому Голові Верховної Ради 

В.Гройсману довелося відкривати засідання не зі свого робочого місця, а з 

парламентської трибуни. Проти прийняття законопроекту висловилися 

представники фракцій Радикальної партії, “Самопоміч” і “Батьківщина”, 

які категорично відкидали пункт 18 Перехідних положень про особливості 

здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і 

Луганської областей, про що мова йшла вище.  

У підсумку за схвалення законопроекту проголосували 265 народних 

депутатів [39, 2015. – 1 вересня], законопроект було прийнято без будь-

яких змін. Одразу після голосування голова парламенту закрив другу сесію 

Верховної Ради України восьмого скликання. Проте на цьому політичні 

перипетії навколо законопроекту не завершилися. Ще зранку під стінами 

будівлі Верховної Ради зібрався багатолюдний мітинг – переважно 

представників ВО “Свобода” та інших радикальних політичних 

організацій, які висловлювалися проти прийняття законопроекту. 

Учасників акції від будівлі парламенту відділяв кордон із силовиків. Після 

голосування по законопроекту мітингувальники стали кидати у 

правоохоронців димові шашки та бити їх, намагаючись прорватися до 

будівлі парламенту. З боку протестувальників у правоохоронців було 

кинуто бойову гранату, в результаті вибуху якої загинули три бійці 
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Національної гвардії, понад 130 правоохоронців отримали тілесні 

ушкодження різного ступеня тяжкості, постраждали також десятеро 

цивільних осіб [39, 2015. – 2 вересня]. Ця трагічна подія мала стати 

переломним моментом у ставленні чинної влади до радикально-

націоналістичних політичних організацій. 

1 вересня 2015 року після завершення пленарного засідання Верховної 

Ради України керівник Радикальної партії О.Ляшко заявив про вихід 

фракції зі складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України 

[там само]. 

Відповідно до Конституції України остаточне прийняття Верховною 

Радою України законопроекту “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)” мало відбутися на наступній, третій, сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання, яка відкрилася 1 вересня 

2015 року – наступного дня після попереднього схвалення законопроекту і 

пов’язаних із ним трагічних подій. Очевидно, така реакція на схвалення 

законопроекту вплинула на визначення часу його остаточного прийняття. 

Президент України П.Порошенко у своєму зверненні до народу України у 

зв’язку з попереднім схваленням законопроекту і пов’язаними з ним 

трагічними подіями зазначив, що зміни проголосовано лише у першому 

читанні і наголосив: “Фінальне рішення наприкінці року, коли треба буде 

триста голосів, запевняю вас, дорогі співвітчизники, залежатиме від того, 

як протягом цих кількох місяців розвиватиметься ситуація на Донбасі і 

наскільки Росія виконуватиме Мінські угоди” [39, 2015. – 2 вересня]. 

До кінця 2015 року ситуація на Донбасі не поліпшилась, розклад 

партійно-політичних сил у Верховній Раді України не залишав сумніву 

щодо неможливості прийняття законопроекту “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)” трьомастами голосів до 

закінчення третьої сесії парламенту, на якій, як на наступній, відповідно до 

Конституції України мав остаточно прийматися законопроект. У зв’язку з 
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цим Верховна Рада України Законом України “Про внесення змін до статті 

149 Регламенту Верховної Ради України” від 28 січня 2016 року № 948-

VIII [87] доповнила зазначену статтю новим реченням такого змісту: 

“Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України (який за 

висновком Конституційного Суду України відповідає вимогам статей 157, 

158 Конституції України) був попередньо схвалений Верховною Радою і 

не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього 

схвалення, то такий законопроект розглядається Верховною Радою на 

наступній за нею черговій сесії”. Тим самим прийняття законопроекту 

“Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” 

було відкладено до закінчення четвертої сесії парламенту, тобто до 

першого вівторка вересня 2016 року (питання про правомірність такого 

довільного тлумачення Конституції України залишимо відкритим). 

