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АНОТАЦІЯ 

 

Матат А.В. Принципи конституційного права: системно-

функціональний аналіз. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» (08 – Право). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 2021. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням, яке присвячено 

проблематиці конституційних принципів, їх системно-структурних і 

функціональних особливостей. Для досягнення цілей дослідження, автор 

проаналізував дані української правничої доктрини, наукові джерела західних 

вчених, світові конституції та конституційні акти, закони, а також акти 

конституційних (верховних) судів. Зазначене сприяло розкриттю запропонованої 

теми та формулюванню відповідних висновків. 

Загалом, структура дисертаційного дослідження складається зі вступу, 

трьох розділів, які об’єднані вісьмома підрозділами, висновками, списком 

використаних джерел та додатків. 

Вступ висвітлює усі необхідні елементи, які відображають актуальність 

теми, предмет, об’єкт, мету, завдання, а також інші структурні частини, що 

характеризують представлену авторську наукову розвідку. 

Розділ 1 «Принципи у конституційному праві: методологічний аспект» 

присвячений дослідженню принципів конституційного права в системі 

правового регулювання, а також співвідношенню понять «конституціоналізм» та 

«конституційне право» в контексті аналізу конституційних принципів.  

Зазначені положення детально розкрито у підрозділах:  

1.1. «Принципи конституційного права в системі правового регулювання», 

де автор розглядає загальнотеоретичні підходи до системи права, а також 

принципів права, які відіграють важливу роль в системі права. Досліджуються 

принципи та цінності у праві, а також їх конституційний вимір. Окремо увага 

приділяється конституціоналізації верховенства права як конституційного 

принципу. Розглянуто дискусію в межах розуміння категорій «верховенство 
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права» і «правовладдя», а також обґрунтовується роль конституційних 

принципів у системі джерел права. 

У підрозділі 1.2. «Конституціоналізм vs конституційне право: дискурс про 

конституційні принципи» автор звертається до аналізу двох основаних понять 

«конституціоналізм» та «конституційне право», в межах яких науковці 

досліджують принципи, які називають конституційними. Поняття 

«конституціоналізм» розглядається з точки зору ідеї про обмежене правління, 

яка з часом сформувалась у доктрину, в якій розвиваються різні підходи до 

розуміння принципів конституційного права (зокрема: поділ влади, демократія, 

рівність, справедливість та інші). Для цього, автор аналізує не лише дані 

української правничої доктрини з цієї проблеми, а також вивчає публікації 

західних вчених, які досліджують багатоаспектний зміст категорії 

«конституціоналізм». Автор окремо наголошує, що конституційне право є 

основою системи національного права, адже завдяки універсальним 

конституційним принципам, конституційне право однаковою мірою впливає на 

сфери публічного і приватного права. 

Розділ 2 «Обґрунтування принципів конституційного права: системно-

структурна характеристика» присвячено вивченню конституційного ладу як 

системи конституційних принципів. Також окремо досліджуються фактори, що 

впливають на формування принципів конституційного права. Автор пропонує 

виокремлення типів і моделей конституційних принципів, які функціонують в 

умовах демократії. 

Такі положення розкрито у наступних підрозділах:  

У підрозділі 2.1. «Конституційний лад як система конституційних 

принципів» висвітлюється проблема систематизації конституційних принципів та 

звертається увага на поняття «конституційний лад», за допомогою якого автор 

розкриває питання системи конституційних принципів. Крім того, автором 

звертається увага на аналоги категорії «конституційний лад» в порівняльно-

правовому аспекті (зокрема «конституційний порядок», «конституційна 

система», «конституційні принципи» тощо). Також розглядається конституційне 
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закріплення принципів, що стає можливим через дослідження окремих 

конституцій демократичних держав. 

Підрозділ 2.2. «Фактори, що впливають на формування принципів 

конституційного права» автором розкрито через вивчення таких понять, як 

конституційна ідентичність, конституційна традиція та глобалізація, які мають 

окреме значення в контексті системно-структурного та функціонального аналізу 

конституційних принципів у межах дослідження теми. 

Підрозділ 2.3. «Типи (моделі) принципів конституційного права в умовах 

демократії» включає в себе вивчення деяких країн з числа англо-саксонської, 

американської та континентальної систем права. В цій частині автор проводить 

аналіз англо-американського і європейського (континентального) типів 

принципів конституційного права. Звертається увага на те, що в зазначених 

типах функціонують окремі моделі досліджуваних принципів. Таким чином, 

автор виділяє та доводить функціонування англійської, американської, 

німецької, французької, української моделей конституційних принципів. 

В розділі 3 «Інтерпретація конституційних принципів, як їх функціональна 

особливість» автором досліджено проблематику функціонального аспекту 

принципів конституційного права. Так, йдеться про загальні засади тлумачення 

(інтерпретації) в конституційному праві, особливості тлумачення конституцій та 

правил інтерпретації конституційних принципів як належної юридичної 

аргументації в актах конституційних (верховних) судів. 

Названі положення деталізовано в окремих підрозділах: 

У підрозділі 3.1. «Загальні засади тлумачення (інтерпретації) в 

конституційному праві» досліджуються теоретичні та практичні складові 

тлумачення права, а також судового тлумачення й інтерпретаційної діяльності 

органів конституційної юрисдикції. Автор розглядає тлумачення як інструмент 

пізнання права, а також на прикладах практики закордонних конституційних 

(верховних) судів доводить розвиток та становлення принципів конституційного 

права. 

В підрозділі 3.2. «Тлумачення конституцій: об’єкт, принципи, способи та 

межі» автор вивчає особливості конституційних текстів як об’єкту інтерпретації 
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принципів конституційного права, адже конституції фіксують імпліцитну 

(неявну) та експліцитну (явну) систему цінностей і принципів. З цією метою 

окремо досліджується преамбула як структурна частина конституційного тексту 

та її роль як інструментарію для тлумачення конституції. Крім того, вивчаються 

принципи та основні способи тлумачення конституцій, а також автором 

розглядаються межі тлумачення, оскільки інтерпретація не може порушувати 

сутнісний зміст конституційно захищених цінностей і принципів. 

Підрозділ 3.3. «Конкуренція між конституційними принципами та 

належна юридична аргументація» торкається проблематики балансування 

конституційних принципів. Автором наголошується, що конкуренція між 

конституційними принципами є однією із характерних особливостей їх 

функціонування у відповідній юридичній справі, яка розглядається в рамках 

конституційного контролю конституційним (верховним) судом. Насамкінець, 

застосування конституційних принципів у судових рішеннях сприяє належному 

рівню їх юридичної аргументації. Таким чином, увага приділяється правилам 

інтерпретаційної діяльності в контексті застосування конституційних принципів 

конституційними (верховними) судами у процесі аргументації своїх рішень.  

У висновках автор узагальнює проведений аналіз теоретичних та 

практичних проблем щодо принципів конституційного права, а також пропонує 

відповідні положення, які розкривають сформульовані завдання цієї дисертації. 

Ключові слова: принципи права, принципи конституційного права, 

конституційні принципи, конституційні цінності, конституціоналізм, 

конституційне право, конституції, конституційні акти, конституційний лад, 

конституційна ідентичність, конституційна традиція, глобалізація, типи (моделі) 

принципів конституційного права, органи конституційної юрисдикції, 

конституційний контроль, інтерпретація конституційних принципів, 

конкуренція між принципами. 

ABSTRACT 

 

Matat A.V. Principles of constitutional law: system and functional analysis. – 

Qualifying scientific work presented as a manuscript. 
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A thesis presented for a degree of Doctor of Philosophy in specialty specialization 

081 “Law” (08 – Law). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2021. 

Ph.D. thesis is the first complex research devoted to the problems of constitutional 

principles, their system and structural and functional features. The author analyzes the 

findings and recommendations of Ukrainian legal doctrine, scientific sources of 

Western researchers, world constitutions and constitutional acts, some laws, and 

decisions of constitutional (supreme) courts. This contributed to the disclosure of the 

research topic and the formulation of relevant conclusions. 

The structure of this scientific work meets the requirements for such a science 

paper, and therefore consists of an introduction, three sections, which are combined 

into eight subsections, conclusions, a list of used sources, and annexes. 

The introduction covers all the structural elements that reflect the relevance of the 

topic, subject, object, purpose, tasks, as well as other parts that characterize the 

presented qualifying scientific work. 

Section 1 “Principles in constitutional law: methodological aspect” is devoted to 

the study of the principles of constitutional law in the system of legal regulation, and 

correlates constitutionalism and constitutional law in the context of the analysis of 

constitutional principles. 

These provisions are detailed in the following subsections: 

1.1. “Principles of constitutional law in the system of legal regulation”, where 

the author considers the general theoretical approaches to the legal system, along with 

the principles of law that form the basis of the legal system. The principles and values 

in law, as well as their constitutional dimension, are considered. Attention is paid to 

the constitutionalization of the rule of law as a constitutional principle. A discussion 

on the “rule of law” and its current translation in the Ukrainian legal doctrine. The role 

of constitutional principles in the system of sources of law is substantiated. 

In subsection 1.2. “Constitutionalism vs constitutional law: a discourse on 

constitutional principles” the author in a new way offers to analyze two basic concepts, 

within which science mentions the principles that can be considered constitutional. 

Besides, the author analyzes the concept of “constitutionalism” in terms of the idea of 
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limited government, which over time has developed into a doctrine in which theories 

of constitutional principles (separation of powers, democracy, equality, justice, etc.) 

are developed. The author analyzes the Ukrainian development of this issue in doctrine, 

and refers to the publications of Western scientific concerning the study of the category 

of “constitutionalism”. In this part of the study, the author emphasizes that 

constitutional law is the foundation of the legal system, and therefore its principles 

should be considered universal, and equally affecting public and private law. 

Section 2 “Substantiation of the principles of constitutional law: system-

structural characteristics” is devoted to the study of the constitutional order as a 

system of constitutional principles. In addition, the factors influencing the formation 

of the principles of constitutional law are studied, and it is also proposed to single out 

the types of models of constitutional principles that function in a democracy. 

The following provisions are disclosed in the next subsections: 

Subsection 2.1. “Constitutional order as a system of constitutional principles” 

highlights the disclosure of the issue of systematization of constitutional principles 

through the concept of “constitutional order”. The author draws attention to the analogs 

of the categories “constitutional order” in the comparative legal aspect (in particular, 

“constitutional system”, “constitutional principles”, etc.). It also addresses the 

constitutional consolidation of the principles achieved by the author through the 

analysis of constitutions in the current democratic countries. 

Subsection 2.2. “Factors influencing the formation of the principles of 

constitutional law” the author reveals through the analysis of constitutional identity, 

constitutional tradition, and globalization, and other aspects that are important in the 

context of system-structural and functional methods of studying constitutional 

principles. 

Subsection 2.3. “Types (models) of principles of constitutional law in a 

democracy” involves the study of some countries with the Anglo-Saxon, American, 

and continental legal systems. The author conducts research on Anglo-American and 

European (continental) types of principles of constitutional law. Within these types are 

different models, which are considered by examples English, American, German, 

French, Ukrainian models of constitutional principles. 
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In section 3 “Interpretation of constitutional principles as their functional 

feature” the author explores the issue of the functional aspect of the principles of 

constitutional law. Thus, is being explored the general principles of interpretation in 

constitutional law, the peculiarities of the interpretation of constitutions, and rules for 

the interpretation of constitutional principles as proper legal reasoning in the acts of 

the constitutional (supreme) courts. 

These provisions are detailed in the next subsections: 

In subsection 3.1. “General principles of interpretation in constitutional law” 

examines the theoretical and practical components of the interpretation of the law, as 

well as judicial interpretation and interpretive activities of the bodies of constitutional 

jurisdiction. The author proposes to consider interpretation as a tool of knowledge of 

the law, besides the practice of constitutional (supreme) court develops and shapes the 

principles of constitutional law. 

In subsection 3.2. “Interpretation of constitutions: object, principles, methods, 

and limits” the author studies the features of constitutional texts, which are the object 

of interpretation and explanation of constitutional principles, as they fix the implicit 

and explicit system of values and principles. The preamble is studied as a structural 

part of the constitutional text, which in the legal sense can be a tool for interpreting the 

constitution. The principles and basic approaches of interpreting constitutions are 

studied, and limits of interpretation, after all the interpretation cannot violate the 

essential content of constitutionally protected values and principles. 

Subsection 3.3. “Competition between constitutional principles and proper legal 

reasoning” refers to the issue of balancing constitutional principles because one of the 

practical features of their functioning is competition in the relevant legal case, which 

is considered by constitutional or supreme courts. Finally, the application of 

constitutional principles in court decisions properly aligns with their legal reasoning. 

It is from this standpoint that attention is paid to the rules of interpretive activity in the 

context of the application of constitutional principles by constitutional (supreme) 

courts in the process of reasoning decisions. 
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In the conclusions, the author offers the analysis of theoretical and practical issues 

on principles of constitutional law and proposes appropriate provisions which reveal 

the objectives of this Ph.D. thesis. 

Keywords: principles of law, principles of constitutional law, constitutional 

principles, constitutional values, constitutionalism, constitutional law, constitutions, 

constitutional acts, constitutional order, constitutional identity, constitutional tradition, 

globalization, types (models) of principles of constitutional law, bodies of 

constitutional jurisdiction, constitutional control, interpretation of constitutional 

principles, competition between principles. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Категорію «принципи» в рамках 

правничої доктрини можна назвати фундаментальною. Принципи права, не 

дивлячись на різноманітні тенденції в сучасному світі, – залишаються в тренді та 

являють собою універсальні стандарти, які всіляко сприяють розвитку. 

Зважаючи на багатоаспектний характер принципів права, вони не є статичними. 

Принципи розвиваються як і саме право, а їх зміст має бути чітким, враховувати 

соціально-історичний контекст, оскільки не тільки відступ від принципів права, 

а й спотворення їх змісту під час нормотворення, правозастосовної чи 

інтерпретаційної діяльності негативно позначається на правовому порядку, 

діяльності публічних інституцій, дестабілізують суспільне життя тощо. 

Розвиток суспільства та права, фундаментом якого виступають саме правові 

принципи, а також інші фактори свідчать про актуальність, теоретичну і 

практичну потребу в дослідженні принципів у праві. Так, принципи права є 

найвищими ціннісними орієнтирами, які сприяють розвитку держав, суспільств, 

індивідів. Багатоаспектність принципів права пояснюється тим, що вони мають 

різний статус в системі права та відповідну градацію. У цьому зв’язку, потреба у 

дослідженні принципів конституційного права постає завданням для доктрини, 

результати якої мають на меті утверджувати ці принципи, захищати їх, 

розв’язувати майбутні практичні проблеми.  

Наголосимо, що за 30 років, протягом яких триває процес відновлення 

незалежності України, питання принципів права перебувало у фокусі правничої 

доктрини. Водночас, комплексне дослідження конституційних принципів з 

огляду на розвиток суспільства, процеси європейської інтеграції та завдання 

інституційних реформ – досі не було здійснено. 

Виключення складають наукові праці, в яких дослідники аналізують окремі 

принципи права, закріплені в конституціях держав. Так, можемо відзначити 

праці: Ю. Барабаша, О. Бориславської, О. Васильченко, С. Головатого, З. 

Кравцової, М. Козюбри, А. Колодія, О. Лотюк, Н. Оніщенко, В. Погорілка, С. 

Погребняка, В. Речицького, М. Савчина, О. Сінькевич, О. Скрипнюка, Ю. 
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Тодики, О. Уварової, В. Федоренка, Т. Фулей, Т. Чехович, С. Шевчука та інших. 

Питання принципів як важливої правничої категорії, зокрема в аспекті їх 

конституційного виміру, підіймалося також в наукових працях зарубіжних 

дослідників: Н. Барбера (Nicholas Barber), А. Дайсі (Albert Dicey), Р. Дворкіна 

(Ronald Dworkin), Ф. Фукуями (Francis Fukuyama), П. Гаудера (Paul Gowder), Ф. 

фон Гаєка (F. A. Hayek), М. Розенфельда (Michel Rosenfeld), Б. Таманаги (Brian 

Tamanaha) та інших. 

Разом з тим, методологічний дискурс про конституційні принципи має бути 

розпочатий, навіть, якщо до цього часу він був у режимі «очікування». 

Витоками проблеми про принципи в конституційному праві слугує загальна 

ситуація, згідно з якою ми досі не визначили, що таке конституційне право і яка 

його роль в національній правовій системі загалом, та в сучасному світі зокрема. 

Осмислення конституційного права як сукупності цінностей та принципів 

лежить в основі переосмислення застарілих підходів теоретичного та 

методологічного дослідження. Так, вбачається цілком невиправданою тенденція, 

що склалась в сучасних монографічних та дисертаційних працях, в яких все ще 

немає виробленої концепції про конституційні принципи. Сприйняття 

конституції як сукупності цінностей тісно пов’язане з тим, що являє собою 

розуміння системного та функціонального призначення конституційних 

принципів.  

Також важливо, що тема конституційних принципів має значення у пошуках 

відповідей на питання про статус конституційного права. Очевидно, що його 

призначення в рамках національної правової системи не може бути з позиції 

підходів, якими характеризують галузі права. Ключову гіпотезу цього 

дослідження ми фокусуємо на тому, що конституційне право не є галуззю, 

віднесеною лише до публічного права, оскільки через конституційно захищенні 

цінності та принципи – конституційне право рівною мірою впливає на сферу і 

публічного, і приватного права. 

Конституційні принципи взаємопов’язані з конституційними цінностями. 

Тому сучасні демократії, які розвиваються в русі реального конституціоналізму, 

де є гарантія людських прав та обмеження влади від свавільного втручання у 
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ділянку прав людини, мають визнавати і дотримуватись конституційно 

захищених принципів.  

Отже, відсутність наукових досліджень з проблем принципів 

конституційного права, у яких було б розкрито їх багатоаспектний характер, 

проаналізовано досвід західних конституційних демократій, які мають успішні 

практики правового розвитку завдяки, зокрема, утвердженню і захисту цих 

принципів, – зумовили вибір цієї теми для комплексного її дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи відповідає науковому напряму кафедри конституційного 

права Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, паспорту спеціальності. Дисертацію виконано в рамках комплексного 

вивчення окремих питань, що становлять предмет бюджетної науково-дослідної 

теми «Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення 

в Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови 

громадянського суспільства» (№ 19 БФ 042-01), яка досліджується в Інституті 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 

2019 року по 31 грудня 2021 року, а також Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016-2020 роки, затверджених постановою Національної 

академії правових наук України від 3 березня 2016 року № 14-10. 

Тему дисертаційної роботи затверджено рішенням Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

протокол № 4 від 29 листопада 2017 року.  

Положення дисертаційного дослідження автором було висвітлено на таких 

публічних заходах: Сертифікатній програмі «Практичний курс з верховенства 

права», організованої Національним юридичним університетом імені Ярослава 

Мудрого спільно з Університетом Південної Кароліни (США) за підтримки 

Програми USAID «Нове правосуддя» (м. Харків, 12.11.2018-17.04.2019 рр.); 

Поглибленому тренінгу з практичних аспектів складання конституційної скарги 

та її гендерного виміру, організованого Координатором проектів ОБСЄ в Україні 

(м. Київ, 03-05.12.2020 р.); X Літній школі з верховенства права і 

конституціоналізму: «Конституціоналізм у часи змін: влада, суспільство і 
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демократія», організованої Координатором проектів ОБСЄ в Україні (м. Косів, 

01-08.08.2021 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження  є 

поглиблення теоретичних засад визначення структурних, системних і змістовних 

особливостей принципів конституційного права, а також вироблення висновків 

та пропозицій з їх запровадження як в рамках української доктрини, так і в 

правотворчій та правозастосовній діяльності. 

Для досягнення визначеної мети в дисертації передбачено вирішити такі 

завдання: 

– розглянути теоретичні підходи до визначення поняття «принципи права», 

а також «принципи конституційного права» («конституційні принципи») з метою 

з’ясування їх характеристики в системі правового регулювання; 

– дослідити категорії «конституціоналізм» та «конституційне право», 

визначити сутнісний зміст кожної з них в аспекті дискурсу про конституційні 

принципи;  

– сформулювати підхід до характеристики концепції конституційних 

принципів; 

– розглянути категорію «конституційний лад» та її аналоги в порівняльному 

аспекті крізь призму системи конституційних принципів; 

– виявити та охарактеризувати фактори, що впливають на формування 

принципів конституційного права; 

– обґрунтувати авторський підхід до типів (моделей) принципів 

конституційного права в умовах демократії; 

– охарактеризувати англо-американський тип принципів конституційного 

права та розглянути англійську та американську моделі конституційних 

принципів; 

– охарактеризувати європейський (континентальний) тип принципів 

конституційного права та розглянути німецьку, французьку, українську моделі 

конституційних принципів; 

– проаналізувати загальнотеоретичні підходи до тлумачення в праві, а також 

визначити особливості тлумачення (інтерпретації) в конституційному праві; 
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– дослідити конституцію як об’єкт тлумачення, охарактеризувати 

особливості преамбул як інструмента інтерпретації конституційних принципів; 

– розглянути принципи та способи тлумачення в конституційному праві, 

визначити межі такого тлумачення; 

– висвітлити питання конкуренції конституційних принципів та визначити 

їх належну юридичну аргументацію як правило для конституційних (верховних) 

судів у контексті інтерпретаційної діяльності. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з використанням 

принципів конституційного права. 

Предметом дослідження є принципи конституційного права та їх системно-

функціональний аналіз. 