Натомість Верховна Рада України двічі попередньо схвалила 

законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)”. Проект Закону “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)” [287] був поданий Президентом України 

П.Порошенком до Верховної Ради України  25 листопада 2015 року 

(зареєстрований у парламенті цим днем). Він був розроблений 

Конституційною Комісією у контексті здійснюваної конституційної 

реформи. Як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту, він 

“спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення 

вимог та професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження 

імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, 

забезпечення інституційної спроможності прокуратури, адвокатури та 

системи виконання судових рішень, а також на забезпечення безперервної 

та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період”. 

Головне завдання судової реформи вбачається у деполітизації та 

забезпеченні незалежності судової влади. Розв’язується воно передусім 
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через зміну порядку призначення на посаду судді. Згідно із 

законопроектом “Призначення на посаду судді здійснюється Президентом 

України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому 

законом” (ч.1 ст.128), причому “Призначення на посаду судді здійснюється 

за конкурсом, крім випадків, визначених законом” (ч.2 ст.128). Згідно з 

чинними конституційними нормами “Перше призначення на посаду 

професійного судді строком на п’ять років здійснюється Президентом 

України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, 

обираються Верховною Радою України безстроково в порядку, 

встановленому законом” (ч.1 ст.128). Верховна Рада України, таким чином, 

усувається від призначення на посаду судді, що покликано сприяти 

деполітизації та забезпеченню незалежності судової влади. 

Обмеження імунітету суддів до функціонального полягає в тому, що 

якщо за чинними конституційними нормами “Суддя не може бути без 

згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення 

обвинувального вироку судом” (ч.3 ст.126), то згідно із законопроектом 

“Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або 

утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку 

судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення 

тяжкого або особливо тяжкого злочину” (ч.3 ст.126). Верховна Рада 

України, таким чином, втрачає повноваження щодо надання згоди на 

затримання чи арешт судді, що також сприятиме деполітизації судової 

влади. 

На конституційному рівні обмежується невідповідальність судді за 

ухвалене ним судове рішення: “Суддю не може бути притягнуто до 

відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення 

злочину або дисциплінарного проступку” (ч.4 ст.126). 
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Вища рада юстиції як орган управління в системі судової влади 

реорганізується в Вищу раду правосуддя зі змінами в повноваженнях та 

порядку формування цього органу.  

Згідно із законопроектом “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)” Конституційний Суд України втрачає повноваження 

щодо офіційного тлумачення законів України. Водночас законопроектом 

передбачено запровадження інституту конституційної скарги: “Стаття 

151
1
. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність 

Конституції України (конституційність) закону України за конституційною 

скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому 

рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. 

Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні 

засоби юридичного захисту вичерпано”. Докладно про інститут 

конституційної скарги мова вже йшла у третьому розділі роботи. 

Законопроектом “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)” скасовується розділ VII “Прокуратура” Конституції України, 

конституційні положення щодо прокуратури перенесено до розділу VIII 

“Правосуддя”. Ці положення, як і чинні норми Конституції України, не 

передбачають наявності у прокуратури функції нагляду за додержанням і 

застосуванням законів та функції попереднього слідства, однак не 

передбачають і наявного в Конституції України повноваження Верховної 

Ради України щодо висловлення недовіри Генеральному прокуророві 

України, що має наслідком його відставку з посади. Згідно з чинними 

конституційними нормами до повноважень Верховної Ради України 

належить: “25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з 

посади Президентом України Генерального прокурора України; 

висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має 

наслідком його відставку з посади” (п.25 ч.1 ст.85), у законопроекті цей 
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пункт не містить норми щодо можливості висловлення парламентом 

недовіри Генеральному прокуророві. 

Позбавлення Верховної Ради України повноваження щодо 

висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його 

відставку, викликало рішучий спротив у парламенті. Тому після 

попереднього схвалення Верховною Радою України 22 грудня 2015 року 

законопроекту “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)” він був відкликаний Президентом України П.Порошенком із 

парламенту і 26 січня 2016 року знову поданий до Верховної Ради України 

як доопрацьований зі збереженням за Верховною Радою повноваження 

щодо висловлення недовіри Генеральному прокуророві [288]. У такому 

вигляді законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)” був знову попередньо схвалений Верховною Радою України 

2 лютого 2016 року  244 голосами народних депутатів України. Відповідно 

і Конституційний Суд України двічі надавав позитивний висновок щодо 

відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України. 

Тут проаналізовано лише найважливіші положення законопроекту 

“Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”. 

Докладний аналіз законопроекту виходить за межі предмета даного 

дослідження. 

Невизначеність з прийняттям законопроекту “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)” стає підставою для 

завершення нашого дослідження сучасного конституційного процесу в 

Україні. Тим більше, що наступні етапи цього процесу стосуються 

удосконалення конституційних засад правосуддя і конституційного 

регулювання прав і свобод (передусім особистих і соціально-економічних) 

та обов’язків людини і громадянина, аналіз якого, за нашим визначенням, 

виходить за межі політологічного дослідження конституційного процесу. 
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Аналіз змісту законопроекту “Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)”, процесу його розгляду та 

схвалення Верховною Радою України дає змогу зробити щодо пов’язаного 

з ним етапу конституційного процесу наступні основні висновки. 

Настання нового етапу конституційного процесу в Україні було 

пов’язано з критичним сприйняттям Верховною Радою України 

законопроекту Президента України П.Порошенка “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року, який передбачав 

значні конституційні зміни в організації і функціонуванні державної влади 

в Україні зі значним розширенням повноважень глави держави. 

Безпосередньо новий етап конституційного процесу в Україні був 

започаткований виданням Президентом України П.Порошенком указу 

“Про Конституційну Комісію” від 03 березня 2015 року. Утворення 

Конституційної Комісії відбулося аналогічно тому, як створювалася 

Конституційна Асамблея, - рішенням Президента України без участі 

парламенту, уряду, органів судової влади (їм було запропоновано лише 

делегувати до складу Конституційної Комісії своїх представників), що 

передбачало визначальний вплив глави держави на діяльність комісії. 

На відміну від Конституційної Асамблеї, завданням якої була 

підготовка законопроекту (законопроектів) щодо “всеосяжної 

конституційної реформи”, Конституційна Комісія мала поетапно готувати 

законопроекти про внесення змін до Конституції України щодо: 

децентралізації влади; удосконалення конституційних засад правосуддя; 

удосконалення конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків 

людини та громадянина. 

Головною особливістю підготовленого Конституційною Комісією і 

внесеного Президентом України П.Порошенком 1 липня 2015 року до 

Верховної Ради України законопроекту “Про внесення змін до Конституції 
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України (щодо децентралізації влади)” є визнання базовим рівнем 

місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць не 

вищого рівня (областей, регіонів), як це робиться у разі регіоналізації, а 

нижчого -  громад (спільнот жителів населених пунктів та їх добровільних 

об’єднань), яким мають передаватися додаткові (до наявних) функції і 

повноваження, а також значні матеріальні і фінансові ресурси щодо їх 

здійснення (у тому числі частина загальнодержавних податків). Проте такі 

додаткові функції і повноваження конституційно не визначено, мається на 

увазі, що вони надалі будуть надаватися законами. 

Найважливішою конституційною зміною на районному і обласному 

рівнях є наділення районних і обласних рад правом формувати власні 

виконавчі органи (комітети), функції яких раніше виконували, відповідно, 

районні та обласні державні адміністрації, інститути яких, у тому числі 

посади їх голів, скасовуються. Натомість місцевих державних 

адміністрацій запроваджується інститут префектів, головною функцією 

яких є здійснення нагляду за додержанням Конституції і законів України 

органами місцевого самоврядування з можливістю зупинення дії їхніх 

актів з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з 

одночасним зверненням до суду.  

Розширення функцій і повноважень місцевого самоврядування 

конституційні зміни передбачають в основному потенційно, водночас 

конституційно значно розширюються можливості глави держави щодо 

безпосереднього чи опосередкованого впливу на місцеве самоврядування. 