Методологія дослідження. Методологічна основа дисертаційної роботи 

зумовлена її метою, завданнями, об’єктом і предметом. У дисертаційному 

дослідженні використаний широкий інструментарій загальнотеоретичних і 

спеціально-наукових методів пізнання. 

Основоположними методами дисертаційного дослідження є системно-

структурний та функціональний. Вони сприяли всебічному аналізу та 

формулюванню відповідних висновків.  

Так, на підставі системно-структурного методу було досліджено види 

принципів права (підрозділ 1.1), класифікацію конституційних принципів 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.3), обґрунтування принципів конституційного права 

(Розділ 2), особливості закріплення конституційних принципів (підрозділ 2.1 та 

2.3), визначення типів (моделей) принципів конституційного права (підрозділ 

2.3), способів тлумачення та інтерпретації (підрозділи 3.1, 3.2).  

Функціональний метод застосовувався з метою вивчення принципів як 

джерела конституційного права (підрозділ 1.1), визначення ролі конституційного 

права в правовій системі (підрозділ 1.2), дослідження факторів, що впливають на 

формування конституційних принципів (підрозділ 2.2), інтерпретаційної 

діяльності верховних і конституційних судів, які застосовують конституційні 

принципи, надаючи їм функціонального змісту (підрозділи 2.2, 2.3, Розділ 3). 
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Крім того, використовувалися наступні методи пізнання: метод 

абстрагування – при дослідженні поняття принципів права, аналізу цінностей 

права, визначенні підходів до класифікації принципів права (підрозділ 1.1), 

аналізі верховенства права як основоположного принципу (підрозділ 1.1), 

наданні загальної характеристики поняттю «конституціоналізм» (підрозділ 1.2); 

метод аналізу – для обґрунтування принципів конституційного права та 

інтерпретації конституційних принципів  (Розділи 2, 3); історико-правовий 

метод – для дослідження історичних трансформацій розвитку принципів права 

(підрозділ 1.1) та особливостей українського конституціоналізму (підрозділ 1.2); 

метод моделювання – при вироблені підходів до типів (моделей) принципів 

конституційного права (підрозділ 2.3), при виробленні підходу до застосування 

в актах судової влади конституційних принципів, як правила належної 

юридичної аргументації (підрозділ 3.3); метод синтезу – для досягнення 

наукового завдання, сформульованого в дисертаційному дослідженні (розділи 2, 

3); формально-логічний метод – при вивченні основних понять, конструкцій, 

доктрин (Розділ 1); порівняльно-правовий метод – при дослідженні конституцій 

та конституційних актів, міжнародних документів (підрозділи 1.1, 2.1, 2.3), 

практики конституційних та верховних судів (Розділи 2, 3); метод критичного 

аналізу – для з’ясування всебічних особливостей конституційних принципів та 

звернення не лише до даних правничої доктрини, а також до політології, 

філософії та публіцистичних матеріалів (Розділи 1-3); аксіологічний підхід – для 

вироблення підходу до розуміння конституції як уособлення цінностей та 

принципів (підрозділи 1.2, 2.1, 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційне дослідження є 

першою комплексною науковою працею, в якій сформульовано системно-

структурні та функціональні характеристики принципів конституційного права. 

Наукова новизна дослідження ґрунтується на авторських концептуальних 

підходах, основними з яких є такі: 

Уперше: 
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– Запропоновано співвідношення понять «конституціоналізм» та 

«конституційне право» у межах дискурсу про систематику конституційних 

принципів, а також визначено їх спільні та відмінні характеристики; 

– Аргументовано, що конституційні принципи характеризують такі основні 

риси: універсальність (як засадничі стандарти в рамках конституційного 

порядку), специфічність (як додаткові особливості системи конституційних 

принципів на національному рівні) та конкуренція (як функціональна роль 

конституційних принципів, що змістовно наповнюється через інтерпретаційну 

діяльність судової влади); 

– Запропоновано виділити типи (моделі) принципів конституційного права, 

в межах яких універсальні конституційні принципи доповнюються 

специфічними конституційними принципами, зокрема: англо-американський 

тип з англійською та американською моделями, а також  європейський 

(континентальний) тип з німецькою, французькою, українською моделями;  

– Доведено, що конституційна ідентичність, конституційна традиція та 

глобалізація є факторами, що впливають на формування принципів 

конституційного права; 

– Обґрунтовано правову природу преамбул конституцій як інструменту, що 

сприяє інтерпретації конституційних принципів; 

–  Зроблено висновок щодо проблематики конкуренції між принципами 

конституційного права та їх інтерпретації як належної юридичної аргументації 

конституційними та верховними судами. 

Удосконалено: 

– Уявлення про конституційні принципи як джерело права: конституційні 

принципи можуть бути або прямо зафіксовані у тексті конституції (експліцитні), 

або через тлумачення конституції виявлені як такі, що прямо не зафіксовані 

(імпліцитні);  

– Підхід до розуміння конституційного права не як однієї із галузей права, а 

як основи системи права, фундаментального права в рамках національної 

правової системи; 



 22 

 – Наявні в українській доктрині підходи щодо предмета конституційного 

права: він не обмежується лише публічно-правовими відносинами адже має 

рівнозначний вплив на сферу приватного та публічного права через 

конституційні принципи; 

– Підхід до класифікації конституційних принципів, які об’єктивно 

зафіксовані в сучасних конституціях; 

– Положення про тлумачення (інтерпретацію) в конституційному праві, яке 

характеризується особливим об’єктом – конституцією, та про мету 

інтерпретаційної діяльності – визначення конституційно захищених принципів 

та цінностей. 

Дістали подальшого розвитку: 

– Твердження про те, що конституція є уособленням цінностей та 

принципів; 

– Твердження про те, що людська гідність також може розглядатись 

конституційним принципом;      

– Положення про те, що інтерпретація конституційних принципів має бути 

правилом діяльності органу конституційної юрисдикції, оскільки застосування 

конституційних принципів сприяє належній юридичній аргументації. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. 

Сформульовані в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідницькій сфері діяльності – з метою подальшого вивчення 

принципів конституційного права та їх сутнісних характеристик; 

– у навчальному процесі – при підготовці навчальних посібників та 

підручників з конституційного права, порівняльного конституційного права, 

загальної теорії права, прав людини, а також у викладацькій діяльності в 

закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів першого, другого, 

третього рівнів вищої освіти за освітніми та освітньо-науковими програмами 

«Право» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в Інституті 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

26.08.2021 р.);  
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– у законотворчому процесі – для розробки нормативно-правових актів у 

відповідності до конституційних принципів та їх конкретизації в рамках 

галузевого, спеціального законодавства; 

– у практиці Конституційного Суду України та судів України – для 

врахування міжнародного досвіду інтерпретації конституційних принципів та їх 

функціональних особливостей, а також застосування конституційних принципів 

з метою належної аргументації актів органів судової влади. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювались на кафедрі конституційного права Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені 

та обговорювалися на таких міжнародних і національних науково-практичних 

конференціях: міжнародна науково-практичної конференції «Від 

громадянського суспільства – до правової держави» (Харків, 27.04.2017 р.); 

міжнародна наукова конференція «Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм (Х Тодиківські читання)» (Харків, 27-28.10.2017 р.); 

всеукраїнська наукова конференція «Верховенство права очима правників-

початківців: матеріали всеукраїнської наукової конференції» (Одеса, 18.11.2017 

р.); всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми правового 

забезпечення децентралізації в Україні» (Одеса, 05.04.2018 р.), всеукраїнська 

науково-практична конференція «Теорія і практика конституціоналізму: 

український та зарубіжний досвід» (Львів, 27.04.2018 р.), міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання розвитку юридичної науки та 

практики» (Київ, 18.05.2018 р.), міжнародна наукова конференція «Сучасний 

вимір прав людини: конституційний контекст (ХІ Тодиківські читання)» (Харків, 

26-27.10.2018 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів 

та цифрової реальності» (Київ, 17-18.09.2019 р.), міжнародна наукова 

конференція «Парадигми конституційного права: історія та сучасність (ХІІ 

Тодиківські читання)» (Харків, 01-02.11.2019 р.), всеукраїнська наукова 

конференція «Верховенство права очима правників-початківців» (Одеса, 

23.11.2019 р.), міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 
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взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в 

Україні та зарубіжних державах» (Київ, 29.11.2019 р.), міжнародна наукова 

конференція «Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня (XIІІ Тодиківські 

читання)» (Харків, 19.06.2020 р.), міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (Київ, 21.05.2021 

р.), міжнародна наукова конференція «Сучасні конституційні доктрини: 

проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці (XIV 

Тодиківські читання)» (Харків, 11.06.2021 р.), науково-практична конференція 

«Питання дискреційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади» 

(Київ, 20.06.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі висновки, узагальнення, припущення, 

пропозиції, положення новизни, що виносяться на захист, автор зробив 

самостійно, апробував й опублікував одноособово. 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 28 

публікаціях, з них: у 12 наукових статтях, 10 з яких опубліковано у вітчизняних 

наукових фахових виданнях, 2 – у зарубіжних наукових фахових виданнях 

(входять до Організації Економічного Співробітництва та Розвитку та 

Європейського Союзу), а також у 15 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. Одна публікація міститься в збірнику наукових статей 

монографічного характеру «Питання адміністративного права. Книга 3» (Харків: 

Право, 2019). 

Структура та обсяг дослідження. Дисертаційна робота складається із двох 

анотацій (українською та англійською мовами), вступу, восьми підрозділів, які 

об’єднані в три розділи, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 263 сторінки, з них 

основного тексту – 212 сторінок, список використаних джерел (326 найменувань) 

– 27 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ПРИНЦИПИ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ:  

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

«Ius est ars boni et aequi»  

(Право є мистецтвом добра і  

рівності, справедливості), 

Публій Ювенцій Цельс1   

 

1.1. Принципи конституційного права в системі правового регулювання 

 

Принципи в системі права. Ключовий фокус правничих досліджень 

зосереджується на категорії «право», яке у спеціальній літературі тлумачиться з 

різних авторських підходів. Ускладняються такі варіанти відповідними ідеями, 

обґрунтованими тією чи іншою школою праворозуміння. Особливо зважаючи на 

співвідношення природного права і позитивного права, за наслідками якого 

правники та філософи намагаються віднайти сутнісне значення права та його 

джерел.  

Загалом, терміно-поняття «право» визначають як «соціальне явище» [137, 

С. 73-83], так і «явище соціальної дійсності» [132, С. 12-17]. Проте, єдиною 

спільною ознакою для визначення поняття «право» можна назвати те, що воно 

покликане регулювати суспільні відносини. Відтак, «впорядкуванням поведінки 

учасників суспільних відносин за допомогою спеціальних юридичних засобів і 

способів» [56, с. 95], – називають правовим регулюванням.   

Враховуючи специфіку сфери суспільних відносин, певну особливість має 

їх правове регулювання. Наведена теза пояснюється концепцією «система 

права», яку складають різні елементи, які «разом можуть забезпечити виконання 

правом його функцій – підтримання порядку та гарантування свободи» [56, с. 

 
1 Див.: Шаповал В.М. Філософія права. Частина I. Історія філософсько-правових вчень. Харків: Вид-во 

Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. С. 19. 
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142]. Поняття «система права» у теоретичній літературі визначають, виходячи з 

того, що системою права є «сукупність чинних принципів і норм права, якій 

притаманні єдність, узгодженість, диференціація (поділ) і згрупованість норм у 

відносно самостійні структурні утворення (інститути, галузі та підгалузі права)» 

[55, с. 244]. Найбільш загальними елементами системи права можемо назвати 

поділ права на дві основні сфери: публічну та приватну. У цьому контексті, 

апелюючи до поділу права на такі два основних різновиди, визначимо специфіку  

конституційно-правового регулювання у національній правовій системі.  

Найперше, слід зазначити про те, що традиційно конституційне право 

відносять до складу публічного права. В теорії права, аналізуючи публічне право, 

дослідники надають йому характеристики підсистеми права, яка регулює 

відносини у публічній сфері, а до прикладів публічного права відносять 

конституційне право (крім того, адміністративне, фінансове, міжнародне 

публічне право тощо) [56, с. 146; 150, с. 120; 190, с. 301]. Разом з тим, ту сферу 

регулювання відносин, яка не належить до публічної влади, а є 

приватноправовими відносинами, називають приватним правом. До галузей 

приватного права передовсім відноситься цивільне, сімейне, трудове, 

міжнародне приватне право та інші [56, с. 146; 150, с. 120; 190, с. 302]. Таким є 

класичний підхід, який став усталеним та розглядається більшістю авторів 

навчальної літератури з права.  

Однак, слід наголосити, що сучасне право – активно розвивається разом із 

суспільними відносинами. Тож традиційні погляди на поділ права на приватне 

та публічне – не складає виключення для цієї тези. Такі думки, почали 

висвітлюватися в літературі, адже, як справедливо з цього приводу зазначається, 

«між публічним і приватним правом немає неперехідних кордонів – вони 

взаємопов’язані» [55, с. 255-256]. Відтак з’являються нові групи суспільних 

відносин, які здебільшого намагаються відносити до певної галузі права, 

звертаючись до предмету та методу. Проте, більшість раніше традиційних 

поглядів на правничі концепції, нині все частіше переосмислюються.  

Британський професор Т.Р.С. Аллан (T.R.S. Allan) також відзначав у своєму 

дослідженні той факт, що поділ права на публічне і приватне має відносну 
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умовність. Разом з тим, на думку дослідника, відмінності між публічним та 

приватним правом є важливими, а без апеляції до контексту – такі відмінності 

важко розрізнити. Для обґрунтування своєї тези, Т.Р.С. Аллан зазначає, що 

«урядове втручання у приватні права є від початку – незаконними, і немає такої 

влади, яка б могла довільно урізувати ці права задля суспільного блага: таке 

можливо лише внаслідок прозорого законодавчого затвердження, а за 

виконанням таких законів ревно стежитимуть суди, відповідальні за ведення 

цивільних прав» [1, с. 20]. 

Понад тим, Т.Р.С. Аллан вказує також на іншу тезу, яку слід навести далі: 

«З певної моральної перспективи, спрямованої проти авторитарної влади, чіткої 

межі між державою та “квазігромадськими” інституціями, і навіть приватними 

асоціаціями, котрі мають серйозну владу над своїми членами, просто не існує. 

Чим більш видимо поставали проблеми зловживання владою в неурядових 

організаціях, тим більш гостро виявлялися потреба повнішого втілення 

принципів чесності та раціональності й у сфері приватного права» [1, с. 20-21]. 

Із наведеної тези професора Т.Р.С. Аллана, яка викладена у його 

дослідженні про конституційну справедливість, вбачається те, що саме завдяки 

принципам як універсальним ідеалам слід послуговуватись при визначенні 

сутнісних відмінностей, досліджуючи систему права та її класичний поділ на 

право приватне і публічне.  

Разом з тим, функціональне призначення, яке стосується поділу права на 

публічне та приватне – відповідають усім інтересам: «приватне право фактично 

не існує без публічного, оскільки останнє покликане охороняти і захищати 

приватні відносини» [55, с. 256]. Крім того, розмежування цих двох підсистем 

права, їх співвідношення та взаємозалежність перетворилися із суто наукової 

проблеми на практичну, вирішення якої вимагає сучасна правова дійсність [9, с. 

76-77].  

Повертаючись до тези про переосмислення класичних понять у правничій 

доктрині, можемо перейти до конкретного прикладу, розглядаючи досліджуване 

у цій науковій праці конституційне право.  
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Так, у національній правовій системі конституційному праву відноситься 

важлива роль, але така думка в наш час, принаймні в рамках українського 

дискурсу, все ще піддається критиці. Загалом, є помітною тенденція, коли 

кожний окремий дослідник певної галузі права віддає перевагу на користь своїх 

наукових інтересів, що цілком природно. Разом з тим, саму дискусію про 

особливість конституційного права та його роль в рамках національної правової 

системи, ми перенесемо до наступного підпункту (1.2.), щоби зупинитись на 

цьому аспекті більш детально. 

Понад тим, на прикладі меж підсистем права, на наш погляд, видається 

логічним пояснити особливість конституційного права в системі права. 

Оскільки, як було зазначено, є тісний зв’язок між різними галузями права, 

особливо це помітно в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій, а тому 

конституційне право як фундаментальне право, на наш погляд, пояснюється 

наступним. 

Вплив конституційного права на сфери публічного і приватного права 

(мається на увазі узагальнення про різні галузі права), проявляється у тому, що 

конституційне право закріплює такі загальні стандарти, які знаходять своє 

втілення у відповідних галузях права. До слова, «економічна глобалізація та 

зростання у зв’язку з цим регулятивної ролі транснаціональних корпорацій, 

наприклад, приводить до розширення приватної сфери, а отже, притаманного 

приватному праву режиму правового регулювання. З іншого боку, зі зростанням 

загроз тероризму, загостренням екологічних, демографічних та інших проблем 

розширюється публічна сфера з притаманними їй особливостями регулювання, 

причому інколи за рахунок звуження приватної сфери – певних обмежень прав і 

свобод людини» [56, с. 147]. Такими загальними стандартами для галузей права 

є перш за все цінності та принципи, які універсально втілені в конституційному 

праві, а відтак можуть називатись конституційними.  

Завдяки загальнообов’язковому та універсальному характеру 

конституційного права, яке слугує стандартом становлення і розвитку сучасних 

правових систем в умовах конституційного порядку, вважаємо за можливе 

довести на прикладі аналізу конституційних принципів. Перш за все, для 
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аргументації наведеної тези, звернімось до даних правничої науки в частині 

загальнотеоретичних підходів до вивчення принципів у праві. 

Поняття принципів права. Дослідження принципів права (або правових 

принципів), не обмежуючись виключно розробками загальної теорії права, 

привертає значну увагу авторів різних правничих розвідок. Правові принципи 

також актуальна проблема як для різних галузей права, так і для суміжних із 

правом сфер суспільних наук. Мається на увазі, що покликання чи бодай 

формальну загадку про правові принципи можна зустріти далеко за межами 

правничих досліджень. Такий інтерес до принципів права можна пояснити тим, 

що саме вони виступають загальними ідеалами, які через право наближають 

суспільство до відповідного розвитку.  

Відзначимо, що дефініція принципів у праві як основоположних ідей та 

засад – одне із завдань в рамках української правничої доктрини. Не виключення 

складають й інші представники доктринальних досліджень, тому що вихідним 

для аналізу поняття «принцип» є з’ясування його етимології.  

До прикладу, «у загальній теорії права традиційно використовується 

значення слова “принцип” (від лат. principium – первісне, визначальне, те, від 

чого походить усе інше) – засада, основа, керівна ідея, вихідне положення будь-

якого явища» [141, с. 24]. Такі основні засади чи вихідні ідеї, мають наступну 

характеристику: універсальнісь, загальна значущість, вища імперативність, а 

також відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи 

внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної чи громадської 

організації (гуманізм, законність, справедливість, рівність громадян перед 

законом тощо) [59, с. 22]. 

Понад тим, в теоретичній правничій літературі бувають випадки 

використання як поняття «принципи права», так і поняття «правові принципи». 

В межах нашого дослідження різниці у наведених категоріях ми не вбачаємо та 

схиляємось вважати ці варіанти – синонімами.  

Далі розглянемо деякі дані загальної теорії права, присвячені категорії 

«принципи права».    
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Пропонуючи дефініцію «принципи права» в Юридичній енциклопедії, П. 

Рабінович зазначає про те, що принципами є керівні засади (або ідеї), які 

визначають зміст і спрямованість правового регулювання суспільних відносин, 

а значенням принципів права, на думку вченого, можна пояснити тим, що вони в 

стислому вигляді, концентровано відображають найсуттєвіші риси права та є для 

права квінтесенцією, «обличчям» [248, с. 128]. Досліджуючи дану категорію, А. 

Колодій також звертає увагу на те, що «принципи права – ідеологічна категорія, 

а це означає, що вони, як і право загалом, є формою суспільної свідомості, яка 

здійснює ідейний, інформаційно-виховний вплив загального характеру, тобто 

виконує функцію загального закріплення суспільних відносин, що і дає 

можливість розглядати їх з позиції певних ідей, керівних засад» [75, с. 43]. У 

свою чергу, О. Скакун визначає принципи права як загальноприйняті норми-ідеї 

найвищого авторитету, які уособлюють засади правового регулювання 

суспільних відносин та спрямовують їх учасників на встановлення соціального 

компромісу і порядку [190, с. 242].  

Автори підручника загальної теорії права за редакцією М. Козюбри, 

характеризуючи складність питання принципів права, зауважують на тому, що 

принципи мають недержавне джерело походження, так само як невідчужувані 

права людини та право взагалі. Так, «коріння правових принципів (курсив авт. – 

А.М.) слід шукати в релігії, зокрема в таких божественних заповідях, як “не 

вбий”, “не укради” тощо, які фактично притаманні всім релігіям і які 

поширюються на віруючих незалежно від віросповідання і конфесій; у 

суспільній моралі, зокрема в таких її засадах, як “віддай кожному своє” (за його 

заслугами), “турбуючись про власне благо, не зашкодь іншому”, “не будь суддею 

у своїй власній справі” тощо, які у свою чергу ґрунтуються на суспільних 

уявленнях про справедливість, правильність, добропорядність та інших 

моральних цінностях; у міфології (наприклад, встановлення табу на 

кровозмішування)» [56, с. 67]. 

Крім того, як зазначає Н. Оніщенко, принципи права не слід вважати 

здобутками певної держави чи ряду держав певного історичного періоду. На 

думку вченої, принципи відтворені всією історією та всього розвитку права, 
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деякі з принципів сформовані ще в період формування римського права та 

практично втілилися у різних історичних умовах [131, с. 6-7].   