Президент України наділяється повноваженнями: призначати на посаду та 

звільняти з посади за поданням Кабінету Міністрів  України префектів; 

скасовувати акти префектів із конституційно визначеного кола 

повноважень; зупиняти у визначених випадках дію актів місцевого 

самоврядування; тимчасово зупиняти повноваження голови громади, 

складу місцевої ради та призначати тимчасового державного 



378 

 

уповноваженого; звертатися з поданням до Верховної Ради України щодо 

дострокового припинення повноважень голови громади, місцевої ради та 

призначення їх позачергових виборів. 

Зосередження основних повноважень зі здійснення місцевого 

самоврядування на рівні громад, широкі повноваження Президента 

України щодо впливу на місцеве самоврядування дають підстави вважати, 

що на підготовку законопроекту “Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)” значний вплив справили прояви 

сепаратизму на сході України та потенційні загрози їх виникнення в інших 

регіонах країни. 
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ВИСНОВКИ 

 

Політологічний аналіз сучасного конституційного процесу в Україні, 

здійснюваний одночасно з його протіканням, дає змогу зробити наступні 

основні висновки. 

1. Поняття “конституційний процес” доцільно використовувати 

у широкому сенсі – для позначення всієї сукупної діяльності суб’єктів 

політики щодо створення та зміни конституцій в конкретній країні та у 

світі загалом, і у вузькому – для позначення всієї сукупної діяльності 

суб’єктів політики щодо прийняття першої чи нової або зміни чинної 

конституції держави. Конституційний процес у широкому сенсі є 

неперервним, у вузькому – циклічним:  триває від ініціювання конкретних 

конституційних змін до їх прийняття та уведення їх у дію і є складовою 

конституційного процесу в широкому сенсі. Основними стадіями 

конституційного процесу у вузькому сенсі є: ініціювання прийняття 

конституції (змін конституції); розроблення проекту конституції (змін 

конституції); обговорення проекту конституції (змін конституції); 

прийняття конституції (внесення змін до конституції); уведення в дію 

конституції (змін конституції). Відповідно до розуміння конституційного 

процесу у вузькому сенсі та визначення його стадій сучасний 

конституційний процес в Україні формально розпочався із утворення 

Президентом України В.Януковичем Конституційної Асамблеї у травні 

2012 року. 

2. Основні особливості політологічного аналізу конституційного 

процесу полягають, по-перше, у тому, що він охоплює лише політико-

правову складову конституційного процесу: конституційні принципи, 

норми та інститути щодо засад організації політичного життя суспільства, 

організації і функціонування публічної, передусім державної, влади, 

політичних прав і свобод громадян, по-друге, у тому, що він охоплює 
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дослідження не тільки конституційних принципів, норм та інститутів, а й 

діяльність суб’єктів політики щодо їх створення та уведення в дію.  

3. Попередній конституційний процес в Україні, як етап 

загального конституційного процесу в країні, завершився з уведенням у 

дію норм Конституції України, внесених до неї Законом України “Про 

внесення змін до Конституції України” № 2222-IV від 8 грудня 2004 року – 

конституційною реформою 2004 року, об’єктивна необхідність якої була 

зумовлена трьома основними причинами: надмірно широким обсягом 

конституційних повноважень Президента України в усіх сферах державної 

діяльності, що порушувало баланс повноважень вищих органів державної 

влади і містило потенційну загрозу встановлення в країні авторитарного 

політичного режиму; слабкістю і нестабільністю Кабінету Міністрів 

України, який ніс подвійну політичну відповідальність – перед 

Президентом України і Верховною Радою України, не маючи 

конституційно-правових засобів зворотного впливу на них; 

недосконалістю системи місцевого самоврядування в частині його 

матеріально-фінансового забезпечення, розмежування повноважень 

органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, 

відсутності в районних та обласних рад власного виконавчого органу. 

4. Сутністю конституційної реформи 2004 року є перехід 

України від президентсько-парламентарної до парламентарно-

президентскої форми державного правління як більш демократичної, а 

змістом – обмеження конституційних повноважень Президента України, 

перерозподіл повноважень зі здійснення державної влади на користь 

Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України. Внесені до 

Конституції України зміни, зокрема, істотно обмежили повноваження 

Президента України щодо формування та функціонування Кабінету 

Міністрів України. Політична нестабільність в країні і загострення 

суперечностей у відносинах між главою держави, парламентом та урядом 
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після конституційної реформи 2004 року зумовлювалися не 

розбалансуванням системи стримувань і противаг, а передусім 

суб’єктивним чинником – небажанням Президента України В.Ющенка 

змиритися з обмеженням його конституційних повноважень, через що він 

вдавався до використання неконституційних засобів упливу на парламент і 

уряд: відмови підписувати закони України після подолання його вето 

Верховною Радою; спроб дострокового припинення повноважень 

Верховної Ради за відсутності конституційно визначених підстав; впливу 

через Раду національної безпеки і оборони України на Кабінет Міністрів; 

тиску на Конституційний Суд України. Аналіз політичних наслідків 

конституційної реформи 2004 року засвідчує, що головною причиною 

політичної нестабільності в країні, суперечностей у відносинах між 

органами гілок державної влади та вищих посадових осіб держави є не 

недосконалість Конституції України, а нездатність і небажання її 

дотримуватися.  

5. Сумнівне під кутом зору конституційності рішення 

Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року про визнання 

неконституційним Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України” № 2222-IV від 8 грудня 2004 року, тобто фактичне скасування 

ним конституційної реформи 2004 року, було ініційоване і реалізоване з 

метою розширення обсягу конституційних повноважень Президента 

України В.Януковича за умов непередбачуваності результатів майбутніх 

виборів до Верховної Ради України, які мали відбутися у 2012 році. 

Рішення Конституційного Суду України викликало негативну реакцію 

української і міжнародної громадськості, що спонукало Президента 

України В.Януковича ініціювати конституційний процес з перегляду 

Конституції України, розпочавши його зі створення спеціального 

допоміжного органу - Конституційної Асамблеї. 
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6. Діяльність Конституційної Асамблеї супроводжувалася 

невизначеністю її головного завдання: які саме принципові зміни щодо 

організації і функціонування державної влади потрібно внести до 

Конституції України. Основні з таких змін мали полягати у значному 

обмеженні конституційних повноважень Президента України у сфері 

виконавчої влади, передусім щодо формування і функціонування Кабінету 

Міністрів України, тобто у поверненні до здійсненого конституційною 

реформою 2004 року. Проте запропонувати такі зміни Конституційна 

Асамблея не могла в принципі, оскільки була створена самим Президентом 

України В.Януковичем, який не мав наміру обмежувати свої конституційні 

повноваження, сподіваючись бути переобраним на наступний термін. Тому 

Конституційна Асамблея (фактично – робоча група в її складі) зосередила 

свою діяльність на другорядних питаннях щодо конституційних змін. 

7. У підготовленому Конституційною Асамблеєю і винесеному 

на широке громадське обговорення проекті Концепції внесення змін до 

Конституції України сформульовано низку слушних пропозицій щодо: 

обмеження депутатської недоторканності; спрощення конституційної 

процедури імпічменту Президента України; схвалення Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України одночасно з формуванням його 

складу; призначення на посади та звільнення з посад голів місцевих 

державних адміністрації Кабінетом Міністрів України; створення 

обласними та районними радами власних виконавчих органів; вилучення з 

переліку повноважень Конституційного Суду України повноваження щодо 

офіційного тлумачення законів України; позбавлення Конституційного 

Суду України права здійснювати конституційний контроль щодо закону 

України про внесення змін до Конституції України, який набрав чинності. 