Формулюючи дефініцію принципів права як системи вимог до належної і 

можливої поведінки людей, які відображають визнані у суспільстві цінності та 

утворюють спрямовану на регулювання суспільних відносин ієрархічну єдність, 

– О. Уварова окремо звертає увагу на те, що однозначного визначення поняття 

«принципи права» немає. Водночас, наводячи думку М. Козюбри, дослідниця 

зазначає, що принципи права, як і саме право, є явищем багатогранним, а тому 

не може бути повністю охоплене якимсь одним, універсальним визначенням 

поняття [214, с. 55-56].  

С. Погребняк, в контексті дослідження принципів у праві, робить висновок 

про те, що принципи – символізують дух права. Для обґрунтування цієї думки 

вчений наводить цитату судді Верховного Суду Ізраїлю М. Чешіна, «усе це – 

принципи, цінності, доктрини – є prima facie (на перший погляд) надправовими, 

але вони слугують якорем для права – для кожного закону – і жоден закон не 

може бути переказаний без них. Закон без такого якоря схожий на будинок без 

фундаменту; позаяк він не може встояти без нього, те ж саме й закон, який 

спирається сам на себе, схожий на повітряний замок» [141, с. 28].   

Визначаючи значення принципів права, О. Мамалуй звертає у вагу на те, що 

«саме принципи права визначають ту “систему координат” у межах якої і 

відбувається нормотворча та правозастосовна діяльність. Без принципів права 

нормативне регулювання суспільних відносин втратило б аксіологічний вектор, 

який є необхідним для поступального та системного розвитку суспільних 

відносин» [103, с. 265].  

Погоджуючись із наведеними думками дослідників, можемо зробити 

наступний підсумок. Принципи у праві перебувають на вершині системи права. 

Однак, для повноцінного розуміння наведеної тези найбільше заважає 

сприйняття права тільки з точки зору формального підходу до права [105, с. 52]. 

Зазначена проблема в українському праві досі знаходить на свою користь 

прихильників, адже конституційне право зокрема та національна правова 
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система в цілому мають негативний спадок радянської доби, який є причиною 

безкомпромісного позитивізму. 

Цінності та принципи у праві: спільні точки перетину. Наведена теза про 

відбиток радянської спадщини на правовій системі України, корелюється з 

іншою кореневою проблематикою, яка тісно межує із питанням принципів права, 

а саме правових цінностей. Сучасне право покликане захищати ті засадничі 

цінності, що обумовлюють його (права) зміст. Неможливо досліджувати 

принципи права та лишати поза увагою цінності, адже цей зв’язок між першою 

категорією та останньою – нерозривний.  

Як зазначає К. Жебровська: «правові цінності – це феномен, який постійно 

розвивається та взаємопов’язаний з принципами права» [48, с. 6]. Загалом, за 

даними, представленими загальною теорією права, принципи є вираженням 

цінностей, що більш детально розглянемо далі. 

Ю. Размєтаєва, шукаючи відповідь на питання про те, чим є правові 

цінності, вбачає взаємозалежність цінностей із правовою системою. Таким 

чином, на думку дослідниці, цінності можуть бути основою правової системи, 

якщо вони виражають «дух» права, що несуть у собі відображення 

справедливості і свободи. Так, правові цінності можуть заповнити лакуну 

суспільних цінностей, органічно вплітаючись при цьому в систему цінностей 

кожного індивіда [155, с. 183-184].  

Права людини уособлюють собою універсальну цінність для права, тому ми 

можемо лише погодитись із прихильниками універсалізму людських прав. До 

прикладу, аргументуючи універсальність прав людини, С. Максимов вказує на 

те, що «їх важливість полягає в утвердженні цінності людини і перерозподілі 

влади від впливових суб’єктів до кожної людини і будь-якої групи та асоціації, 

що прагне захищати інтереси звичайних людей. Визнання прав людини означає 

визнання моральної гідності людей» [99, с. 112].   

Узагальнюючи підходи до визначення принципів права, помітною 

виділяється характерна риса для правових принципів – їх абстрактний характер 

з точки зору теоретичного обґрунтування досліджуваної категорії. Такою самою 

ознакою можемо охарактеризувати термін «цінності», які в рамках правничих 
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розвідок та практичних дискусій розглядаються як взаємозалежні, 

взаємообумовлені, взаємоузгоджені терміно-поняття у правничій науці. 

Цінностями, які охороняються правом, передовсім є універсальні ідеали, які 

набули відповідного значення у конкретному суспільстві. Таким чином, в 

сучасних умовах, виходячи з історичних, політичних, культурних передумов – 

правові цінності уніфікували базисні засади розвитку суспільства. Саме тому, 

для науки конституційного права, цінності стали важливим об’єктом правової 

регламентації.        

Так, під поняттям «конституційні цінності» М. Салей розглядає 

«гуманістичні, демократично-правові, універсальні конституційно-нормативні 

об’єкти конституційних правовідносин, що визначально впливають на всі 

елементи сучасного конституціоналізму, публічно-владну і суспільну практику» 

[186, с. 95]. 

Досліджуючи конституційні цінності та їх взаємозв’язок із принципами, М. 

Савчин вказує на те, що «конституційні цінності визначають зміст 

конституційних принципів і норм, взаємопов’язані з установками та 

доктринальними орієнтирами інтерпретації (тлумачення) конституційного 

тексту, а взаємозв’язок конституціоналізму з конституційними цінностями 

зумовлює синтагму (смислову єдність) конституції та конституційного порядку» 

[185, с. 111].  

О. Тодика, конституційні цінності розглядає як «основні принципи, що 

закріплюються в Основному Законі держави і становлять основу державності й 

національної правової системи. По суті вони близькі до поняття “конституційні 

принципи”, “засади конституційного ладу”, але мають ширший зміст» [207, с. 

164].  

Опираючись на взаємозв’язок цінностей в конституційному праві із 

конституційним ладом, Є. Реньов у своєму комплексному дослідженні надає таке 

визначення цінностей конституційного ладу: «… основоположні, гранично 

узагальнені принципи (засади, цілі, установки), що закріплені безпосередньо в 

конституційно-правових нормах Основного Закону, а також сформульовані в 

практиці органу конституційного контролю. Цінності конституційного ладу 
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знаходять своє втілення в формі принципів, основних засад, які закріплені у I, III 

і XIII розділах Конституції України» [156, с. 6-7]. 

На думку авторів підручника «Загальна теорія права» за редакцією О. 

Петришина, зазначається про те, що цінності визначають сутність та мету права, 

а також лежать в його основі. Норми права виступають конкретизацією певної 

правової цінності. Крім того, «особливо тісний зв'язок існує між правовими 

цінностями і принципами права: якщо цінність орієнтує діяльність на бажану 

мету, то принцип формулює загальні вимоги забезпечення реалізації такої мети 

(наприклад, справедливість як цінність і принцип пропорційності)» [57, с. 42]. 

Спільною для цінностей та принципів права є універсальність, яка 

пояснюється тим, що здебільшого їх різновиди та система знаходять своє 

відображення в конституціях та конституційних актах, міжнародно-правових 

актах, правових прецедентах, правових звичаях, правовій доктрині. Деталізаціях 

цінностей та принципів може враховувати певну специфіку, яка характерна для 

правової системи окремої демократії. 

Правові цінності та принципи мають тісний зв’язок із християнськими 

цінностями. Так, слід звернутись до дослідження американського професора Ф. 

Фукуями, який вивчаючи питання політичного порядку та політичного занепаду 

звертав увагу на зазначену особливість. Зокрема, «І Гегель, і Ніцше розуміли 

сучасну політичну демократію як секуляризовану версію християнського вчення 

про універсальну рівність людської гідності» [222, с. 398]. 

Український дослідник права і релігії Д. Вовк, в одній зі своїх праць, 

зазначає про те, що в сучасних умовах держави та право в якості етичного 

підґрунтя мають явну або іманентну орієнтованість на християнські цінності та 

ідеї. Для пояснення цієї тези, дослідник зазначає: «гуманізм як ідея і принцип 

західного права, його соціальна зверненість визріли або безпосередньо всередині 

християнської ідеології, або на підставі ідей, які є секуляризованим 

продовженням християнства» [24, с. 25].  

О. Грищук, досліджуючи філософію конституційних цінностей вказує на те, 

що християнські культурні цінності у Європі переважають над іншими 

культурно заснованими цінностями. На переконання вченої, одне із найбільш 
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виразних пояснень підкреслює ціннісно нейтральний характер свободи, рівності 

та демократії. Такі цінності позначають лише деякі правила примирення 

ціннісних конфліктів між людьми, а не встановлення певної всеосяжної 

доктрини як офіційно визнаної віри, залишаючи достатньо місця кожному 

індивідууму, щоб розробити власне життя відповідно до його віри і прив’язати 

лише комунікацію в публічній сфері до деяких формальних правил [39, с. 21]. 

В межах правничих досліджень поняття «цінності» та «принципи» 

розглядаються паралельно або нерозривно одне від одного. Особливо, 

зазначений аспект виражається в рамках науки конституційного права.  

Як слушно зазначає Н. Мішина, «найбільш часто поняття “конституційні 

цінності” застосовують в одному контексті та у тісному зв’язку з поняттям 

“конституційні принципи”» [121, с. 109]. На думку Д. Гараджаева, конституційні 

цінності – це конституційні принципи, які найбільш важливі на конкретному 

етапі розвитку суспільства та держави, а їхній перелік знаходиться в постійній 

динаміці [28, с. 26]. Крім того, М. Савчин у цьому контексті наводить таке 

узагальнення: «в нормативному сенсі конституційні цінності знаходять свій 

прояв у вигляді принципів права, програмних положеннях конституції. Базові 

конституційні цінності є загальним мірилом правомірної поведінки (оскільки 

більшість людей докладно не ознайомлені зі змістом конституційних норм, а 

співмірюють її із загальним уявленням про належне, справедливе, доброчесне 

тощо), критерієм прийняття законодавчих актів, здійснення соціальної політики 

уряду. За таких умов важлива роль належить гарантіям доступу до 

справедливого і чесного правосуддя, яке б забезпечувало баланс публічних і 

приватних інтересів у складно організованому суспільстві» [185, с. 85-86].  

Для досягнення цілей нашого дослідження, зазначені правничі категорії ми 

будемо розглядати як взаємозалежні, адже в сучасному праві принципи є його 

цінностями. При вивченні функціональних особливостей конституційних 

принципів неможливо не покликатись на конституційні цінності та навпаки. 

Підходи до класифікації принципів права. У спеціалізованій правничій 

літературі, незважаючи на спільні погляди дослідників стосовно дефініцій та 



 36 

ознак поняття «принципи права», все ж помітним є різний підхід до класифікації 

принців у праві. 

Традиційним для правничої науки є поділ принципів залежно від сфери дії 

або застосування на загальні, міжгалузеві, галузеві, а також на принципи 

підгалузей та інститутів права. Найбільш поширеним поняттям серед різновидів 

правових принципів є «загальні принципи права», яке розглянемо далі. 

Загальні принципи формують підвалини не тільки тлумачення та реалізації 

норм права, а й самого процесу нормотворчості, є конкретизацією 

основоположних принципів, на основі яких вони забезпечують єдність права. 

Вважається, що вони тісно пов’язані з теорією природного права, адже нерідко 

ґрунтуються на «природній справедливості», загальній для всіх правових систем, 

розглядаються як засіб перенесення природного в позитивне право [56, с. 73].  

Як вбачається із огляду спеціалізованої правничої літератури, авторами 

українських підручників з теорії права недостатньо звертається уваги на 

категорію «загальні принципи права», іноді можна зустріти до певної міри схожі 

за змістом терміни, зокрема: «загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права», 

«загальноправові принципи» або «загальновизнані принципи». Також, 

традиційним є покликання у більшості досліджень на думку Ж.-Л. Бержеля, який 

свого часу вказував на те, що поняття «загальні принципи права» хоч і активно 

використовується, однак його зміст залишається неясним, а природа – 

невизначеною [7, с. 163]. Понад тим, не можемо вважати, що такий підхід став 

причиною зазначеної проблеми.   

В сучасній теоретичній привичній літературі, починає виправлятись 

зазначена тенденція поверхового згадування про загальні принципи права. Так, 

наприклад, у підручнику загальної теорії права за редакцією О. Петришина 

віднаходимо окремий параграф, присвячений аналізу загальних принципів 

права. Загальні принципи права, на переконання авторів підручника, – «це 

принципи, які поширюються на право в цілому, усі його галузі та інститути» [57, 

с. 193].     

В дисертаційному дослідженні Т. Фулей пропонується така класифікація 

принципів права:  
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«1) загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права, що є 

придатними до застосування у будь-якій системі права;  

2) загальні принципи права (для кількох систем права) – однойменні 

принципи в основних національних правових системах світу, яким притаманні 

певні особливості і можливості застосування як у внутрішньому, так і в 

міжнародному правопорядках. Серед них можна виділити: а) загальні принципи 

права для кількох національних систем; б) загальні принципи права для 

національних систем та міждержавних утворень (наприклад, Європейського 

Союзу);  

3) принципи системи права, серед яких: а) принципи міжнародного права; 

б) принципи внутрішньодержавного права (загальноправові)» [223, с. 5].  

Припускаємо, що недостатня увага серед розробок загальної теорії права на 

загальні принципи права пояснюється тим, що «загальні принципи права» 

помилково відносили до сфери досліджень міжнародного права, очевидно, 

вважаючи, що загальні принципи права – це принципи, які виражені у 

міжнародних договорах [110, с. 11].  

До прикладу, автори підручника з міжнародного права за редакцією В. 

Буткевича аргументовано зазначають, що загальні принципи права не можна 

ототожнювати із принципами міжнародного права, хоча вони і формулюють 

загальні засади, головні ідеї у праві. Природа та зміст принципів міжнародного 

права і загальних принципів права – різна. Так, принципи міжнародного права 

формуються на основі чинних міжнародних звичаїв та договорів, а загальні 

принципи права – на основі функціонування правових систем як їх 

закономірності, результат [14, с. 126]. Отже, за своїм походженням загальні 

принципи права є принципами внутрішньодержавного права. Міжнародне право 

лише констатує вже встановлені, що існують у національних правових системах, 

принципи. Таке трактування прийнятне сьогодні більшістю фахівців [125, с. 

210]. 

М. Баймуратов, звертаючись до принципів міжнародного публічного права, 

визначає їх через термін «основні  принципи». Так, на думку вченого, основними 

принципами міжнародного публічного права виступають керівні правила 
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поведінки його суб’єктів, що виникають як результат суспільної практики; 

юридично закріплені  початки міжнародного публічного права. Разом з тим, М. 

Баймуратов вказує на те, що такі принципи «являють собою найбільше загальне 

вираження і практику поведінки, яка встановилася, і взаємодії суб’єктів 

міжнародного права на міжнародній арені в рамках міжнародних відносин» [3, 

с. 132]. 

Якщо брати до уваги європейський континент, то в сучасних умовах 

функціонування Європейського Союзу, слід звернутись до статті 2 Договору про 

Європейський Союз, в якій йдеться про спільні цінності для держав-членів в 

рамках суспільства, яке характеризується плюралізмом, терпимістю, 

справедливістю, солідарністю, а також рівністю жінок і чоловіків: «Союз 

заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, 

правової держави та дотримання прав людини, включаючи права осіб, що 

належать до меншин» [43].      

 Окремо, підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, актуалізує 

питання визначення спільних для європейських демократій цінностей. Так, у 

Преамбулі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

зазначено, що відносини Сторін гуртуються на таких спільних цінностях: «повазі 

до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування, прав 

людини і основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до 

національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і повазі до 

різноманітності, людської гідності та відданості принципам вільної ринкової 

економіки, які сприяють участі України в Європейських політиках» [215].  

В рамках теоретичних розробок в українському праві, слід окремо виділити 

працю С. Погребняка «Основоположні принципи права (змістовна 

характеристика)» [141, 240 с.]. Концепт основоположних принципів права став 

сучасною тенденцією в рамках дослідження принципів права в цілому, а також 

загальних принципів права зокрема. 
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За визначенням С. Погребняка, «основоположними принципами права слід 

розуміти систему найбільш загальних і стабільних імперативних вимог, 

закріплених у праві, які є концентрованим виразом найважливіших сутнісних 

рис та цінностей, що притаманні цій системі права, і визначають її характер і 

напрямки подальшого розвитку» [141, с. 37]. Концепт основоположних 

принципів права С. Погребняк обґрунтовує тим, що загальноприйнятим став 

поділ принципів права на загальноправові (загальні), міжгалузеві і галузеві. На 

переконання С. Погребняка, такі принципи притаманні відповідно системі права 

в цілому, кільком галузям права або окремим галузям. Тому, «у системі 

загальних принципів права можна виділити групу основоположних принципів, 

тобто такі, що визначають основні положення чого-небудь, дають основу чому-

небудь, є основними» [141, с. 27]. Таким чином, основоположними можна 

вважати принципи, що лежать в основі права, утворюють його фундамент; на 

них ґрунтується право як загальнообов’язковий соціальний регулятор [141, с. 

27]. Насамкінець, окремо С. Погребняк виділяє серед основоположних 

принципів права, до яких відносить: справедливість, рівність, свобода і гуманізм 

[141, с. 38].  

За різних підходів до визначення системи принципів права, вчена О. 

Уварова продовжує концепцію, викладену С. Погребняком, що гармонійно 

вкладається в сучасну тенденцію вивчення принципів права в українській 

доктрині. 

На переконання О. Уварової, «взаємозв’язок і взаємодія принципів двох 

підсистем принципів права – системи вимог до системи правового регулювання 

і системи вимог до учасників суспільних відносин – зумовлений тим, що своєю 

основою вони мають спільний фундамент, який складають принципи 

справедливості, свободи, рівності і гуманізму, що об’єднують дві названі 

підсистеми, забезпечуючи єдність і стабільність правового регулювання» [214, с. 

67]. 

Загальний принцип має пріоритетне значення у тому сенсі, що саме завдяки 

йому в праві втілюються загальнолюдські цінності. До таких загальнолюдських 

цінностей відносять: «свободу, рівність, справедливість та гуманізм (людську 
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гідність)» [57, с. 194]. Разом з тим, автори підручника загальної теорії права за 

редакцією М. Козюбри, приділяють увагу проблемі основоположних принципів 

права, які «є вираженням найважливіших цінностей, що притаманні праву, і тому 

найбільш яскраво виражають його дух. Вони забезпечують змістовну 

легітимацію права, визначають розуміння “правильно” і “неправильного”, є 

дороговказами при встановленні межі між дозволеним і незваленим у спільних 

відносинах» [56, с. 70].  

За наведених вище визначень загальних принципів права та 

основоположних принципів права можемо зробити узагальнення про те, що 

основоположні принципи права, за змістом та значенням слова 

«основоположний», більш повно відображають вагу принципів права такого 

рівня. Також, при визначенні різновидів принципів права, виникає потреба 

визначення наявності серед них ієрархії, адже при використанні терміну 

«основоположні принципи права», ранжування принципів відіграє важливу роль 

як у правовому регулюванні, так й при розв’язанні певної судової справи. 

Понад тим, завдяки основоположним принципам права відбувається 

формування норм та інститутів усіх галузей права, приймаються нормативні та 

індивідуальні правові акти, здійснюється весь процес правового регулювання. 

Такі принципи у праві втілюють нерозривний зв'язок минулого, сьогодення та 

майбутнього правової системи, характеризуючи особливості правової культури 

суспільства [56, с. 70].  

Тож, до основоположних принципів права належать: справедливість 

(формальна, змістовна, процедурна), рівність, свобода, гуманізм. Окремо, до 

загальних принципів права, які притаманні праву в цілому та діють в усіх його 

галузях та інститутах, в теорії права відносять принцип правової визначеності, 

принцип пропорційності (співмірності), принцип добросовісності, принцип 

розумності [56, с. 71-75].  

За таких умов, основоположні принципи є основою права, яке покликане 

регулювати суспільні відносини. Разом з тим, загальні принципи знаходяться в 

системі права. Складність даного підходу полягає в тому, щоб з’ясувати 
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практичну особливість таких принципів, які функціонують в межах 

конституційного права [109, с. 54]. 

Загалом, як відзначається у німецькій правничій доктрині, між загальними 

принципами права та принципами конституції існує взаємозв’язок [325, p. 37]. 

Погоджуючись із наведеним висновком, далі продовжимо дискурс 

методологічного вивчення принципів конституційного права. 

Верховенство права як основоположний правовий принцип. 

Аналізуючи різновиди принципів у праві, передовсім фокусуючи увагу саме на 

дослідженні основоположних принципів права та загальних принципів права, не 

можна обійти стороною ідею верховенства права. Наголосимо, що верховенство 

права виступає універсальним прикладом для розуміння загального 

(основоположного) правого принципу в сучасних умовах. 

Понад тим, як зазначав американський професор права Р. Двркін (Ronald 

Dworkin), що в основу верховенства права закладено парадокс, однак цей ідеал 

вимагає визначеності та засуджує неоднозначність у праві [41, с. 15]. Відомий 

сучасний дослідник верховенства права, американський професор Б. Таманага 

(Brian Tamanaha) вказує на чільне місце верховенства права, яке він називає 

виключним і легітимуючим політичним ідеалом сучасного світу, проте 

узгодженості відносно його точного значення немає [259, p. 4]. Понад тим, на 

наш погляд, слід проаналізувати витоки, які з ідеї верховенства права 

сформували дієвий нині принцип.  