Проте у проекті Концепції не передбачено скасування повноважень 

Президента України щодо: припинення повноважень Прем’єр-міністра 

України та прийняття рішення про його відставку; призначення Прем’єр-
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міністра України, членів Кабінету Міністрів України, керівників інших 

центральних органів виконавчої влади та припинення їхніх повноважень 

на цих посадах; скасування актів Кабінету Міністрів України; не 

запропоновано: обмеження права Президента України застосовувати вето 

щодо законів, прийнятих Верховною Радою України (заміни сильного 

вето, яке долається двома третинами від конституційного складу 

парламенту, на слабке, що долається більшістю від конституційного 

складу парламенту); посилення впливу Прем’єр-міністра України на видані 

Президентом України акти через інститут контрасигнації; розширення 

правових підстав для усунення Верховною Радою України Президента 

України з поста в порядку імпічменту. Водночас у проекті Концепції 

пропонується встановити в Конституції України низку інститутів, у яких 

немає необхідності: скасувального референдуму за народною ініціативою 

(“народного вето”); дорадчого опитування (плебісциту); народної 

законодавчої ініціативи; інтерпеляції; конструктивного вотуму недовіри; 

конституційної скарги. Діяльність Конституційної Асамблеї та її 

результати свідчать про недоцільність всеосяжного перегляду Конституції 

України і підтверджують висунуту в даній роботі тезу про те, що до 

Основного Закону потрібно вносити лише часткові і найнеобхідніші зміни. 

8. Після обрання у лютому 2010 року В.Януковича на пост 

Президента України ним та фактично очолюваною ним Партією регіонів, 

на основі фракції якої формувалася більшість у Верховній Раді України, 

безпосередньо (через прийняття відповідних законів) або опосередковано 

(через Конституційний Суд України) було здійснено низку політико-

правових заходів щодо зосередження в їхніх руках державної влади та 

гарантування її утримання в майбутньому, а саме: значне розширення 

конституційних повноважень Президента України В.Януковича через 

визнання Конституційним Судом України неконституційності Закону 

України “Про внесення змін до Конституції України” № 2222-IV від           
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8 грудня 2004 року і тим самим повернення до конституційних норм в 

редакції 1996 року; здійснення шляхом прийняття Закону України “Про 

судоустрій і статус суддів” № 2453-VI від 7 липня 2010 року “судової 

реформи” з істотним обмеженням повноважень Верховного Суду України і 

фактичним підпорядкуванням судової системи України Президенту 

України В.Януковичу та фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, 

які вирішували питання призначення суддів на посади; переформатування 

у Верховній Раді України коаліції депутатських фракцій на основі Партії 

регіонів із входженням до коаліції позафракційних народних депутатів 

України, не передбаченим Конституцією України, але визнаним 

Конституційним Судом України конституційним; запровадження Законом 

України “Про вибори народних депутатів України” № 4061-VI від             

17 листопада 2011 року змішаної виборчої системи в інтересах Партії 

регіонів; встановлення Законом України “Про всеукраїнський референдум” 

№ 5475-VI від 6 листопада 2012 року можливості всупереч Конституції 

України шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 

змінювати Конституцію України без участі Верховної Ради України. 

9. Зосередження влади в руках Президента України 

В.Януковича та керівництва Партії регіонів активізувало боротьбу 

політичної опозиції у складі політичних партій Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина”, Український демократичний альянс за реформи [УДАР] 

Віталія Кличка, Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, яка не могла 

змиритися з поразкою лідера “Батьківщини” Ю.Тимошенко на 

президентських виборах у лютому 2010 року. Радикалізації політичної 

опозиції сприяла наявність у її складі націонал-радикальної політичної 

партії ВО “Свобода”, активісти якої нерідко вдавалися і до незаконних 

засобів політичної боротьби: блокування парламентської трибуни, зриви 

виступів народних депутатів з трибуни, зчинення бійок у залі пленарних 

засідань Верховної Ради, побиття народних депутатів і посадових осіб, 
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усунення останніх з посади тощо. Різка радикалізація політичної опозиції 

відбулася у зв’язку із заявою 21 листопада 2013 року Кабінету Міністрів 

України про відмову від підписання Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом, що викликало невдоволення значної частини населення країни і 

дало поштовх масовим акціям протесту в Києві на Майдані Незалежності 

проти чинної влади. Після силового розгону владою протестувальників у 

ніч на 30 листопада 2013 року протистояння опозиції, яку очолили 

А.Яценюк (“Батьківщина”), В.Кличко (УДАР) та О.Тягнибок (“Свобода”),  

і влади набуло незворотного характеру. Головною політичною вимогою 

опозиції стала відставка Кабінету Міністрів України, очолюваного 

Прем’єр-міністром М.Азаровим, на що не погоджувалися ні Президент 

України, ні парламентська більшість у Верховній Раді України. 

10. Протестні акції поступово поширилися на адміністративні 

центри західних і центральних областей України і всупереч твердженням 

опозиції про їх “мирний” характер ставали дедалі агресивнішими – 

супроводжувалися силовим захопленням будівель державних 

адміністрацій, управлінь міліції, прокуратури, Служби безпеки України і 

наявної там зброї. Загострення силового протистояння опозиції і влади 

призвело до їх обопільних збройних зіткнень 18-20 лютого 2014 року з 

численними людськими жертвами з обох сторін. За посередництва 

представників західних держав (Німеччини, Польщі, Франції) 21 лютого 

2014 року Президентом України В.Януковичем, з одного боку, та лідерами 

опозиції А.Яценюком, В.Кличком, О.Тягнибоком – з іншого, було 

підписано Угоду про врегулювання кризи в Україні, яка фактично сприяла 

силовому захопленню влади опозицією в ніч з 21 на 22 лютого 2014 року. 

11. Головним конституційно-правовим наслідком масових акцій 

протесту і приходу до влади політичної опозиції стало відновлення дії 

норм Конституції України в редакції Закону України “Про внесення змін 

до Конституції України” № 2222-IV від 8 грудня 2004 року шляхом 
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прийняття Верховною Радою України Закону України “Про відновлення 

дії окремих положень Конституції України” № 742-VII від 21 лютого 2014 

року. Повернення до конституційної реформи 2004 року було здійснено в 

не визначений Конституцією України спосіб і зумовлено потребами 

опозиції у конституційному закріпленні своєї влади, передусім через 

призначення одного із лідерів опозиції О.Турчинова, як новообраного 

Голови Верховної Ради України, Виконуючим обов’язки Президента 

України та формування нового складу Кабінету Міністрів України на 

основі новосформованої коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. 

12. Масові акції протесту взимку 2013/2014 років у столиці, 

західних та центральних областях України, що завершилися переходом 

державної влади до політичної опозиції, знайшли своєрідне продовження в 

Криму, південних і східних областях України. Своєрідність таких акцій 

полягала у тому, що вони були спрямовані вже проти нової влади і тією чи 

іншою мірою, так чи інакше підтримувалися Росією. Владі за допомогою 

різних заходів удалося нейтралізувати протестні акції в низці областей 

(Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Херсонській), проте не вдалося 

це зробити в Донецькій і Луганській областях, де протестні акції були 

найрадикальнішими, супроводжувалися захопленням протестувальниками 

адміністративних будівель – місцевих адміністрацій, органів Служби 

безпеки України, прокуратури, внутрішніх справ у районних та обласних 

центрах. Головною вимогою протестувальників була федералізація 

України з метою надання більшої самостійності регіонам у вирішенні 

економічних і соціальних питань. Найрадикальніші учасники акцій 

протесту висували вимоги створення на території Донецької і Луганської 

областей окремого державного утворення або входження цих областей до 

складу Російської Федерації. 

13. Через анексію Росією Криму, загрозу втрати Донецької і 

Луганської областей та з метою забезпечення в цих областях 
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конституційного порядку керівництво України оголосило проведення на 

території Донецької і Луганської областей антитерористичної операції, яка 

передбачає використання підрозділів Збройних Сил та правоохоронних 

органів України у боротьбі із сепаратистською загрозою. Після 

оголошення операції Росія відкрито стала на бік сепаратистів. Влада 

України категорично відмовлялася від будь-яких офіційних контактів із 

керівниками сепаратистів і робила ставку на розв’язання конфлікту за 

допомогою західних держав, зокрема через їх економічний і політичний 

тиск на Росію, який мав примусити останню припинити підтримку 

сепаратистів, після чого Україна могла б справитися з ними власними 

силами. 