Як відомо, 1215 року було укладено Magna Carta Libertatum (в українському 

перекладі відома як Велика хартія вольностей), ознаменувала гарантії захисту 

людських прав, свободи та обмеженого правління. Magna Carta вирішила 

конфлікт між англійським королем Іоанном Безземельним та баронами, а саме як 

реакція баронів на свавільні дії короля щодо виручення майна та знищення 

замків. Для цього, у Magna Carta було визнано право баронів на повстання  проти 

тиранії короля та врегулювано процедуру їх повстання. Водночас, у цій правовій 

пам’ятці визначено важливе положення, яке і донині є невід’ємною частиною 

англійської конституції: 



 42 

«39. Жодна вільна людина не буде оштрафована або ув’язнена, або 

позбавлена володіння, або якимось іншим чином обездолена, і ми не підемо на 

неї і не пошлемо на неї, тільки як за законним рішенням рівних їй (її перів) і за 

законами країни» [180, с. 38]. 

Власне, Magna Carta є тим документом, що став англійським 

першоджерелом правовладдя в юридичному значенні, відповідно до якого особа 

має бути захищеною від свавілля і зловживань влади. Саме з цією метою в ній 

було викладено певні дуже важливі права та виписано настанови стосовно 

діяльності судів. Хоча, тоді аж ніяк не йшлося про наміри задекларувати «права 

людини» в сучасному розумінні, адже за мету ставився захист інтересів феодалів 

від королівської тиранії та узурпації влади монархом [35, с. 160]. 

Понад тим, саме на підставі принципового положення про гарантію прав 

людини та обмежене правління – починає розвиватись ідея верховенства права, 

тобто влади обмеженої правом. Верховенство право, а саме в оригінальній версії 

– «rule of law», у праці відомого англійського вченого-конституціоналіста А. 

Дайсі (Albert Dicey) почало формуватися, як окрема доктрина та правовий 

принцип, продовжуючи прагнення різних суспільств досягти належного рівня 

свободи та гарантії прав. 

Так, поняття «rule of law» А. Дайсі дослідив як засадничу ідею, яка втілена 

в англійській конституції загалом, та в англійському праві в цілому. Комплексне 

дослідження «rule of law» було предметом відомої праці А. Дайсі «Вступ до 

вивчення конституційного права», виданої 1885 року. Зазначене дослідження 

досі користується неабиякою популярністю серед правників, зокрема до 

результатів дослідження англійського вченого звертаються у демократіях, що 

активно розвиваються. 

Праця А. Дайсі привертає увагу дослідників права, однак в Україні джерело 

для аналізу доступне у перекладі, зробленому ще на початку минулого століття 

[40, 660 с.]. Загалом, це пояснює в загальних рисах глибину проблеми у 

доктринальних розуміннях верховенства права. Навіть з аналізу західних джерел 

[250, 294 p.; 259, 180 p.; 318, 213 p.; тощо], вбачається, що Дайсієвий підхід до 

концепту «rule of law» став основою більшості нових досліджень про 
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верховенство права, хоча сама праця А. Дайсі є результатом аналізу 

різноманітних перших спроб визначити цей концепт у працях давніх мислителів. 

Словом, у фундаментальній праці А. Дайсі про концепт «rule of law», йдеться як 

про один із принципів англійської конституції, який автор запропонував 

визначити у таких трьох підходах: 

По-перше, «rule of law» означає абсолютне верховенство або панування 

звичаєвого права як протилежність впливові свавільної влади і виключає 

існування свавільності виключних повноважень чи навіть широких 

дискреційних повноважень державної влади. Дайсі зазначав, що англійці 

перебувають під владою права, і лише права; у нас людина може зазнати 

покарання за порушення права і не може бути покарана за щось інше [40, с. 227].  

По-друге, «rule of law» означає рівність перед законом, або рівне 

підпорядкування всіх класів звичайному праву країни, яке застосовується 

звичайними судами. У цьому значенні «rule of law» виключає ідею будь-якого 

звільнення посадовців чи інших осіб від обов’язку коритися законові, що 

поширюється на інших громадян, або від відповідальності перед звичайними 

судами. Водночас автор вказав, що в Англії «насправді не може бути чогось 

подібного до «адміністративного права» чи «адміністративних судів» Франції. 

Таким чином, А. Дайсі вважав, що для публічних спорів має бути спеціальний 

адміністративний орган, а не юрисдикція цивільних судів [40, с. 216-218]. 

По-третє, осмислюючи концепт «rule of law», А. Дайсі  виходить з того, що 

конституція заснована на верховенстві права, тому що загальні принципи 

конституції (наприклад, право на особисту свободу або право на публічні 

зібрання (мітинги) виступають в Англії результатом судових рішень, що 

визначають права приватних осіб в окремих випадках, проте більшість іноземних 

конституцій забезпечення будь-яких прав приватних осіб залежить від загальних 

принципів конституції [40, с. 219]. 

У трьохтомному дослідженні про «Верховенство права» С. Головатого, 

можна віднайти ґрунтовний аналіз праці А. Дайсі разом із коментарями та 

заувагами, запропонованими С. Головатим.     
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Так, С. Головатий зазначає про те, що Дайсі вважав, що поданий таким 

чином «загальний виклад природи» того, що охоплювалось формулою «rule of 

law», не розкриває в повній мірі його суті. На його думку, для розуміння, того 

що цей принцип у всіх своїх різних аспектах і проявах означає насправді, слід 

спробувати відстежити його вплив через деякі головні положення конституції. 

Найкраще, на погляд А. Дайсі, це можна зробити, якщо ретельно з’ясувати 

спосіб, у який право Англії дає собі раду в таких питаннях, як: «право на 

особисту свободу»; «право на свободу вираження думки»; «право на публічні 

зібрання»; «застосування військового стану»; «права та обов’язки армії»; «збір і 

витрати суспільних доходів»; «відповідальність міністрів» [33, с. 556].  

Крім того, С. Головатий вказує, що надалі справжню природу того, що в 

Англії існує у вигляді «rule of law», А. Дайсі розкривав шляхом протиставлення 

його ідеї droit administratif (себто ідеї «адміністративного права») у тому 

значенні, у якому вона на той час була досить поширеною в багатьох 

континентальних країнах. З цією метою він розглядав відповідні положення 

бельгійської (чи якоїсь іншої континентальної) Конституції, що стосуються, 

приміром, права на особисту свободу, на основі їхнього порівняння з 

англійським принципом [33, с. 556-557].  

Концепт «droit administrative» походить із правової системи Франції, який 

на думку А. Дайсі має більше негативного, аніж позитивного для «rule of law». 

Більш детально цей аспект розкрито у дослідженні Б. Малишева: «З приводу 

протиріччя французького адміністративного права принципу панування права А. 

Дайсі пише, що існування адміністративного права робить юридичний статус 

будь-якого урядового чиновника у Франції повністю несхожим з юридичним 

статусом посадових осіб в Англії, і фактично встановлює такий стан речей, що у 

своїй основі суперечить тому, в чому англійці бачать належне панування єдиного 

права для всієї держави» [100, с. 121]. У даному випадку є помітною проблема 

надмірного втручання у приватну сферу автономії людини, в ситуації з 

відносинами із державою, коли приватна особа, захищаючи свої права та 

інтереси протистоїть державі.  
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Л. Єресько, досліджуючи працю А. Дайсі у цій частині проблематики робить 

висновок про те, що верховенство права являє собою концепцію рівності, 

сформульовану судовою практикою, яка ґрунтується на принципах: «1) однакова 

підпорядкованість загальному праву та одному закону, що застосовуються 

загальними судами, кожного, незалежно від положення, статусу чи займаної 

посади; 2) невідворотність юридичної індивідуальної відповідальності для 

кожного за будь-яке порушення, незважаючи на те, чи була незаконна дія 

вчинена на виконання наказу керівництва; 3) застосування судами одних і тих 

самих принципів до вирішення будь-яких спорів, незважаючи на їх 

малозначність» [46, с. 77-78]. 

Отже, дослідження А. Дайсі стало витоком для сучасного розуміння 

загального принципу демократій, яке на сьогодні інтерпретується в українській 

доктрині та законодавстві як принцип верховенства права. На проблематику 

перекладу «rule of law» звертають увагу дослідники (зокрема згадані вище С. 

Головатий, Б. Малишев, Л. Єреського, а також Д. Вовк [26, С. 127-130], С. 

Погребняк [139, С. 26-36], О. Уварова [213, С. 65-72] та інші). Так, до прикладу, 

коректним перекладом та українським відповідником Дайсієвого «rule of law», 

на переконання С. Головатого, слід вважати термін «правовладдя» [120]. Ми не 

заперечуємо проти того, що в українській правовій традиції методологічний 

дискурс про терміни та поняття – проблема, яка потребує окремого вирішення. 

Разом з тим, за аналогією із А. Дайсі, який свого часу не знайшов вдалих 

відповідників деяким термінам в англійському праві англійською мовою, 

видається, що цілком прийнятним було б використовувати англійський варіант 

«rule of law», подібно до латинських слів, які не перекладаються зокрема 

українською. З огляду на те, що кожна конституційна система окремої 

демократичної країни має свої індивідуальні характеристики, тому деякі терміни 

можуть і не знайти своїх точних відповідників. Напевно, це пояснює українську 

дискусію про становлення верховенства права – правовладдя. 

Принагідно відзначимо, посилаючись на вже загаданого професора Б. 

Таманагу (Brian Tamanaha), який осмислюючи різноманітні теорії верховенства 

права, прийшов до висновку про те, що нове авторське визначення цього 
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поняття, насправді, не виправить проблеми у розбіжностях його тлумачення. Ба 

більше, невизначеність верховенства права створює небезпеку, адже воно може 

перетворитись на порожню фразу, що навіть злочинні уряди будуть здатні 

прикриватись нею [259, p. 114].     

Зауважимо, що пошук відповіді на питання про розуміння принципу 

верховенства права залишається актуальним та все ще незавершеним на рівні 

доктринальних розвідок. Власне, цією особливістю верховенство права дає 

поштовх до постійних наукових пошуків і роздумів, з тим, щоби воно не ставало 

«порожньою фразою». 

Б. Таманага, аналізуючи різні дефініції верховенства права, пропонує 

характеристику верховенства права крізь призму трьох тем, які є його 

структурою: 1) уряд, обмежений законом, 2) формальна законність, 3) 

верховенство права, а не особи.  

По-перше, ідея обмеженого уряду склалась протягом двох тисячі років, хоча 

в різний період вона ставала слабкою, проте не зникла повністю, як розуміння 

того, що верховна влада, держава та її посадові особи мають обмежуватись 

законом. Зміст цієї ідеї складав не захист індивідуальної свободи, а стримування 

урядової тиранії. Боротьба за обмеження тиранії суверена почалась задовго до 

ідеї індивідуальної свободи. Таке розуміння верховенства права домінувало до 

часів тріумфу лібералізму, коли наголос змістився на формальну законність. 

Разом з тим, проблема обмеженого правління однакового стосується як 

одноосібного суверена, так і парламенту чи будь-якої особи або інституції, яка 

має можливість створювати закон [259, p. 114-115].    

По-друге, аналізуючи формальну законність Б. Таманага зазначає, що вона 

є домінантною для лібералізму і капіталізму, а найважливішою рисою виступає 

передбачуваність. Таким чином, верховенство право у значенні формальної 

законності передбачається публічними законами без зворотної дії, що мають 

ознаки загальності, однакового застосування та чіткості. Зазначені формальні 

якості є характеристиками правових норм, а наголос у формальній законності 

робиться на правовому порядку, встановленому і підтримуваному урядом. Крім 
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того, процедурним значенням формальної законності також є доступність до 

справедливого слухання у судовому процесі [259, p. 119]. 

І до третьої групи значення терміну, Б. Таманага відносить ідею про 

«верховенство права, а не особи». Так, в основі цієї ідеї лежить розуміння, що 

життя під владою закону означає не бути жертвою непередбачуваних примх 

інших осіб – суверенів, суддів, посадових осіб чи громадян. Також це означає 

мати захист від типових людських слабкостей, зокрема, упередженості, 

пристрасності, схильності до помилок, невігластва, жадібності, примхливості 

[259, p. 122]. Найбільшою загрозою за такої характеристики може мати судова 

система. Адже, коли існує верховенство права і за суддями залишається останнє 

слово щодо інтерпретації і застосування закону, судді визначають наслідки 

результатів застосування законів. Саме тому, за умови невизначеності певного 

закону, верховенство права може виродитися у владу суддів [259, p. 124]. Тому 

судді мають бути індивідами, наділеними розважливістю, мудрістю та 

відповідним характером, у протилежному випадку – закон буде бездумним, 

порочним і байдужим до наслідків застосування [259, p. 125].  

За підходом, представленим професором Т.Р.С. Алланом, термін 

«верховенство права» складають принципи та цінності, які загалом надають 

певної стабільності та узгодженості правопорядку. Також верховенство права є 

поєднанням стандартів, очікувань та прагнень, яке охоплює традиційні уявлення 

про свободу та справедливість людини та вимоги справедливості, чесності у 

відносинах між урядом та громадянами [250, p. 21].   

До прикладу, також узагальнене визначення верховенства права нами було 

знайдено у праці Ф. Фукуями (Francis Fukuyama). На думку мислителя, 

верховенство права, по-перше, є дотриманням права власності та вимог 

договірного права, що дає змогу розв’язати питання торгівлі та інвестицій, а по-

друге – верховенство права пов’язане з волею правителя та панівного класу й 

стосується дотримання обмежень, установлених законом. Понад тим, реалізація 

верховенства права залежить від функціонування сильних інституцій в державі, 

чим Фукуяма пояснює успіхи одних держав, у порівнянні із промахами інших 

[220, с. 304]. 
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Доцільно відзначити працю Старшого судового лорда Великої Британії Т. 

Бінгема (Tom Bingham) «The rule of law», видану у 2011 році [318, 213 p.], в якій 

подано дослідження верховенства права з практичної точки зору англійського 

правника. Концепт «верховенство право» розглядається конституційним 

принципом Великої Британії, хоча він має також й універсальну особливість, 

адже послідовно різні держави намагаються слідувати ідеї верховенства права.  

Т. Бінгем характеризує верховенство права, виходячи із підходу про 

підкореність закону та вирішення суперечностей в рамках судового процесу, 

застосовуючи закону як втілення справедливості. Понад те, за Т. Бінгемом, віра 

у верховенство права не означає беззастережного захоплення законом, або 

правничою професією, судами або суддями. Однак закон закликає нас визнати, 

що ми б скоріше жили в країні, яка дотримується або, принаймні, прагне 

дотримуватися принципу верховенства права, аніж у тій, яка цього не робить. 

Дослідник відзначає, що такі режими, які існують поза ідею верховенства права, 

характеризуються так: опівночі стук у двері, раптове зникнення, показовий 

процес, застосування до ув’язнених генетичні експерименти, зізнання, отримані 

внаслідок тортур, ГУЛАГ і концтабір, ведення агресивної війни тощо. Тому, на 

думку Т. Бінгема, краще змиритися з холеричними суддями та жадібними 

адвокатами, аніж газовими камерами, практикою геноциду чи етнічних чисток 

[318, p. 9].   

В частині практичної реалізації принципу верховенства права, 

підсумовуючи свою книгу, Т. Бінгем зазначає про те, верховенство права не є 

фіксованим на усі часи. Приміром, деякі країни не підпорядковуються принципу, 

інші намагаються його переписати, а ті, хто визнає принцип верховенства права, 

не завжди здатні у повній мірі дотримуватись його вимог. Однак, підсумовуючи 

Т. Бінгем відзначає, що верховенство права залишається ідеалом, проте ідеалом, 

до якого варто прагнути, в інтересах доброго урядування та миру, вдома та у 

цілому світі [318, p. 174].    

Далі пропонуємо також звернутись до сучасного дослідження про 

верховенство права – американського професора П. Гаудера (Paul Gowder) 

«Верховенство права в реальному світі», видану 2016 року, перекладену 
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українською – 2018 року [29, 392 с.]. Зазначена праця виділяється серед 

досліджень проблематики тим, що справді автором здійснено ґрунтовний аналіз 

не лише теоретичних особливостей верховенства права, а також його реального 

практичного втілення у світі. П. Гаудер критично аналізує різні дослідження, 

звертауючи увагу на таке: «Філософи і юристи, часто наслідуючи визначальні 

розвідки Лона Фуллера і Фрідріха Хайєка, наповнили верховенство права 

низкою різних ідей. Вони кажуть, що закони мають бути передбачуваними, 

стабільними, загальновідомими, загальними і (як вважають деякі науковці) 

такими, що більш-менш відповідають умовам суспільства, чиє життя вони 

покликані регулювати. Та в цих не надто концептуальних межах немає згоди 

стосовно того, що саме означає відповідати названим широким ідеалам. 

Наприклад, провідний філософ права Джозеф Раз обґрунтовує, що законові 

необов’язково бути загальним. З іншого боку, дехто, і серед них Рональд 

Дворкін, доводить, що верховенство права висуває значно більші вимоги до 

політичних спільнот і, можливо, є складовою цілої теорії справедливості» [29, с. 

26].    

П. Гаудер, який знову ж таки системно аналізує проблематику дослідження, 

обґрунтовує верховенство права передовсім двома версіями – слабкій та сильній.  

Верховенство права як нормативний принцип регулювання політичних 

держав, – за слабкою версією П. Гаудера, – примусова влада повинна 

використовуватися за правилами, які дають тому, до кого ця влада здійснюється, 

можливість притягнути носіїв влади до відповідальності на розумних підставах, 

тобто обмеженість влади правом [29, с. 40]. До більш сильної версієї дослідник 

відносить згадані правила, які, на його думку, мають бути виправданими для всіх 

на розумних підставах, сумісних із рівністю усіх. Понад те, коли в законі або під 

час реалізації офіційного розсуду існує відмінне ставлення до людей, має 

існувати публічна підстава для вирішення зазначеної нерівності [29, с. 62-63].  

Отже, проаналізувавши деякі підходи до вивчення верховенства права, 

представлені насамперед в дослідженнях західних авторів, можемо зробити 

власне узагальнення. Концепція «rule of law», в українській версії представлена 

як верховенство права – правовладдя, розглядається не лише як теорія чи 
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доктрина, а також як правовий принцип. Зазначений принцип має властивості 

основоположного, адже прагнення сучасних держав до послідовного його 

втілення в рамках національних правових порядків, дає підстави стверджувати 

про універсальний характер верховенства права як принципу. Таким чином, 

верховенство права (правовладдя) на сьогодні відбувся як принцип, закріплений 

на міжнародному рівні, а також як конституційний принцип у різних правових 

системах в умовах демократії. 

Міжнародний рівень та конституціоналізація верховенства права як 

принципу. Функціонування принципу верховенства права в системі 

конституційного права можемо пояснити в контексті його (принципу) 

конституціоналізації. Сам термін «конституціоналізація», як вказує О. 

Стрєльцова, є «каналом, через який здійснюється розширення кола об’єктів 

конституційного регулювання відповідно до актуальних тенденцій суспільно-

політичного розвитку з метою конкретизації та деталізації конституційних норм 

і принципів» [205, с. 79]. 

На нашу думку, верховенство права слід аналізувати з точки зору його 

основоположного принципу, який є універсальним для сучасних демократій, 

зважаючи на міжнародне визнання на рівні відповідних міжнародно-правих актів 

та конституційного закріплення в рамках національної правової системи. Власне, 

в цій частині мова йде про нормативний аспект принципу верховенства права. 

Основоположний характер верховенства права можна пояснити, зокрема, 

тим, що на рівні універсального міжнародного акту – Загальній декларації прав 

людини 1948 року, в Преамбулі загадано про верховенство права, яке захищає 

людські права: «необхідно, щоб права людини охоронялися верховенством права 

з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися до повстання 

проти тиранії і гноблення як до останнього засобу» [321]. Не можемо оминути 

увагою український контекст щодо перекладу Загальної декларації, оскільки на 

офіційному вебсайті Верховної Ради України в розділі «Законодавство України» 

подано цю частину, яка в оригіналі містить посилання на «the rule of law», проте 

в перекладі йдеться про «силою закону» [53]. Це пояснює проблему складності 

практичного втілення верховенства права (правовладдя) в Україні. Якщо на рівні 
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доктрини ситуація поступово виправляється та помітним є наближення до 

західної традиції права, то на законодавчому у цій частині – все ще є надлишки 

радянської доби.  

Продовжуючи ідею, викладену у Загальній декларації, на регіональному 

рівні, а саме Європейській Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (з протоколами) 1950 року, в Преамбулі також згадано про верховенство 

права, як спільну для європейських держав цінність: «… уряди європейських 

держав, що є однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, 

ідеалів, свободи і верховенства права, зробити перші кроки для забезпечення 

колективного гарантування певних прав, проголошених у Загальній декларації, 

…» [76].  

Вище, аналізуючи правові цінності ми згадували вже міжнародно-правові 

документи, в яких було посилання, зокрема, на верховенство права, проте окремо 

зауважимо, що для досягнення цілей нашого дослідження, такий аспект 

проблематики розглянемо далі в загальних рисах. Так, на рівні міжнародних 

інституцій та організацій верховенство права сформувалось як універсальний 

стандарт, який у рівних проявах слугує втіленням у міждержавних відносинах. 

Так, наприклад, в структурах ООН, Європейського Союзу, Ради Європи та ін. – 

верховенство права позиціонується як універсальна для усіх стейкхолдерів 

концепція.  