14. Заходом щодо подальшої демократизації України, відповіддю 

на об’єктивну потребу в децентралізації влади стало подання Президентом 

України П.Порошенком до Верховної Ради України законопроекту “Про 

внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року. У 

законопроекті поряд із заходами щодо децентралізації влади (скасування 

інституту місцевих державних адміністрацій, наділення районних і 

обласних рад правом формування власного виконавчого органу) виразно 

проявилося прагнення Президента України до розширення його 

потенційних конституційних можливостей і повноважень щодо впливу на 

здійснення державної влади. Зокрема, передбачалися: можливість 

переходу народного депутата з однієї парламентської фракції до іншої; 

формування у Верховній Раді України парламентської більшості також і за 

участі народних депутатів на індивідуальній основі; розширення 

повноважень Президента України щодо призначення на посаду та 

звільнення з посади керівників багатьох центральних органів виконавчої 

влади, а також Генерального прокурора України; запровадження інституту 

представників Президента України в районах і областях з одноосібним 
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призначенням і звільненням їх Президентом. Законопроект, критично 

сприйнятий багатьма народними депутатами, представниками наукової 

громадськості, був відкликаний із Верховної Ради України. 

15. Новий етап у розвитку сучасного конституційного процесу в 

Україні розпочався з утворення Президентом України П.Порошенком на 

початку березня 2015 року Конституційної Комісії з метою напрацювання 

нею узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України та 

підготовки за результатами широкого громадського та професійного 

обговорення законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до 

Конституції України. На відміну від Конституційної Асамблеї, яка мала 

розробляти законопроект (законопроекти) щодо перегляду Конституції 

України загалом, завданням Конституційної Комісії стало розроблення 

законопроектів щодо поетапного внесення змін до Основного Закону. На 

трьох таких етапах зміни мали полягати в децентралізації влади, 

удосконаленні конституційних засад правосуддя та удосконаленні 

конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини та 

громадянина. Тим самим сучасний конституційний процес в Україні набув 

невизначеності щодо часу його завершення. 

16. Законопроект “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)”, розроблений Конституційною Комісією, 

Президентом України П.Порошенком було внесено до Верховної Ради 

України 1 липня 2015 року. Головною його особливістю є визнання 

базовим рівнем децентралізації влади громад – спільнот жителів населених 

пунктів та їх добровільних об’єднань, яким мають передаватися додаткові 

функції і повноваження, а також фінансові ресурси щодо їх здійснення. 

Такі додаткові функції і повноваження конституційно не визначено, 

мається на увазі, що надалі вони встановлюватимуться законами. На 

районному та обласному рівнях децентралізація передбачає: скасування 

інституту місцевих державних адміністрацій, запровадження інституту 
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префектів, які здійснюватимуть виконавчу владу та нагляд за додержанням 

Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, 

наділення районних і обласних рад повноваженням формувати власні 

виконавчі органи (комітети). Водночас конституційні зміни передбачають 

значне розширення повноважень Президента України щодо впливу на 

місцеве самоврядування. На процес розгляду і прийняття Верховною 

Радою України законопроекту щодо децентралізації влади визначальний 

вплив справили не його основний зміст, а наявність у Перехідних 

положеннях законопроекту пункту про те, що особливості здійснення 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської 

областей визначаються окремим законом, який категорично відкидався 

частиною складу парламенту, а особливо – націоналістично 

налаштованими позапарламентськими політичними силами. Попереднє 

схвалення Верховною Радою України законопроекту “Про внесення змін 

до Конституції України (щодо децентралізації влади)” супроводжувалося 

протистоянням у самому парламенті та трагічними подіями за його 

межами, що зумовило відстрочення прийняття законопроекту з метою 

роз’яснення його змісту та узгодження положень законопроекту з різними 

політичними силами. Подальші зміни Конституції України передбачають 

реформування системи судової влади, яке, за нашим визначенням, 

виходить за межі політологічного аналізу конституційного процесу. 
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