В рамках теорії міжнародного права активно розвивається концепція 

міжнародного верховенства права. Автор дослідження «Осмислюючи 

міжнародне верховенство права» К. Горобець докладно аналізує зазначений 

аспект верховенства права, зокрема, зазначає про те, що «в міжнародному праві 

існує сприйняття верховенства права як універсальної правової ідеї, спільної для 

будь-якого права. Сформоване в доктрині національного права, воно, через свою 

значимість почало інтернаціоналізовуватися, як свого часу це відбулося з 

правами людини, і тому сьогодні можна говорити про міжнародне верховенство 

права як про окремий випадок реалізації загальноправової ідеї верховенства 

права» [37]. Крім того, автор вказує, що «міжнародне верховенство права може 

осмислюватися, виходячи як із класичних, властивих національній правовій 
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доктрині, підходів, так і з позицій спеціальних концепцій, розроблених з 

урахуванням особливостей міжнародного права» [37].  

Верховенство права як міжнародний принцип так само, як на рівні 

правничої доктрини, має різні підходи до визначення і характеристики. Сказане, 

очевидно, зумовило необхідність виправити різночитання дії верховенства права 

в рамках європейських демократій, а тому Європейська комісія «За демократію 

через право» (Венеційська Комісія), як дорадчий орган Ради Європи з питань 

конституційного права, системно проаналізувала концепт «rule of law» 

(верховенство права, правовладдя) для його належної імплементації в сучасних 

правових реаліях, передовсім у системах права держав-членів Ради Європи. 

У 2011 році Венеційською Комісію було схвалено доповідь2 «Верховенство 

права», в якій здійснено як доктринальний, так і практичний аналіз поняття «rule 

of law» (верховенство права) сукупно із поняттями «демократія» та «права 

людини», що становлять підвалини Ради Європи [266]. Вказана доповідь містить 

докладний аналіз верховенства права та вирішує питання стосовно його 

системного розуміння як сукупності (елементів) принципів. Відзначається, що 

передумовою для аналізу верховенства права була Резолюція 1594 (2007) 

Парламентської Асамблеї Ради Європи «The principle of the Rule of Law» [297] 

(Принцип верховенства права), в якій зокрема зазначено, що Венеційська 

Комісія має продовжити рефлексії щодо «rule of law» (пп. 6.2.). 

Таким чином, у доповіді Венеційської Комісії, 2011 року, викладено зміст 

верховенства права через такі його складові елементи: 

«a. Законність, включаючи прозорий, підзвітний та демократичний процес 

введення в дію приписів права; 

b. Юридична визначеність; 

 
2 Окремо відзначимо, що у 2017 році нами було представлено тези доповіді [Див.: А.В. Матат. 

Верховенство права як конституційний принцип. Всеукр. наук. конфер. студентів та аспірантів (м. 

Одеса, 18 лист. 2017 р.), 2017. С. 57-60], в яких цей документ (в оригіналі – «Report») Венеційської 

Комісії зазначено як «звіт», що є одним із варіантів перекладу з англійської. Однак, у 2019 році на 

невірність використаного нами слова стосовно доповіді Венеційської Комісії звернув увагу С. 
Головатий у своїй статті [Див.: Головатий С. “Верховенство права” не працює. Коментар до тексту 

документа Венеційської Комісії Доповідь про “правовладдя” (“Report on the Rule of Law”). Право 

України. 2019. № 11. С. 39-82]. Вважаємо, що із зауваженням слід погодитись з огляду на те, що мова 

йде про аналіз документів Венеційської Комісії та для досягнення об’єктивних результатів 

дослідження, – точність перекладу термінів має бути юридично вірною. 
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c. Заборона свавілля; 

d. Доступ до правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми 

судами, включно з тими, що здійснюють судовий нагляд за адміністративною 

діяльністю; 

e. Дотримання прав людини; 

f. Заборона дискримінації та рівність перед законом» [22, с. 177].  

Як бачимо, так вирішено питання системного бачення верховенства права, 

надаючи йому характеристики через дію окремих загальних принципів як його 

складових елементів. З погляду загальної теорії права, зазначені принципи 

верховенства права відносяться до загальних принципів права, які у свою чергу 

набувають змісту конституційних принципів, адже їх імплементація в рамках 

правової системи відбувається через конституційне право. Таким чином, 

основоположний принцип верховенства права стає універсальним в умовах 

демократії. До цієї тези ми ще повернемось далі у нашому дослідженні. 

Понад тим, універсальність тієї чи тієї категорії в рамках правничої науки, 

навіть такої ціннісної в умовах демократії як принцип верховенства права, не 

реалізовується безперешкодно в кожній окремій правовій системі. З одного боку, 

це пояснює безстрокову актуальність верховенства права. Та, з іншого боку – 

складність верховенства права, оскільки є певні особливості у різних 

конституційних порядках, де у більшій чи меншій мірі мають місце проблеми з 

правами людини, з функціонуванням державних інститутів, а також з іншими 

глобальними процесами, які впливають на проблему належно слідувати 

верховенству права. 

Так, у 2016 році Венеційська Комісія продовжила методологічно 

аналізувати верховенство права, якому все більше протистояють різноманітні 

виклики як внутрішні (на національному рівні), так і зовнішні (на міжнародному 

рівні). Словом, Венеційська Комісія представила документ «Rule of Law 

Checklist» [267] (Контрольний список верховенства права), або відомий в 

українській версії, як ми згадували вище, – мірило правовладдя [120]. Таким 

чином, Венеційська Комісія продовжила попередні ідеї та більш практично 

вивчила дію принципу верховенства права в сучасних умовах. Крім того, 
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проаналізовано реальні загрози, які стоять на заваді безпосередній реалізації 

верховенства прав (правовладдя). До прикладу, представлено причини, що 

посягають на правовладдя (Венеційська Комісія наголошує, що корупція, 

конфлікт інтересів, зловживання у сфері права на приватність – це те, що нині 

найбільш заважає реалізації принципу верховенства права). 

Окремої уваги заслуговує також уточнення відносно того, що охоплює 

собою концепт правовладдя в сучасних умовах. Так, наприклад, відзначається, 

що практика Суду Справедливості Європейського Союзу виробила таку основу, 

що складає загальний принцип верховенства прав (правовладдя), зокрема: 

«(ієрархічну) вищість приписів права; інституційні противаги; судовий нагляд; 

(процесові) засадничі права, включно з правом на судові засоби захисту; а також 

принципи рівності та співвимірності (пропорційності)» [120]. 

Відзначимо, що дискурс про правовладдя не вичерпується якимось одним 

підходом до його структурної характеристики. Зазначене підтверджує, що 

принцип верховенства права не є статичною категорією, як і саме право [105, с. 

54]. Як слушно зазначає Н. Писаренко: «верховенство права панує там, де владні 

інституції керуються у своїй діяльності низкою чітко виражених правил, кожне 

з яких саме по собі є принципом, а значить є бажаним закріплення кожного з них 

у законі із подальшим його власним тлумаченням» [138, с. 45]. Власне, дискусія 

про визначення верховенства права та його практична реалізація як 

конституційного принципу доречна у вигляді його (принципу) тлумачення в 

актах судової влади. Саме таким чином, верховенство права як принцип набуває 

відповідного значення у конкретному випадку (іншими словами, 

основоположний зміст та конституційний рівень верховенства права 

розкривається від універсального підходу до конкретного випадку). 

Слід також зазначити, що, як це видно із проведеного аналізу спеціальної 

літератури, загальна ідея верховенства права – це ідея про обмежене правління, 

яка в теоретичному вигляді, можливо, виглядає мантрою, проте її практичний 

зміст корелюється з філософією конституційного права. Тому що саме 

конституції або конституційні акти (в залежності від особливостей 
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конституційної традиції), – втілюють ідею про обмежене правління та гарантію 

прав людини, конституційно обґрунтовуючи концепт «rule of law».  

Конституційні принципи як джерело права. Не можемо оминути увагою 

найбільш дискусійний момент у правничій доктрині в частині принципів – 

питання про їх віднесення до джерел права. Тому, завершуючи цю частину 

дослідження, розглянемо зазначений аспект більш детально. 

  Як відомо, класним підходом до вивчення джерел права в загальній теорії 

є підхід до розкриття поняття «джерело права» у таких значеннях, зокрема як: 1) 

ідейні витоки права, 2) соціальні фактори, сили, що творять право, 3) 

уповноважені суб’єкти (посадові особи або органи), які ухвалюють обов’язкові 

до виконання правила поведінки, 4) як матеріали, за допомогою яких можна 

тлумачити право, 5) зовнішні форми вираження права та його існування (тобто 

форми права) [57, с. 112-113]. Разом з тим, підхід до теоретичного осмислення 

джерел права фокусується саме на формальному вираженні права [56, с. 153; 57, 

с. 113]. Звичайно, що такий підхід не може задовільнити наше завдання, 

розглянути принципи як джерело права, оскільки формальність – це не 

підходящий для нас спосіб. 

На нашу думку, проблема співвідношення форми права та джерела права є 

однєю із дискусійних у правничій доктрині. Разом з тим, опираючись на ідеї 

природного праворозуміння є можливість переосмислити як усталені категорії 

та терміни в доктрині, так і розглянути нові тренди, які донедавна відкидались та 

заперечувались [110, с. 6]. До слова, А. Дайсі вважав джерела конституційного 

права  укоріненими в людській природі, що на думку В. Речицького означає, що 

«конституційні закони не можуть бути дієвими доти, доки вони не узгоджуються 

з природним правом» [157, с. 16]. 

Тому, наведемо загальний аналіз відносно дослідження джерел права за 

підходами, з якими ми схильні погодитись.  

Н. Пархоменко, на основі аналізу зарубіжних та вітчизняних досліджень 

джерел права, зробила висновок про те, що джерело права, як і саме право, 

неможливо визначити з будь-якого одного боку, а його використання потребує 

певного контексту [135, с. 46]. Як зазначає Г. Христова, категорія «форма», як 
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категорія філософська, завжди протиставляється змісту, оскільки кожне явище 

має зміст і форму. Тому, дослідниця вважає, що форма права протиставляється 

змісту права, але одночасно знаходиться з ним у діалектичній єдності, тому що 

зміст і форма не можуть існувати окремо один від одного [226, с. 180]. З огляду 

на це, М. Мазур зробив висновок, згідно із яким «джерело права» є дещо ширшим 

за змістом ніж «форма права», адже об’єднує в собі формальні, і змістовні 

ознаки, що дозволяє йому повніше відображувати сутність явища, яке ним 

позначається [98, с. 23]. 

Таким чином, для загального підсумку звернемось до праці Ж.-Л. Бержеля, 

який зазначав, що невизначеність поняття і терміна «джерело права» часто 

виникає тому, що цим терміном прийнято одночасно позначати і змістовні, і 

формальні джерела права. Це найрізноманітніші принципи, що керують 

позитивними правилами, слугують їх ідеологічною основою, тобто ті, що 

виходять із філософії права. Це «творчі сили права», що складають його сутнісні 

та змістовні джерела, які забезпечують матеріальне буття норм права [7, с. 97]. 

Отже, з метою досягнення постановленого нами завдання, поняття 

«джерело права» ми розглядатимемо як сукупність змістовних та формальних 

характеристик, що виражають право як явище соціальної дійсності [110, с. 7]. 

Принципи права як його джерело, обґрунтовано в доктрині міжнародного 

права. Покликаючись на зміст статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН 

зазначається: «Суд <…> застосовує загальні принципи права, визнані 

цивілізованими націями» [119, с. 44]. Також слід відзначити роль принципів 

права у праві Європейського Союзу. Так, у спільній Декларації Європейського 

Парламенту, Ради та Комісії, що підписана у Люксембурзі 5 квітня 1977 року – 

окремо акцентується увага на тому, що Суд Європейського Союзу складається 

не лише з установчих договорів ЄС, а також загальних принципів права, 

фундаментальних прав та принципів конституційного права країн-членів [243, с. 

7-8].  

Зрештою, в науці конституційного права найбільше дивує переконання 

деяких дослідників, які заперечують принципи як джерела конституційного 

права. Так, наприклад, В. Цоклан та В. Федоренко вважають: «теза про 
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важливість природних джерел конституційного права не отримала ґрунтовної 

аргументації та має здебільшого декларативний характер, оскільки в сучасному 

конституційному праві джерела природного конституційного права отримали 

своє позитивне закріплення у відповідних конституційних нормативно-правових 

актах» [229, с. 28]. Зауважимо, що наведена цитата не узгоджується із загальними 

підходами західної правової традиції. 

Тенденцію можна пояснити тим, що відповідно до усталеної з радянських 

часів традиції переважно тлумачиться джерело походження принципів права [56, 

с. 66]. О. Уварова зазначає про те, що першість природного права перед 

позитивним, принципів права перед законодавством та іншими джерелами права 

проявляється ще на стадії формування права [214, с. 21]. На думку Ж.-Л. 

Бержеля, правові норми можуть бути сформульовані й можуть розвиватися 

тільки з озиранням на загальні принципи права [7, с. 178]. 

С. Погребняк, в контексті аспекту цієї проблематики зауважує: «Початок 

розуміння певних ідей як принципів права йде не від конкретного рішення 

якогось законодавчого органу або суду, а від почуття правомірності, яке 

поступово розвинулось у представників юридичної професії та у звичайних 

суб’єктів права. Підтримання їхньої сили залежить від збереження цього почуття 

правомірності. Цим принципи яскраво відрізняються від звичайних норм права, 

формування і виникнення яких у багатьох випадках відбувається за активним 

творчим сприянням держави» [141, с. 26]. Так, вчений дійшов висновку про те, 

що дана теза дає додаткові аргументи на користь визнання принципів 

самостійним джерелом права. 

Понад тим, обґрунтовуючи існування принципів права поза нормативним 

закріпленням, слід навести думку М. Козюбри, який стверджує, що «на появу і 

розвиток загальних принципів права впливають не тільки норми позитивного 

права, а й багато інших нормативних і ненормативних чинників – мораль, 

політика (зокрема міжнародна), звичаї, наукові теорії і концепції тощо. Загальні 

принципи права – це не просто певні ідеї, які існують у правосвідомості (навіть 

теоретичній), а відправні начала права, які можуть фіксуватися або фіксуються в 

текстах нормативно-правових актів» [72, с. 6-7]. 
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В теорії конституційного права є думка, яку ми цілком поділяємо, – загальні 

принципи права відносяться до конституційних принципів, адже загальні 

принципи права знаходять своє відображення в конституційних принципах, які 

переломлюються як у принципах так і нормах конституційного права [28, с. 30].  

Відзначимо, що проблема осмислення принципів конституційного права 

така ж складна, як і принципів права загалом [83, с. 95]. В. Шаповал звертається 

до характеристики конституційних принципів: «конституційні принципи є більш 

абстрактними, тому закріплюючи найбільш визнані в суспільстві політико-

правові ідеї, вони виходять у своєму значенні за межі предмета конституційно-

правового регулювання і нерідко мають відношення до характеристики правової 

системи в цілому» [235, с. 58]. Абстрактність конституційних принципів, на 

нашу думку, сприяє їх універсальному характеру, адже такого рівня принципи 

можуть бути і як об’єктивно виражені в тексті конституції, і як результат 

інтерпретації (тлумачення з конституційного тексту).     

Принагідно звернутись до дослідження представниці приватного права, яка 

сміливо пояснює особливість принципів права як його джерело. Мова йде про 

монографічне дослідження М. Менджул [116, 544 с.], яка вважає, що не 

дивлячись на важливість принципів права, через поширення позитивізму у 

правозастосуванні надають перевагу нормам права. Більше того, зазначає вчена, 

що через ототожнення багатьма правниками права та закону, якщо і визнаються 

та застосовуються принципи, то тільки ті, що закріплені у правовій нормі [116, 

с. 44]. Оскільки з такою думкою М. Менджул не погоджується, вона пояснює, 

що «принципи права є самостійним джерелом права і підлягають застосуванню 

не залежно від того, чи закріплені вони в об’єктивному праві» [116, с. 44]. 

Як слушно зазначає М. Савчин, соціальна значущість джерела 

конституційного права зумовлена конституційними цінностями (до яких вчений 

відносить гідність людини, свободу, справедливість, верховенство права тощо), 

які забезпечуються правовим захистом, який здійснюється на основі зважування 

їх вартостей, наслідком чого є забезпечення публічного інтересу. У ході 

правотворчості суб’єкт правотворення, насамперед законодавець і суддя є 
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зв’язані правом і повинні діяти у відповідності до чинного права, щоб не 

підривати устої суспільства, засади правової визначеності [185, с. 166]. 

Отже, сприйняття конституційних принципів як джерела права має місце 

передовсім в рамках природного права. Зважаючи на універсальний зміст та 

«впливовість» в системі права, конституційні принципи мають свою роль в 

якості джерела як для нормотворчої діяльності, так і в процесі 

правозастосування. Понад тим, реалізація конституційних принципів залежить 

від ряду обставин, про що йтиметься далі у нашому дослідженні.  

 

1.2. Конституціоналізм vs конституційне право: дискурс про конституційні 

принципи 

 

Розглянувши загальнотеоретичні підходи до визначення принципів у 

конституційному праві, продовжимо вивчення окремих аспектів, які потребують 

докладного аналізу для нашої наукової розвідки з представленої проблематики. 

Таким чином, на нашу думку, слід вивчити два концептуальні поняття, які тісно 

межують між собою: конституціоналізм та конституційне право. Детальна 

характеристика цих категорій дає підстави продовжити науково-практичний 

аналіз конституційних принципів. 

Власне, від загальної правової теорії перейдемо до теорії та філософії 

конституційного права. Так, почнемо аналіз категорії «конституціоналізм», в 

рамках якої було неодноразово досліджено систему відповідних принципів. 

Тому необхідно з’ясувати їхню характеристику та визначити зв’язок із 

принципами конституційного права.  

Конституціоналізм: загальна характеристика. У більшості наукових 

публікацій, які присвячено проблемі конституціоналізму, дослідниками 

зазначається, що саме поняття почало формуватися у XVIII столітті. Разом з тим, 

із аналізу цієї категорії випливає, що її витоки беруть початок набагато пізнішого 

періоду, адже по суті окремі характеристики конституціоналізму 

обумовлювались як ідеї, які згодом сформувались у загальне поняття 

«конституціоналізм». 
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Узагальнюючи різноманітні підходи до дослідження феномену 

конституціоналізм, вчена О. Бориславська у своїй монографії [11, 384 с.] з цієї 

проблематики, зазначає про його історичні передумови та засади формування. 

Так, вважається, що конституціоналізм з’явився у кінці XVIII – на початку XIX 

століття в Сполучених Штатах Америки, Англії, Франції, а з певним часовим 

проміжком – у інших державах Західної Європи [11, с. 13].  

На розвиток конституціоналізму, – як зазначає О. Бориславська, – суттєво 

впливали політико-правові реалії відповідних держав, особливості їхньої історії, 

культури, а також потреби політичних еліт. Під впливом цих та низки інших 

чинників формувалися різні концепції конституціоналізму, зокрема: англійська 

політико-правова думка пов’язує конституціоналізм із верховенством права; 

американські філософи та правники наголошують на значенні Конституції, що є 

основою для конституціоналізму та державності; вчені континентальної Європи 

роблять наголос не тільки на писаній конституції, але й на існуванні відповідних 

механізмів стримування державного свавілля [11, с. 13].      

Як бачимо, серед підходів до з’ясування сутнісної характеристики 

конституціоналізму, вбачається спільне для кожної із них – це слідування ідеї 

про універсальні цінності та принципи, на яких політично формується держава 

та розвивається суспільство. Ми маємо на увазі, що саме конституціоналізм 

уособлює собою доктрину, відповідно до якої панує право, яке обмежує державу, 

як це ми вже побачили на прикладі вивчення концепту «rule of law» та його 

поступове втілення (як універсальної ідеї) в демократичних державах.  

Питання обмеженого правління – не слід відносити тільки до теоретичної 

проблеми, яка досліджується в рамках правничої науки, адже практичний зміст 

та функціональні особливості верховенства права на сьогодні можуть бути 

вивченні на прикладі конституціоналізму як сучасної ідеології про 

функціонування правових цінностей і принципів.       

У серіях праць В. Речицького приділено увагу категорії 

«конституціоналізм», яку вчений вивчає як з точки зору історичних передумов 

його (конституціоналізму) походження, так й сучасного контексту розвитку. Так, 

наприклад, ідея обмеженого правління складає основу конституціоналізму. Як 
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зазначає з цього приводу В. Речицький, «ідея обмеженого правління або дуже 

близька до неї ідея верховенства права, з якої виріс сучасний конституціоналізм, 

виникла ще в Середньовіччі під впливом цілої низки факторів. Верховенство 

права – у широкому сенсі даного поняття – означає, що в суспільстві склався 

консенсус стосовно того, що існуюче право є справедливим, що воно передує 

політичній владі і стримує будь-якого можновладця у будь-який час» [157, с. 9]. 

На думку вченого, за таких обставин, в якості суверена виступає абстрактний 

закон, що тягне за собою те, що «будь-яка політична влада отримує свою 

легітимацію лише за умови, якщо вона санкціонована законом, правом» [157, с. 

9]. Із таким підходом ми цілком погоджуємось, адже на засадах обмеженого 

правління сформувалась західна доктрина права, яка втілюється на практиці 

розвиненими демократіями. 

Ідея конституційно обмеженого правління поступово сформувалась як 

універсальна вимога індивідуальної свободи, виборності керманичів та права 

народу контролювати хід державних і громадських справ. Таким чином, 

англійська неписана конституція, яка перша втілила ідею верховенства права, 

згодом формалізувалась у вигляді писаної Конституції США 1787 року [82, с. 

11]. Тому, в західній правничій доктрині категорія «конституціоналізм» 

вивчається у тісній прив’язці до концепції «rule of law», логічно продовжуючи її 

зміст. 

 З огляду на те, що об’єктом дослідження в науці конституційного права 

виступають окремі самостійні категорії (права людини, людська гідність, 

демократія, верховенство права та ін.), між собою вони мають нерозривний 

зв’язок, який пов’язаний із ліберальною ідеологією. На засадах ліберальних 

цінностей розвиваються західні демократичні цінності, а конституціоналізм як 

загальне поняття виділяють у категорію ліберальний конституціоналізм (також 

близькими поняттями є ліберальна демократія / конституційна демократія). Про 

ліберальний конституціоналізм дискутують представники різних шкіл права, 

тим більше в західній правничій доктрині конституціоналізм та ліберальна 

ідеологія є предметом конституціно-правових та політологічних досліджень. 
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Ліберальний конституціоналізм сформувався як концепція, що включає в 

себе цінність людської гідності та індивідуальної свободи людини. Сінгапурська 

дослідниця Тхіо Лі-ан (Thio Li-ann), розглядаючи ліберальний 

конституціоналізм, спирається на дві характеристики ліберального суспільства: 

по-перше, нормативний індивідуалізм, який надає пріоритет індивідуальній 

автономії, забезпеченій конституційними правами та, по-друге, «нейтральну» 

державу, яка не підтримує спільну концепцію добра, тобто ліберальна держава 

не цікавиться характером своїх громадян. Тож, неліберальні суспільства ставлять 

пріоритети на інтереси громади та активно пропагують певне бачення спільного 

життя [313, p. 134]. 

На переконання Ф. фон Гаєка (F. A. Hayek), на європейському континенті, 

на початку ХІХ століття відбувся ліберальний рух, натхненний американським 

та англійським (курсив авт. – А.М.) прикладами, які стали основою 

конституціоналізму та верховенства права [224, с. 253]. Як відомо, в 1789 року 

результатом Великої французької революції був перехід від абсолютної монархії 

до демократії, від класового поділу суспільства до гарантій індивідуальної 

свободи та прав людини і громадянина (на підставі прийнятої «Декларації прав 

людини і громадянина», 1789 року). Професор С. Дністрянський  вказував, що 

«революція зрівняла всіх людей, зрівняла всі стани – вона дала людям свободу й 

рівність» [42, с. 56]. Крім того, на переконання конституціоналіста Я. Гая (Yash 

Ghai), «конституціоналізм та його складові концепції – секуляризації, 

націоналізації, поділу та обмеження публічної влади виник в Європі як частина 

буржуазних революцій» [326, p. 411, 413]. 

Революційний процес переформатування держаного устрою в Європі 

відзначився на ліберальному конституціоналізмі, який фокусується на гарантії 

прав і свобод індивіда, але на за формальним визначенням, а як ідеологічна 

складова. Саме для реалізації такого підходу вирішального значення мають 

конституційні гарантії людських прав, адже саме конституція як суверен 

захищає індивіда від сваволі державної влади. За визначенням А. Гамільтона 

(Alexander Hamilton), представленим у збірці «Федераліст», під обмежувальною 

конституцією слід розуміти таку конституцію, що накладає певні конкретні 
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обмеження на законодавчу владу (наприклад, забороняє ухвалювати 

законопроекти про позбавлення громадянських і майнових прав, закони зі 

зворотною силою, тощо). Крім того, А. Гамільтон чітко зауважував, що на 

практиці дотримання такого роду обмежень можливе тільки за посередництва 

судів, зобов’язаних оголошувати нечинними всі акти, що суперечать очевидному 

змісту конституції, адже без цього – застереження щодо конкретних прав і 

привілеїв залишатимуться порожнім звуком [217, с. 393]. Таким чином, ідея 

конституційно обмеженого правління є стандартом для будь-якої демократичної 

влади.  

До слова, Ф. фон Гаєк, досліджуючи конституціоналізм та лібералізм, 

вказує: «Конституціоналізм означає, що вся влада ґрунтується на розумінні – 

вона буде здійснюватися у відповідності із загальноприйнятими принципами, а 

люди, яким ввірена влада, обрані тому, що саме вони будуть робити те, що 

правильно, а не для того, щоб все, що вони зроблять, вважалося правильним» 

[224, с. 237]. Для ліберального конституціоналізму, передовсім такими 

принципами виступають справедливість, верховенство права та належне 

врядування, яке, за визначенням Гаєка, слід розглядати, як «примусові функції 

уряду, що суворо обмежені запровадженням однакового для всіх верховенства 

права, тобто однакових правил справедливої поведінки у відносинах зі своїми 

ближніми» [94, с. 20-21].  

Відносно справедливості слід також покликатись на американського 

філософа Д. Ролза (John Rawls), автора теорії справедливості, який відзначав: 

«Вимога справедливості передбачає існування в суспільстві широкої 

нормативної угоди (суспільного договору – виділення авт. – А.М.) щодо концепції 

правильного, на яку погодились би всі люди, не маючи можливості сказати 

багато, або взагалі що-небудь, відносно субстанціонального змісту даної угоди» 

[158, с. 11].  

Ідея про суспільний договір, принципові положення поділу влади та інші 

засадничі підходи, що лягли в основу конституціоналізму, беруть початок у 

класичних працях мислителів, зокрема Т. Гобса, Д. Лока, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-

Ж. Руссо та ін. Так формуються теоретичні підходи до визначення меж 
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правління, легітимного обмеження прав. Хоча, за своїми концептуальними 

підходами, мислителі дивились на проблему по-різному. Понад те, ідея 

суспільного договору, як узгодження правил організації відносин держави і 

суспільства, є визначальною для конституціоналізму. Практичне його втілення 

відбулось на прикладі перших конституцій, конституційних актів. 

Разом з тим, для конституціоналізму, як це не парадоксально, – все ж 

конституції не мають вирішального значення, адже «конституціоналізм не слід 

ототожнювати з конституцією, хоча ці два поняття пов’язані» [269, р. 36]. За 

усталеним підходом, який сформульований у правничій доктрині, 

конституціоналізм може існувати без конституції, проте конституції не можуть 

бути там, де немає конституціоналізму. Зважаючи на появу перших конституцій 

(1787 р. в США, а на європейському континенті – в 1791 р. у Франції та Польщі), 

у сталих демократіях зберігається тяглість до конституціоналізму через такі 

історико-правові пам’ятки. Так само як історія українського права знає про перші 

спроби поділу влади, гарантію природніх прав людини, демократичних засад 

Війська Запорозького, що було укладено 1710 року так званою «Конституцією 

Пилипа Орлика» [44, с. 6].  

В нинішніх умовах, сучасний конституціоналізм продовжує своє 

функціонування як практичний концепт західної правової традиції.  

За визначенням американського дослідника М. Розенфельда (Michel 

Rosenfeld), верховенство права – це наріжний камінь сучасної конституційної 

демократії, яка сформувалась у процесі переходу від авторитарних або 

тоталітарних режимів до конституційної демократії у Східній Європі та інших 

країнах. На переконання дослідника, верховенство права є вимогою до держави, 

яка «підпорядковує громадянам лише публічно оприлюднені закони, 

законодавча функція держави відокремлюється від судової функції, і ніхто в 

державі не має бути вище закону» [298]. Також не оминається увагою відповідне 

місце, віднесене конституціоналізму у цьому зв’язку. Так, за Розенфельдом, 

трьома основними характеристиками сучасного конституціоналізму є: 1) 

обмеження повноважень уряду, 2) дотримання верховенства права та 3) захист 

основних прав [298].   
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В аспекті функціональної особливості сучасного конституціоналізму, слід 

зважати також на реальні загрози, які стають викликом сучасним 

конституційним демократіям. Як ми вже говорили у попередньому пункті в 

частині конституціоналізації верховенства права задля його реальної дієвості, 

сучасний конституціоналізм накладає чіткі вимоги на демократичні держави. 

Зазначене досягається слідуванням конституційній традиції, континуїтетом, 

додержанням позитивних та негативних обов’язків державою, ефективною 

системою стримування і противаги, інфраструктурою сильних та незалежних 

інституцій. Тому, конституційна демократія за своєю природою також є 

обмеженою задля гарантії, охорони і захисту людських прав. Наведена теза буде 

детально розкрита у подальших частинах дослідження, проте наразі розглянемо 

деякі аспекти ефективного конституціоналізму. 

Слід зауважити, погоджуючись з авторами підручника з конституційного 

права за редакцією М. Баймуратова та О. Батанова, питання ефективності у 

запропонованому вище контексті означає стан, при якому за допомогою 

відповідних методів є можливим досягти рівня відповідності вимогам стандартів 

конституціоналізму. Крім того, істинний сенс появи конституціоналізму як 

теорії полягає насамперед у створенні таких правил, які б обмежували державу, 

яка застосовує насильство як метод управління та вторгнення в сферу 

громадянського суспільства [92, с. 26]. 

Як слушно звертає увагу Тхіо Лі-ан, сучасний конституціоналізм має на меті 

виправляти дефекти традиційного конституціоналізму, тобто відсутність 

ефективних обмежень влади. На думку дослідниці, є два пояснення 

трансформації традиційного конституціоналізму:  

«По-перше, народний суверенітет став джерелом конституційної влади, 

обмежуючи політичний абсолютизм.  

По-друге, коли природне право стало немодним, а божественне право 

королів зів’яло, перехід до сучасного конституціоналізму ознаменувався тим, що 

держава стала світською, а згодом і ліберальною, відокремивши 

публічне/політичне від приватного/соціального» [313, р. 135]. 
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Складністю залишається забезпечувати реальний конституціоналізм, не 

обтяжуючи за таких обставин цінності конституційної демократії. Від цього не 

убезпечені ані розвинені демократії, ані демократії, які розвиваються. Проте, 

саме розвинені демократії характеризуються розвиненим реальним 

конституціоналізмом (згадані вже США, Велика Британія або Французька 

Республіка, Федеративна Республіка Німеччина тощо).   

За визначенням американських професорів Д. Фарбера (Daniel A. Farber) та 

С. Шеррі (Suzanna Sherry): конституціоналізм – це прагнення загартувати 

політику правом. У своєму дослідженні автори продемонстрували, що цей 

процес не є донкіхотським.  Зрештою, навіть з усіма вадами, у цьому плані внесок 

Верховного Суду США в систему виконавчої влади був вирішальним та 

незаперечним [277, р. 168]. 

Такий справжній конституціоналізм, за визначенням В. Речицького, слід 

вважати неформальним конституціоналізмом. Так, дослідник зазначає про те, що 

у випадку невдало сконструйованої конституції, національний 

конституціоналізм може бути як реальним, так й неефективним одночасно. Тому, 

на думку В. Речицького, говорячи про реальний та ефективний 

конституціоналізм, доцільно позначати його поняттям «неформальний 

конституціоналізм». Близьким до запропонованого поняття є органічний 

(справжній) конституціоналізм. Своєю чергою, неформальний – добре 

узгоджується з поняттям привабливого, успішного і щасливого життя [160, с. 15]. 

Конституціоналізм в українській доктрині. В українських джерелах є 

наукові розробки, в яких дослідники дають варіанти свого авторського бачення 

дефініції конституціоналізму загалом та українського конституціоналізму в 

цілому.  

Так, наприклад, Ю. Тодика розглядає конституціоналізм як об’ємне 

політико-правове явище, складові якого тісно взаємопов’язані та являють собою 

поєднання об’єктивного і суб’єктивного, ідей, норм та конституційної практики 

[208, с. 126-127]. С. Шевчук визначає дане поняття «комплексом ідей, принципів 

та порядку діяльності, в основі яких лежить проста концепція, що влада держави 

ґрунтується на праві (конституції) та одночасно ним обмежується» [240, с. 56]. 
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В. Шаповал конституціоналізм розглядає як політико-правову ідеологію, 

інтелектуальні узагальнення, притаманні певному етапу історичного розвитку, а 

також як державне правління, обмежене за змістом конституції [238, с. 17]. 

Політико-правова категорія з чільним місцем і роллю Конституції та її 

верховенством, що впливає на суспільні відносини, – таким чином 

характеризують конституціоналізм О. Совгиря та Н. Шукліна [197, с. 54]. 

За визначенням О. Бориславської, з думкою якої ми погоджуємось з огляду 

на виділення у ньому конкретних універсальних принципів, «конституціоналізм 

слід розглядати як складний феномен, що охоплює заснований на універсальних 

принципах (поваги до людської гідності, індивідуальної свободи, гарантованості 

прав людини, верховенства права, поділу влади) комплекс відносин та взаємодій 

у трикутнику “людина – суспільство – держава”, що охоплює низку 

філософських, соціальних, політичних та юридичних компонентів у їхньому 

взаємозв’язку» [11, с. 46]. 

Крім того, сутність конституціоналізму М. Савчин пропонує розглядати як 

обмеження сваволі публічної влади та здійснення судового контролю за актами 

органів публічної влади на предмет їх відповідності засадам верховенства права 

(автор звертає увагу зокрема на: неприпустимість свавільного втручання у 

приватну сферу індивіда, діяльність органів публічної влади у суворо визначених 

конституцією і законом межах) [185, с. 19].  

І. Забокрицький, конституціоналізм розглядає як багатоаспектне та складне 

поняття, під яким розуміється «основана на західній цивілізаційній та правовій 

традиції доктрина обмеження влади, що органічно охоплює інституційну, 

аксіологічну (низку принципів, які є концентрованим втіленням конституційних 

цінностей) та нормативну складові, а також практичне їх втілення в суспільстві, 

яке зорганізувалось з метою оптимальної реалізації суверенної влади, що 

природно належить йому загалом та кожному із його членів зокрема» [50, с. 59]. 

Конституціоналізм як правову категорію також розглядають з точки зору 

широкого та вузького значення, особливо це характерно в рамках української 

правничої доктрини. На переконання А. Крусян, в аспекті юридичного підходу 

до визначення поняття, в широкому значенні конституціоналізм пояснюється як 
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складна політико-правова система, а у вузькому – режим функціонування 

державної влади на основі конституційних методів [90, с. 72].  

Також, у дослідженні П. Стецюка можна віднайти підхід до визначення 

конституціоналізму за широким та вузьким підходами. На його думку, 

конституціоналізм у широкому значенні – це ідейно-політична доктрина, ідейно-

політичний рух та державно-правова практика, а у вузькому, зокрема, державне 

правління, обмежене конституцією [203, с. 70]. 

Крім того, також виділяються ще інші підходи. Так, наприклад, в широкому 

розумінні конституціоналізм – це теорія конституції та конституційне 

будівництво окремої держави, групи держав або світового співтовариства [240, 

с. 56]. Або, як варіант, у вузькому значенні конституціоналізм ще трактують як 

«практичний механізм захисту прав людини, котрий можливий винятково за 

умови непохитності принципу розподілу гілок влади» [113, с. 13].  

Виходить, що конституціоналізм постає як ідеологічна концепція, 

відповідно до якої загальні правові цінності набувають відповідної 

регламентації, що тягне за собою слідування демократичним засадам побудови 

обмеженого правління та гарантію прав людини. Тому, «конституціоналізм є 

загальносвітовим явищем та важливою загальнолюдською цінністю, 

цивілізаційним надбанням і, відповідно, носить до певної міри універсальний 

характер» [202, с. 52]. Саме поняття «конституціоналізм» слід розуміти як 

сукупність відповідних цінностей та принципів.  

В межах нашого дослідження, не применшуючи значення представлених 

дослідниками підходів, ми сформулюємо власне бачення поняття 

«конституціоналізм». У широкому значенні конституціоналізм – це ідеологія про 

обмежене правління через гарантію прав людини, відповідно до якої сучасні 

держави слідують універсальним (а значить – конституційним) цінностям та 

принципам, серед яких: демократія, верховенство права (правовладдя), права 

людини. Оскільки конституційні цінності та принципи можуть доповнюватись 

специфічними (регіональними) особливостями, то у вузькому значенні  

конституціоналізм – це процесом практичного втілення конституційних 
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принципів і цінностей в конкретній державі. У такому фокусі далі 

розвиватимемо запропонований підхід детальніше. 

Окремо слід звернути увагу на функціональний аспект обмеження влади, 

який, як ми з’ясували, є об’єктом конституційно-правового регулювання. Саме 

на підставі відповідних механізмів обмеження влади, які встановлені 

конституцією (чи конституційними актами), можна заміряти рівень досягнення 

конституціоналізму на прикладі конкретної демократії. Як це зрозуміло, 

практика слідуванню конституціоналізму в ідеологічному плані, як ідеї про 

конституційно обмежене правління та гарантію прав людини, виступає 

критерієм оцінки для його втілення.  

Завдяки закріпленню функціональних особливостей обмеження державної 

влади на конституційному рівні, така ідея екстраполювалась із суто теоретичної 

розробки на універсальний конституційний принцип. Разом з тим, він може мати 

різну конституційну регламентацію (знову ж таки, залежно від конституційної 

традиції відповідної демократії), однак для науки конституційного права – ця 

концепція сформована у вигляді однієї із практичних проблем. Іншими словами, 

ми маємо на увазі те, що далеко не завжди універсальний принцип знаходить 

своє реальне практичне втілення.      

На питання ефективності конституціоналізму звертав увагу І. Сліденко, 

зазначаючи про реальне обмеження державної влади. Таким чином, вчений 

зважає на функціональний аспект конституціоналізму, адже «ефективне» 

означає досягнення певного рівня відповідності стандартам конституціоналізму. 

В кінцевому рахунку, на думку дослідника, істинний сенс створення 

конституціоналізму полягає в створенні таких правил, які б обмежували державу 

в певних рамках. Відтак, режиму конституціоналізму відповідатиме лише та 

конституція (хоча наявність конституції не є ознакою конституціоналізму), яка 

містить інструментарій для такого обмеження [192, с. 137].   

Разом з тим, конституції як пов’язане із конституціоналізмом поняття, 

передовсім у західних демократіях, є вихідним інструментом для забезпечення 

обмеженого правління. До слова, як це зрозуміло, період радянської доби, де 

були свої конституції, з конституціоналізмом як ідеалом чи бодай ідеологією не 
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мав нічого спільного. Так само, як і постсоціалістичні країни, які 

трансформувались із радянських республік, досі мають неузгодженість в 

контексті відповідності ліберальному конституціоналізму (зокрема Російська 

Федерація, Республіка Білорусь, держави Центральної Азії тощо). До прикладу, 

порушення людських прав, «декорації» демократичних інститутів, навіть у 

деяких випадках створені органи конституційної юрисдикції – усе це не 

наближує такі держави до конституційної демократії ані за формальним, ані за 

реальним станом справ. 

Конституціоналізм як ідея про обмежене правління та гарантію 

основоположних прав людини є набором інструментів, за допомогою яких таке 

обмеження та такі гарантії будуть основою конституційного порядку в державі. 

Зокрема, «зважаючи на фундаментальний правовий принцип – суспільство немає 

конституції, якщо, inter alia, в ньому немає поділу влади» [180, с. 244]. 

Таким чином, в суспільстві може бути конституція (текстуально) за зразком  

найкращих західних правових традицій, проте, як це видно на прикладі 

пострадянських країн, реальний конституціоналізм, де функціонують принципи 

та цінності, – не відбудеться. Одна із причин – політична доцільність, якою 

послуговуються при прийнятті рішень на державному рівні, не зважаючи на 

конституційні принципи, які, очевидно, суттєво обмежують таку доцільність. 

З іншого боку, конституційне право як основа системи права, цінності та 

принципи якої наповнюють зміст галузей права, все частіше пов’язують із 

сферою політичних відносин між інститутами влади. Хоча, «політика завжди 

була і досі залишається головним предметом конституційного права як галузі 

права та науки» [161, с. 7-8], в українських правових реаліях політика та право – 

питання, що балансує на межі принципу політичної доцільності, а не 

верховенства права чи інших конституційних цінностей і принципів. Понад тим, 

політична доцільність і конституціоналізм – дві паралелі, як, скажімо, 

український істеблішмент та ідеї обмеженого правління чи правовладдя. 

Видається, що в цьому полягає коренева проблема сучасного конституційного 

права: як переосмислити його справжню роль, місце та значення у правовій 

системі?   
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Сучасне конституційне право та його взаємозв’язок із 

конституціоналізмом. За традиційним підходом, який сформувався в рамках 

української доктрини, конституційне право розглядають у трьох вимірах: як 

галузь права в системі національного права, як науку і як навчальну дисципліну 

[82, с. 60]. Якщо із двома останніми характеристиками, – науковою та 

навчальною дисципліною, – виникає найменше запитань, то для досягнення 

цілей нашого дослідження слід з’ясувати чи є конституційне право такою самою 

галуззю права, які виділяються у сферах публічного та приватного права?  

  Як і для будь-якої системи, системі права властива чітка структура. 

Завдяки розподілу правих норм по галузях, підгалузях й інститутах відповідно 

до предмета і методу правового регулювання суспільних відносин, визначається 

будова системи права [57, с. 165]. Таким чином, вивчення структури системи 

права у загальній теорії права фокусується на різних елементах, до яких 

відносяться питання поділу права на відповідні галузі, на чому зосередимо увагу 

далі. 

Для виділення у галузь права сукупність норм права, які покликані 

регулювати певну сферу суспільних відносин, зважають на особливості методу 

такого регулювання. Разом з тим, головним призначенням галузі права є 

забезпечення стосовно певної галузі суспільних відносин особливий правовий 

режим, який визначається власними галузевими принципами, специфічним 

правовим статусом суб’єктів певної галузі, особливим порядком встановлення та 

реалізації прав і обов’язків, відповідною комбінацією способів, методів та типів 

правового регулювання, специфічними санкціями та обмеженнями тощо [56, с. 

150-151]. Диференціація у системі права, завдяки якій структуруються галузі та 

інститути, спирається на такі підходи, як: моністичний (головним критерієм 

вважається предмет правового регулювання), дуалістичний (визначення 

предмету та методу правового регулювання рівнозначними критеріями), 

плюралістичний (враховуються, як додаткові критерії поділу галузеві правові 

режими, понятійний апарат, способи правового регулювання, специфіку об’єктів 

та суб’єктів правовідносин) [57, с. 176]. 
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Понад тим, загальновживаним підходом до визначення предмету правового 

регулювання та його методу, в загальній теорії права зважають на сферу 

публічного та приватного права3, який ми розглянули вище, як такий, що наразі 

є умовним для сучасного права. Проте, у правничих дослідженнях різних галузей 

права все ж зважають на такий поділ, який дозволяє дивитись на деякі теоретичні 

концепції узгоджено.  

Окремо звернемо увагу на метод, за допомогою якого реалізовується 

предмет конституційного права. Зауважимо, що загалом до методів у 

конституційному праві уваги приділяється мінімально, ймовірно, через те, що 

найменше дискусійних положень викликає зазначене питання. До слова, 

«методом конституційного права розуміють систему прийомів і способів, за 

допомогою яких норми галузі права впливають на конкретні суспільні 

відносини, упорядковують їх щодо цілей і завдань правового регулювання» [79, 

с. 29]. З іншого боку, про методи правового регулювання в конституційному 

праві йдеться в частині дослідження норм конституційного права.  

Саме характеризуючи норми конституційного права, вважається, що їх слід 

розглядати і як імперативні, і як диспозитивні [80, с. 11]. Так, наприклад, щоб 

визначити який саме метод використовується, для аналізу береться конкретна 

норма конституційного права. Загалом, конституційні норми є імперативними, 

оскільки не дають варіантів вибору поведінки суб’єктові права, накладаючи 

позитивний обов’язок (наприклад, конституційні норми, дизайн яких 

сконструйовано зі словами «обов’язок» чи «зобов’язаний»). Крім того, до 

диспозитивного методу в конституційному праві можна віднести такі норми, які 

на відміну від імперативних, дають можливість суб’єкту обирати варіанти 

поведінки (наприклад, конституційні норми, якими визначаються права за 

суб’єктом публічної влади. До слова, дизайн таких норм містить 

словосполучення «має право», як, скажімо, в п. 30 статті 106.1 Конституції 

України: Президент України має право вето). 

 
3 Так, наприклад, на думку О. Скакун, предметом регулювання у публічному праві є публічний інтерес, 

а у приватному – відповідно приватний. Методами правового регулювання є імперативний для 

публічного права та диспозитивний у приватному праві. Див.: Скакун О.Ф. Теорія права і держави: 

Підручник. – 3-тє видання. К.: Алерта, 2012. С. 302. 
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У такому ракурсі проблематики нашого дослідження, цікавим видається 

питання, який статус мають конституційні норми, якщо в їхньому дизайні 

використано конкретний принцип? Передовсім, за формальним підходом, такий 

принцип слід вважати конституційним принципом, що полегшує пошуки для 

його визначення, шляхом інтерпретації норми. Традиційним прикладом є стаття 

8 Конституції України про принцип верховенства права. Чи буде такий спосіб 

єдиновірним шляхом, аби розширити конституційні норми до обсягів 

конституційних принципів? Очевидно, що ні. За своєю правовою природою, 

норми конституційного права є нормами прямої дії, на основі яких приймаються 

закони та інші нормативно-правові акти (стаття 8.2 Конституції). Понад те, про 

особливу роль конституції як джерела права йтиметься окремо. 

Отже, в науці конституційного права, видається, досі дискусійними 

залишаються загальні питання відносно, по-перше, предмету правового 

регулювання, по-друге, місця конституційного права в національній правовій 

системі та, по-третє, сутнісної характеристики конституційного права як 

сукупності конституційних (тобто універсальних) цінностей та принципів. 

Власне, названі проблемні аспекти є актуальними для наукової розвідки в 

українській доктрині, але вже чітко сформовані в рамках західної правової 

традиції. 

Наведена теза пояснюється тим, що певний відголосок радянської доби 

відбився на конституційному праві України, яке, як відомо, в радянський період 

мало назву – державне право [199, 271 с.; 227, 462 с.], що ототожнювалось із 

конституційним правом, яке було відоме у західній правовій традиції4. В 

контексті назви досліджуваного права, вбачається, ідеологічний підтекст, що 

віддає пріоритетне місце державі, залишаючи поза увагою ті цінності та 

принципи, які фокусуються в рамках конституційного права: людська гідність, 

верховенство права, демократія, людські права тощо.  

 
4 Слід окремо відмітити, що, наприклад, у правовій системі ФРН вживається поняття «державне 

право». Див.: Федоренко В.Л. Конституційне право України: підруч. К.: Видавництво Ліра-К, 2016. С. 

10. Проте, таку особливість не слід екстраполювати на поняття «державне право», яким оперували в 

радянський період на теренах України. Тому що не усі поняття та терміни було вжито у відповідності 

до їх значення.   
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Разом з тим, таке пояснення не слід вважати виправданням для такої 

особливості, яка є характерною у більшості пострадянських країн, які пішли 

шляхом, скажімо, перейменування державного права у конституційне. Такою є 

особливість окремого періоду розвитку та становлення національної правової 

системи. Складно віднайти спільне між радянським державним правом і 

конституціоналізмом (головно з ідею обмеженого правління через гарантію прав 

людини). Однак, тривалий розрив у розумінні ціннісних орієнтирів є відповіддю 

на питання, чому тридцятирічний період відновлення Незалежності України 

триває донині, а крім того має ряд викликів та проблем. Словом, цей процес 

також відбувається на рівні української правничої науки: виправлення 

доктринальних помилок минулого задля методологічної розбудови 

конституційного порядку в найближчому майбутньому. 

Так, виокремлення конституційного права в окрему галузь права у 

правничій літературі зважають на те, що конституційне право є 

фундаментальною [82, с. 61] або провідною [218, с. 9] галуззю правової системи. 

Дослідники пояснюють таку характеристику, виходячи зі специфіки предмету 

конституційного права. 

На думку О. Совгирі, предмет конституційного права пов’язаний з 

принципом верховенства права. Так, на думку вченої, до предмету входять 

суспільні відносини щодо основ конституційного ладу України, конституційно-

правового статусу людини та громадянина, форм безпосередньої демократії, а 

також реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина на основі 

застосування принципів, методів й обмежень, що мають виконуватися владою, 

серед яких – принципи верховенства права [196, с. 43]. 

   М. Савчин виділяє два підходи до визначає предмету конституційного 

права: класичний та посткласичний. За класичним підходом, на думку вченого, 

конституційне право – це частина публічного права оскільки його предметом є 

відносини володарювання, а «конституційне право забезпечує легітимацію 

державного втручання у приватне життя з метою захисту публічних інтересів» 

[183, с. 23]. Далі, на думку М. Савчина, у посткласичному розумінні, 

конституційне право за своїм обсягом ширше за публічне право (оскільки воно 
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містить фундаментальні принципи, що стосуються і приватного права), адже 

воно є сукупністю загальновизнаних суспільних цінностей і принципів 

національної правової системи та правил діяльності конституційних органів 

влади, заснованих на повазі гідності людини та верховенстві права [183, с. 23-

24]. 

Стосовно впливу конституційного права не лише на публічну сферу 

відносин, звертає увагу В. Федоренко, який зазначає про те, що конституційне 

право – це «інтегруюча галузь щодо інших галузей публічного і приватного 

права та національної правової системи в цілому» [218, с. 9].  На наш погляд, 

завдяки універсальним вимогам, які функціонують у правовій системі, адже діє 

відповідна система принципів, досягається реалізація конституції, яка є 

основним джерелом права в конституційній демократії. 

Як зазначає О. Сінькевич, на динаміку предмету конституційного права 

впливають зміни та доповнення, які вносяться до Конституції України 1996 року 

та мають істотний характер (тобто спричиняють динаміку конституційних 

принципів) [188, с. 167]. В іншій праці, досліджуючи функції конституційного 

права як галузі права України, О. Сінькевич зазначає про те, що конституційні 

принципи тісно пов’язані з поняттями предмету та функцій конституційного 

права [189, с. 43].  

В навчальній літературі з конституційного права України, за авторством 

колективу одеської школи конституційного права, висловлено думку про 

предмет галузі, до якого входять чотири групи суспільних відносин: «1) засади 

народовладдя, суверенітет народу; 2) устрій держави як організації влади народу 

та для народу; 3) засади функціонування держави; характер зв’язків між 

державою та конкретною особою» [79, с. 28]. Разом з тим, в підручнику з 

конституційного права України за редакцією Т. Слінько, провідна роль 

конституційного права пояснюється особливою значимістю та важливістю 

суспільних відносин, на регулювання яких спрямоване досліджуване нами 

право: «1) демократичні основи конституційного ладу; 2) демократичний статус 

людини і громадянина; 3) демократичні принципи здійснення влади» [82, с. 61].  
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Звернімо увагу на спільні риси предмету, представлені українськими 

дослідниками конституційного права. Так, окремої уваги заслуговує згадка про 

засади (у першому випадку) або принципи (як зазначено у другому підході). 

Можемо зробити узагальнення про предмет конституційного права, який серед 

іншого складають конституційно захищені принципи. 

Відтак, перейдемо до дослідження конституції як установчого акту влади 

народу або засадничого закону. Як вже було згадано раніше, конституціоналізм 

може існувати без конституції, а чи можна те саме сказати про конституційне 

право? Справді, західні демократії, які прокладали свій шлях до 

конституціоналізму, досягали його завдяки прийняттю конституцій як 

установчих актів влади народу. До прикладу, «існуючі конституції можуть 

суттєво відрізнятися одна від одної за своїми світоглядними, культурними і 

юридичними ознаками, англосаксонська ідея верховенства права і обмеженого 

правління поєднала в собі вимоги: індивідуальної свободи, виборності 

керманичів й право народу контролювати хід державних і громадянських справ» 

[20, с. 906]. Конституції почали нормативно закріплювати спільні для держави і 

суспільства засади взаємодії. Різні історичні, політичні та соціальні аспекти 

розвитку суспільства впливали на якісний розвиток конституційного порядку, 

адже конституції чи конституційні акти змінювались, реформувались та 

утверджували більш якісні гарантії засадничих положень. 

Як зазначає О. Лотюк, конституція за визначенням покликана сприяти 

збалансованості роботи державного механізму, розподілу владних повноважень, 

що є необхідною умовою для ефективного зміцнення основ громадянського 

суспільства, побудови правової держави, розвитку механізмів узгодження 

інтересів різних соціальних груп, зниження ідеологічної конфронтації [96, с. 7]. 

В іншому дослідженні, присвяченому конституційним засадам громадянського 

суспільства, О. Лотюк вказує на те, що перші конституції та конституційні акти 

юридично оформили перемогу революцій і національно-визвольних змагань та 

утвердили конституційні засади розвитку та функціонування громадянського 

суспільства, а також легітимні форми і методи його впливу на державу [95, с. 53]. 
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До слова, «невипадково в США Конституцію вважають актом не стільки 

держави, скільки громадянського суспільства» [158, с. 20]. У цьому ж ключі, слід 

покликатись на дослідження Ф. фон Гаєка, який, аналізуючи феномен 

американської Конституції, відзначав про те, що приймаючи загальні принципи, 

народ здатний зв’язати руки тимчасовій більшості, адже слідування 

довготривалим принципам дає людям контроль над загальним характером 

політичного порядку. Адже, на думку Гаєка, конституція свободи – це 

конституція, яка захистить індивіда від будь-якої свавільної влади [224, с. 237]. 

Крім того, вартою уваги видається також теза Ф. Фукуями: «Американці, у 

певному сенсі, молилися на свою Конституцію, де втілено універсальні цінності, 

спроможні прийняти нових, культурно різноманітних іммігрантів відносно 

легко» [222, с. 190]. Хоча й наведена думка стосується конкретного прикладу – 

відкритого суспільства, цілком справедливо можна пригадати усі виклики, з 

якими зіштовхується конституційна демократія в США. Разом з тим, райдужних 

перспектив немає жодна розвинена конституційна демократія, адже будь-яка з 

них постійно має ризики як внутрішні, так й зовнішні. Проте, сильні інституції, 

підкорені конституції та верховенству права, – це найбільш ефективний 

запобіжник для таких сучасних викликів. 

Зрештою, конституції (або конституційні акти) для конституційного права є 

основним об’єктом, який наповнює зміст досліджуваного права та є основою 

правової системи будь-якої демократії. У цьому контексті розглянемо 

конституцію як джерело права. 

Наголосимо, що в теорії конституційного права вироблено різні підходи до 

розуміння сутнісного змісту конституцій, найбільш поширеними з яких є 

тлумачення конституції, як акт установчої влади, суспільного договору, 

основного закону тощо. Усе це дає можливість для широкої дискусії, проте 

підхід до розуміння конституції як ідеї про гарантію прав людини та обмеження 

державної влади, виглядає найбільш аргументованим [104, с. 121]. Понад тим, 

основою для узагальненого бачення сутності конституцій була Французька 

декларація прав людини і громадянина (1789 року), в якій закладалась ідея про 



 78 

те, що відсутність поділу влади тягне за собою відсутність конституції [106, с. 

179-180]. 

Тому, на наш погляд, слід погодитись з тим, що усталеною є думка у 

західної традиції права, – розуміння мети конституції як гарантії прав людини та 

обмеження влади.  

У системі права конституція має горизонтальний ефект. Таку думку М. 

Савчин пояснює тим, що конституція закладає фундаментальні принципи права, 

які визначають зміст як норм публічного, так і приватного права. Крім того, 

конституційні норми більш детально регламентують питання організації 

державної влади і місцевого самоврядування. У соціальному аспекті конституція 

закладає основи взаємовідносин інститутів громадянського суспільства та 

публічної влади на засадах верховенства права [185, с. 169-170]. 

Досліджуючи особливості конституціоналізму, В. Речицький зауважує на 

тому, що «європейські конституції є незмінним обмежувачем будь-якої влади, у 

тому числі й демократичної» [157, с. 28]. Разом з тим, вчений пояснює, що 

класичний конституціоналізм фокусується на ідеї про те, що конституції 

обмежують державну владу через гарантування прав людини, але не всі 

дослідники погоджуються з таким тлумаченням конституції. Такою є тенденція 

радянської конституційної теорії і практики, яка відповідає давній китайській 

традиції, за якою закон тлумачили як інструмент управління «нижчими» з боку 

«вищих» [157, с. 27]. Так, «конституція є зібранням принципів і норм, необхідних 

і достатніх для організації життя в сучасному цивілізованому суспільстві» [158, 

с. 20], а практична складова такого теоретичного обґрунтування досягається 

через «ефективний механізм реалізації» [158, с. 20]. 

Насамкінець, аргументованою є позиція Конституційного Суду Литовської 

Республіки, який виробив позицію визначення сутнісного значення Конституції 

не як нормативного тексту, яким є будь-який закон, а сукупністю конституційних 

цінностей та принципів. Суд підкреслив, що «Конституція як правовий акт 

виражається в певній текстовій формі та має словесний вираз. Неможливо 

розглядати Конституцію як юридичну реальність виключно в її текстовій формі. 

Конституція як правова реальність складається з різних положень, 
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конституційних норм і конституційних принципів, які безпосередньо 

консолідуються в різних формулюваннях Конституції або випливають з них» 

[314]. Таким чином, пояснюється підхід до сутнісного значення конституцій які 

не є виключно закритим текстом або суто текстом, як однією з формальних її 

ознак. 

Концепція про конституцію як сукупність універсальних цінностей і 

принципів змістовно є досяжною за умови переосмислення значення мети 

конституцій та причин їх виникнення. Таким чином, нормативне закріплення 

конституційних цінностей (людська гідність, права людини, демократія тощо) та 

конституційних принципів (верховенство права, справедливість, рівність та 

інші) є додатковою гарантією для їх ефективного функціонування в рамках 

правової системи.  

Так, нормативність конституційних принципів пояснюється тим, що вони 

акумулюють, узагальнюють найбільш важливі, соціально значущі явища і 

вводять їх у межі прийнятих у державі нормативів. Якщо взяти за приклад норму 

статті 1 Конституції України, в якій йдеться про Україну як демократичну, 

правову, соціальну державу, то на сьогодні це, по суті, програмна норма [80, с. 

12]. 

До слова, вважаємо, що варто окремо наголосити на тому, що практично 

вказане вище втілюється в рамках судового контролю, адже саме в актах органів 

судової влади принципи втілюються на практичному рівні. Ефективна судова 

система – це один з індикаторів утвердження принципу верховенства права як 

універсального стандарту. Сформульована теза більш детально буде розкрита в 

Розділі 3 нашого дослідження.  

Насамкінець, підсумуємо висловлені позиції в частині конституційного 

права та його ролі в правовій системи. Підхід до класифікації галузей права у 

сфері публічного чи приватного права некоректно застосовувати до 

конституційного права, так як це можна сказати про адміністративне, цивільне, 

кримінальне право та інші галузі.  

За визначенням М. Козюбри, «Конституційне право за своєю природою 

набагато масштабніше за сферою свого регулювання та методами від 
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традиційної галузевої диференціації права, воно становить особливу базову 

підсистему національного права, його фундаментальну основу, є системотвірним 

стрижнем усієї правової системи» [70, с. 75]. Тому, беручи до уваги специфічний 

предмет конституційного права та статус його джерел, серед яких основним є 

конституція, для національної правової системи – інших галузей права –  

конституційне право є основою, на якій вибудовується структура системи права. 

Іншими словами, конституційне право засадничо пронизує галузі публічного та 

приватного права рівною мірою. 

Крім того, аналіз конституційного права та визначення його місця в 

правовій системі, також доцільно трактувати через цілі, які покликане 

реалізовувати конституційне право. «До основних конституційних цілей 

відносяться (1) обмеження свавілля влади на засадах поваги приватної автономії 

та (2) гарантії прав людини і основоположних свобод» [180, с. 15]. 

У правничій літературі часто розглядають конституційне право та 

адміністративне право, як найбільш пов’язані між собою галузі. Такий концепт, 

очевидно, пояснюється домінуючою роллю публічної складової у сфері 

конституційно-правового регулювання. Так, наприклад, британська дослідниця 

І. Барнетт (Hilaire Barnett) досліджує конституційне право разом з 

адміністративним [285, 714 p.], так само як інші автори однойменних 

англомовних книг.  

За даними німецької правничої доктрини, в частині дослідження 

адміністративного права, вбачається, що конституційне право знаходить своє 

втілення в адміністративному праві. Як зазначає німецький професор Ф. Вернер 

(Frietz Werner), «адміністративне право є конкретизованим конституційним 

правом» [323, s. 83-100]. За такого підходу, виникає питання, скажімо, чи не є 

цивільне право конкретизованим конституційним правом? Відповідь – так, тому 

що деталізує конституційні цінності та принципи (людська гідність, свобода, 

рівність, людські права, власність) в частині правового статусу фізичної особи, 

права власності, зобов’язального права тощо. До слова, вчені-цивілісти 

називають Цивільний кодекс України «другою конституцією та кодексом 

громадянського суспільства» [91, с. 51-52]. 
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Не можемо погодитись з думкою представників науки адміністративного 

права, які не знаходять концептуальної ролі Конституції України в системі 

джерел галузі. Здається, що цьому заважає сприйняття Конституції лише в 

нормативному сенсі, а не в концептуальному контексті. Іншими словами, шукати 

відповідники конституційним нормам у нормах галузі адміністративного права. 

Як приклад, В. Решота, не погоджуючись із широким підходом до джерел 

адміністративного права за Р. Мельником та В. Бевзенком [115, с. 91], висловив 

думку про те, що «незрозуміло як розділи Конституції про Верховну Раду 

України, правосуддя, Конституційний Суд України можуть бути зараховані до 

джерел адміністративного права. Незважаючи на те, що певні рішення 

Конституційного Суду України виступають джерелами адміністративного права, 

проте загальні конституційні норми про такі рішення навряд чи можемо 

зарахувати до таких джерел» [162, с. 317-318].  

Крім того, на переконання Р. Мельника, «Конституція Україна не є 

джерелом адміністративного права, тому що норми Конституції України є 

нормами конституційного права, а сама Конституція – його центральне джерело» 

[114, с. 116]. Хоча, як зазначає дослідник, «Конституція виступає базою для 1) 

формування системи джерел адміністративного права, <…> 2) наповнення 

джерел адміністративного права конкретним змістом, <…> 3) перевірки 

розміщених у джерелах адміністративного права норм на предмет їх 

конституційності» [114, с. 117-118].  

Загально говорячи про наукову дискусію стосовно того, що Конституція 

України не є джерелом адміністративного права (або такої ж постановки питання 

відносно інших галузей права), слід наголосити на кореневій проблемі, яка 

походить з теоретичних досліджень конституційного права, а саме 

недостатнього вивчення сутнісного значення Конституції України та тих 

цінностей і принципів, які нею охороняються [106, с. 183]. 

Конституційне право, на наш погляд, характеризують дві загальні ознаки в 

частині дискурсу про його місце в системі права: по-перше, універсальність та, 

по-друге, горизонтальний ефект. 
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Універсалізм притаманний конституційному праву, тому що будь-яка 

конституційна держава виходить із аксіоми: громадянам дозволено все, що не 

заборонено основним законом. Так, конституційні ідеї батьків-засновників США 

– Дж. Вашингтона (George Washington), Т. Джефферсона (Thomas Jefferson), Д. 

Медісона (James Madison) та Д. Адамса (John Adams) визнаються 

основоположними принципами вільного світу [20, с. 907]. Допускаємо, що у 

стороннього читача може виникнути питання відносно того, де зв’язок ідеї 

обмеженого правління з іншими сферами галузевого поділу права? Наша 

відповідь полягатиме в тому, що саме на принципах конституційно обмеженого 

правління можна говорити про гарантію, охорону та захист людських прав у 

конституційній демократії, адже сфера реалізації прав людини досить широка в 

рамках публічного та приватного права. Зазначене є витоком належного 

функціонування як держави, так і права; як громадянського суспільства, так і 

окремого індивіда. 

Як слушно зазначає М. Козюбра, з думкою якого ми погоджуємось, 

конституційне право слід розглядати як єдину, цілісну, транснаціональну науку, 

адже таким чином воно допомагає подолати однобічні краєзнавчі, географічні та 

регіональні підходи до його вивчення, піднятися над національною обмеженістю 

(а інколи і національним егоїзмом) та еклектизмом, чіткіше визначити та 

усвідомити магістральний шлях розвитку конституційного права та місце, 

стратегію і тактику України на цьому шляху [66, с. 69]. 

З іншого, відповідно до доктрини «горизонтального ефекту» конституції, а 

значить і конституційного права, яку сформульовано у конституційній 

юриспруденції конституційними судами, можна розкрити широту 

конституційного права, яке не носить виключно точковий (галузевий) характер, 

а пронизує зміст національного законодавства в контексті чи-то  публічної 

сфери, чи-то приватної. Словом, вказана доктрина «горизонтального ефекту» 

більш відома в ділянці прав людини, коли у приватній сфері конституційне право 

визначає баланс публічних та індивідуальних інтересів особи. Так, наприклад, 

Верховний суд Ізраїлю у справі Kibbutz Hatzor наголошуючи на чинності 
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конституційних принципів охарактеризував їх як: «Нормативна парасолька, 

розкрита над всім законодавством» [180, с. 17]. 

Насамкінець, зробимо загальний підсумок. Конституціоналізм, як ідея про 

обмежене правління та конституційне право як основа системи права – це дві 

взаємопов’язані між собою правничі категорії, адже їх об’єднує спільна мета – 

людська гідність, людські права, верховенство права, демократія. 

Порівнюючи дві основоположні категорії, пропонуємо звернути увагу на 

спільні та відмінні риси між конституціоналізмом та конституційним правом в 

межах дискурсу про систематику конституційних принципів. 

Спільним для цих двох термінів буде:  

По-перше, одна мета – гарантія прав людини через обмежене конституцією 

правління;  

По-друге, конституціоналізм доповнює собою сутнісне значення 

конституційного права;  

По-третє, конституційні цінності та конституційні принципи – обумовлені 

конституцією, яка є джерелом для конституційного права, а її феномен відбувся 

завдяки конституціоналізму. 

Відмінним для цих двох засадничих категорій в рамках нашого дослідження 

можемо виділити наступне:  

По-перше, конституційне право є основою системи права, а 

конституціоналізм – це ідея, уявлення, доктрина про цінність людських прав, 

гідність людини, обмежене правління, верховенство права (правовладдя), 

демократію;  

По-друге, конституціоналізм є наслідком конституційного права;  

По-третє, конституційне право охоплює національні особливості конкретної 

держави (власне специфіку поділу влади, демократії, людських прав, 

верховенства права та його аналоги), а конституціоналізм є досягненням 

цивілізаційного поступу держав і суспільств, які розвиваються в русі 

конституційних демократій.  

Понад тим, конституційне право, – яке американський історик Ч.Г. 

Макілвейн (C.H. McIlwain) називав таким само старим, як і судовий контроль, 
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без чого не було б конституціоналізму [291, p. 278], – за своїм змістом є ширшим 

поняттям, аніж конституціоналізм. Конституціоналізм сформувався в рамках 

конституційного права, тому ідеї конституціоналізму складають основу 

конституційного права. На наш погляд, предмет сучасного конституційного 

права ускладнює горизонтальний ефект прав людини та їх реалізація у сферах 

приватного і публічного інтересів. Тож функціонування конституційних (тобто 

універсальних) цінностей та принципів є вимогою правового порядку в умовах 

демократії.   

Вивчення понять «конституціоналізм» та «конституційне право» дає нам 

підстави надати характеристику конституційним принципам, які рівною мірою 

наповнюють зміст названих категорій. Дискурс про конституційні принципи в 

рамках правничої доктрини не може оминати увагою питання про поняття і 

ознаки, що традиційно висвітлюються в тих чи інших наукових розвідках.  

Розглядаючи категорію «конституційні принципи», В. Шаповал пише про 

те, що «це категорія політичної і правової свідомості» [235, с. 58]. Загалом, якщо 

в доктрині конституційного права розглядають конституційні принципи, то в 

результаті виходить продовження підходів, які вже вироблені в теорії права 

відносно принципів права.  

З цього приводу, автори підручника з конституційного права за редакцією 

М. Козюбри вказують: «За попередньою радянсько-позитивістською традицією 

їх за аналогією з принципами права продовжують визначати як вихідні, 

засадничі ідеї конституційного права, що закріплено в конституції, законах й 

інших конституційних актах або безпосередньо (текстуальне закріплення), або ж 

вони випливають з їхнього змісту (змістовне закріплення) і виводяться з нього в 

логіко-індуктивний спосіб. З огляду на це, конституційні принципи поділяють на 

писані й неписані» [83, с. 95].  

Ми не схильні до підходу, який виглядатиме перефразуванням категорії 

«принципи права» з уточненням на прикметник «конституційні», а тому 

наведемо наступні ознаки, що характеризують конституційні принципи: 1) 

конституційні принципи змістовно розкриваються в процесі інтерпретаційної 

діяльності, що надає їм відповідного значення у конкретному контексті 
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юридичної справи (докладно в Розділі 3); 2) конституційні принципи пов’язані 

між собою, тому що вони мають комплексний характер та є універсальними в 

рамках правової системи; 3) конституційні принципи як цінності в 

конституційному праві мають юридичну силу та слугують критерієм оцінки 

конституційності законів та інших правових актів.  

Питання системно-структурної характеристики конституційних принципів 

пропонуємо розглянути в наступному розділі.   

 

Висновки до Розділу 1. 

 

Узагальнюючи результати дослідження принципів у конституційному праві 

з точки зору методологічних аспектів, виокремимо наступні основні положення: 

1.   Аналізуючи напрацьовані в доктрині підходи щодо особливостей 

категорії «система права», запропоновано розглядати конституційне право крізь 

призму його загальнообов’язкового та універсального характеру, що доведено 

тезою про те, що конституційне право виступає стандартом для становлення і 

розвитку сучасних правових систем в умовах конституційного порядку.  

Універсальний зміст конституційного права доводиться системою 

цінностей та принципів, які є засадничими для правового регулювання у сфері 

як публічного, так й приватного права. 

2. З’ясовано, що принципи права визначаються в різний спосіб, а в 

теоретичній правничій літературі здебільшого принципи права називають 

такими ідеями (засадами, вихідними началами), які характеризують дух права, 

його фундамент, напрям для нормативної та правозастосовної діяльності. 

Співставляючи поняття «система права» та категорію «принципи права», 

запропоновано вважати, що принципи знаходяться на вершині системи права, що 

дає можливість пояснити виняткову роль принципів права в правовому 

регулюванні.   

3. Досліджуючи конституційні принципи неможливо залишити поза увагою 

питання правових цінностей. Таким чином наголошується, що принципи та 
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цінності обумовлюють зміст сучасного права, яке не може розвиватись без 

аксіологічного начала.  

Доведено, що цінності – це універсальні ідеали, які набули відповідного 

статусу в конкретному суспільстві (наприклад, людські права є такою сучасною 

цінністю у праві). Виходячи з історичних, політичних, культурних передумов – 

правові цінності уніфіковують базові засади розвитку суспільства. Тому для 

науки конституційного права, цінності стали важливим об’єктом правової 

регламентації.  

Окремо встановлено, що конституційні цінності та конституційні принципи 

мають тісний взаємозв’язок. Дане твердження доводиться тезою про те, що 

принципи конституційного права є його цінностями, адже функціональна роль 

конституційних принципів неможлива без згадки про конституційні цінності. 

4. На основі аналізу доктринальних положень в частині класифікації 

принципів права встановлено, що в правничій науці розрізняють принципи 

залежно від їхньої сфери дії або застосування, виокремлюючи загальні, 

міжгалузеві, галузеві, а також принципи підгалузей та інститутів права. 

З’ясовано, що в загальнотеоретичній літературі здебільшого йдеться про загальні 

або основоположні принципи права, до яких відносяться такі принципи: 

справедливість, свобода, рівність, гуманізм. Крім того, у праві загалом діють 

також принципи, які в сучасних умовах розвитку доповнились іншими 

загальними принципами права, а саме: принципом правової визначеності, 

принципом пропорційності, принципом добросовісності, принципом розумності 

тощо. 

Названі правові принципи на сьогодні втілюються через верховенство права 

(в сучасному українському варіанті – правовладдя), яке розвивається як 

основоположний принцип конституційного рівня.   

5. Обґрунтовано, що верховенство права (правовладдя) розглядається не 

лише як теорія чи доктрина, а також як принцип. Зазначений принцип має 

властивості основоположного, адже прагнення сучасних держав до послідовного 

його втілення в рамках національних правових систем, дає підстави 
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стверджувати про його універсальний характер, а значить відносити до 

принципу конституційного права.  

З’ясовано, що верховенство права (правовладдя) на сьогодні функціонує як 

принцип, що охоплює в собі окремі складові елементи, які діють як самостійні 

принципи (законність, юридична визначеність, заборона свавілля, доступ до 

правосуддя, дотримання прав людини, заборона дискримінації та рівність перед 

законом). Наголошується, що зазначені складові принципи верховенства права 

(правовладдя) дають підстави  відносити їх до загальних принципів права, які у 

свою чергу набувають змісту конституційних принципів, адже їх імплементація 

в рамках правової системи відбувається через конституційне право.  

6. Доведено, що абстрактний характер принципів права також позначається 

й на конституційних принципах. Таким чином, абстрактність конституційних 

принципів сприяє їх універсальній ознаці, тому що принципи конституційного 

права можуть бути як конституційно закріплені прямо в тексті конституції, а 

також бути інтерпретовані з тексту, шляхом тлумачення конституції.  

Наголошено, що за таких умов конституційні принципи можуть вважатись 

джерелом права, адже незалежно від того чи прямо вони закріплені в тексті 

конституції, чи є результатом судового тлумачення – конституційні принципи 

мають свою вагу як в процесі нормотворчості, так й правозастосування.       

7. Запропоновано авторське бачення категорії «конституціоналізм» у 

широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні конституціоналізм – це 

ідеологія про обмежене правління через гарантію прав людини, відповідно до 

якої сучасні держави слідують універсальним (а значить – конституційним) 

цінностям та принципам, серед яких: демократія, верховенство права 

(правовладдя), права людини. Оскільки конституційні цінності та принципи 

можуть доповнюватись специфічними (регіональними) особливостями, то у 

вузькому значенні конституціоналізм є процесом практичного втілення 

конституційних принципів і цінностей в конкретній державі. 

Наголошено, що категорія «конституціоналізм» засновується на доктрині 

верховенства права, яка сформувалась як ідея про обмежене правління.  Таким 

чином, функціональний аспект обмеження влади є об’єктом конституційно-
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правового регулювання. Завдяки відповідним механізмам обмеження влади, які 

встановлені конституцією (чи конституційними актами), можна заміряти рівень 

досягнення конституціоналізму на прикладі конкретної демократії.  

На підставі специфіки предмету конституційного права та статусу 

конституції як основного джерела обґрунтовано, що в рамках національної 

правової системи конституційне право – основа системи права. Конституційне 

право характеризують дві загальні ознаки в частині дискурсу про його місце в 

системі права: універсальність та горизонтальний ефект. Тому конституційне 

право через принципи і цінності засадничо пронизує сфери як публічного, так й 

приватного права. Наголошено, що підхід до класифікації галузей права у сфері 

публічного чи приватного права некоректно застосовувати до конституційного 

права, за аналогією з поділом права на галузі.  

8. З огляду на порівняння основоположних категорій «конституціоналізм» 

та «конституційне право» в частині дискурсу про систематику конституційних 

принципів, виокремлено їх спільні та відмінні риси. 

До спільного віднесено:  

1) одна мета – гарантія прав людини через конституційно обмежене 

правління;  

2) конституціоналізм доповнює собою сутнісне значення конституційного 

права;  

3) конституційні цінності та конституційні принципи – обумовлені 

конституцією, яка є джерелом для конституційного права, а її феномен відбувся 

завдяки конституціоналізму. 

До відмінного віднесено:  

1) конституційне право є основою системи права, а конституціоналізм – це 

ідея, уявлення, доктрина про цінність людських прав, гідність людини, обмежене 

правління, верховенство права (правовладдя), демократію;  

2) конституціоналізм є наслідком конституційного права;  

3) конституційне право охоплює національні особливості конкретної 

держави (власне специфіку поділу влади, демократії, людських прав, 

верховенства права та його аналоги), а конституціоналізм є досягненням 
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цивілізаційного поступу держав і суспільств, які розвиваються в русі 

конституційних демократій.  

Доведено, що принципи конституційного права мають свої ознаки, до яких 

віднесено: 

По-перше, конституційні принципи змістовно розкриваються в процесі 

інтерпретаційної діяльності, що надає їм відповідного значення у конкретному 

контексті юридичної справи; 

По-друге, конституційні принципи пов’язані між собою, тому що вони 

мають комплексний характер та є універсальними в рамках правової системи; 

По-третє, конституційні принципи як цінності в конституційному праві 

мають юридичну силу та слугують критерієм оцінки конституційності законів та 

інших правових актів.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА: 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

«Конституція є втіленням вічних або  

універсальних принципів», 

Авраам Лінкольн5 

 

2.1. Конституційний лад як система конституційних принципів 

 

Систематизація конституційних принципів на доктринальному рівні. 

Одне із головних питань нашого дослідження – це питання про те, яким чином 

систематизувати конституційні принципи? Перш за все, на підставі системно-

структурного методу є можливість визначити основу для відповіді на окреслене 

питання. Проте, розглядаючи теоретичні підходи до принципів у праві зокрема 

та конституційних принципів в цілому, зауважимо, що система принципів 

конституційного права все ще залишається відкритим питанням для правничих 

розвідок. Сказане, стосується рівною мірою досліджень як української правничої 

науки, так і закордонних джерел.  

Разом з тим, слід проаналізувати дискурс про конституційні принципи на 

конкретних прикладах, що також допоможе з’ясувати питання про систему 

конституційних принципів. 

Загальний огляд принципів у науці конституційного права демонструє: вони 

згадуються часто в контексті конституціоналізму, періодично – як принципи 

деяких інститутів конституційного права, рідше – як окреме, самостійне поняття. 

Що може бути спільним в такому узагальненні? Передовсім те, що їх пов’язує 

один об’єкт – конституційне право. Навіть, коли мова йде про принципи 

конституціоналізму, то цей ракурс проблематики невід’ємний від 

 
5 Див.: Фукуяма Френсіс. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції 

/ пер. з англ. Р. Корнута. Київ: Наш формат, 2018. С. 296.  
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конституційного права. Тому далі розглянемо спроби систематизації 

конституційних принципів, спираючись на відповідні науково-обґрунтовані 

підходи. 

Так, наприклад, британський професор конституційного права Н. Барбер 

(Nicholas Barber), в однойменному дослідженні про принципи 

конституціоналізму, виділяє такі з них: 1) суверенітет, 2) поділ влади, 3) 

верховенство права, 4) громадянське суспільство, 5) демократію та 6) 

субсидіарність [255, 276 p.].  

За Н. Барбером змістом виокремлених принципів конституціоналізму 

виступають наступні характеристики. Сутність суверенітету полягає в тому, що 

він є атрибутом держави, а тому має такі ознаки: з одного боку, висунуті 

державою владні вимоги, а з іншого – ефективність вказаних вимог [255, p. 21-

22]. Суверенітет як принцип, дослідник пояснює у значенні того, що він є 

необхідним елементом існування держави. Належне функціонування держави та 

її інституційної системи досягається через просування принципу суверенітету. 

Така теза пояснюється тим, що здатність державних установ діяти ефективно, як 

правило, пов’язує суверенітет з іншими принципами конституціоналізму: поділ 

влади та верховенство права [255, p. 50]. Принцип поділу влади Н. Барбер вважає 

таким, що сприяє успішному функціонуванню державної влади, переш за все, в 

умовах класичного поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Завдяки 

інституційній взаємодії, як критерій вказаного принципу, держава 

структурується таким чином, щоб стимулювати співпрацю між різними гілками 

[255, p. 51]. Верховенство права серед принципів конституціоналізму дослідник 

вивчає як певний стандарт для ефективного функціонування держави, особливо 

в у мовах поділу влади: верховенство права фіксує ті особливості правового 

порядку, які необхідні для його належного функціонування [255, p. 85]. 

Окремо, до принципів конституціоналізму професор Н. Барбер відносин 

громадянське суспільство. Узагальнюючи його підхід до аналізу такого 

принципу відзначимо, що в даному випадку мова йде про взаємодію публічного 

з приватним в державі [255, p. 145]. Адже жодна сучасна держава не мислима без 

громадянського суспільства, яке здатне протистояти державній сваволі. Іншими 
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словами, від того наскільки є активним громадське суспільство можна 

аналізувати стан розвитку самої держави. Принагідно загадаємо твердження про 

те, що «правильне визначення принципів взаємовідносин громадянського 

суспільства й держави, а також відносин між націленими на інновації творчими 

елітами, з одного боку, й озброєними переважно селективним даром 

демократичними інститутами, з іншого, – донині вважаються актуальними 

проблемами філософського рівня» [158, с. 13]. Загалом, як прийнято вважати, 

громадянське суспільство відділене від держави, хоча, на нашу думку, без цих 

двох явищ неможлива розбудова конституційного порядку в умовах демократії.  

Держави в умовах демократії зв’язані чіткими процедурами та стандартами, 

що дає підстави називати демократію не лише правовою цінністю, а також й 

конституційним принципом. Так, наприклад, Н. Барбер принцип демократії 

розкриває крізь призму суті держави, що вимагає створення конституційних 

структур, які сприяють добробуту держави. Демократію вчений називає 

досяжним ідеалом, а не утопічною мрією. Саме тому, для ефективного 

функціонування демократії як принципу конституціоналізму досягається через: 

1) пряму демократію (громадський контроль над державними інституціями з 

метою їх належного управління), 2) представницьку демократію (моделі 

демократії, в яких рішення приймаються законодавчими органами, обраними 

громадянами), 3) роль політичних партій (політичні партії мають виступати 

каталізаторами формування політики, здійснювати контроль над виконавчою 

владою та служити каналом між виборцями та публічною владою) [255, р. 147, 

186]. 

Насамкінець систему принципів конституціоналізму, запропоновану Н. 

Барбером, логічно завершує принцип субсидіарності. На нашу думку, логічність 

його виражається в тому, що визначені принципи поділу влади, демократії та 

верховенства права уособлюють певні рамки, в умовах яких приймаються 

відповідні рішення. Тож, за визначенням дослідника, субсидіарність як принцип 

зв’язує процес прийняття рішень із відповідним залученням громадян, яких такі 

рішення стосується [255, р. 187]. 
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Також конституційні принципи згадано в дослідженні О. Бориславської про 

європейську модель конституціоналізму. Відзначається їх універсальний 

характер, а тому виділяються такі з них: свобода людини, повага до її гідності та 

гарантованість фундаментальних прав, верховенство права, демократія, поділ 

влади. Словом, через узагальнення пропонується перелік відповідних принципів: 

«Конституціоналізм як доктрина і практика обмеженого правління в своїй основі 

має ідеї, що визначають його природу, призначення та сутність. Такими засадами 

є свобода людини, повага до її гідності та гарантованість фундаментальних прав, 

верховенство права, демократія, поділ влади. Сьогодні можна вважати, що такі 

ідеї є універсальними, вони декларуються більшістю сучасних держав та 

відображені у низці міжнародно-правових актів» [11, с. 62]. 

Принагідно відзначимо, що в контексті правопорядку Європейського 

Союзу, інший український дослідник конституціоналізму В. Речицького, також 

згадує про такі принципи. До слова, як вважає вчений, автономія держав-членів 

Союзу передбачається в сферах промисловості, культури, туризму, освіти, 

спорту й цивільної оборони. Тому, у сфері розподілу компетенцій Конституція 

Європи (мова йде про проект «Договору про Конституцію для Європи» від 29 

жовтня 2004 року – виділення авт. – А.М.) спирається на три основоположні 

принципи: «1) принцип узгоджених компетенцій: Союз діє в рамках 

повноважень, наданих йому державами членами для досягнення визначених в 

Конституції цілей. Повноваження, не передані Союзу, залишаються в 

компетенції держав-членів; 2) принцип субсидіарності: у сферах, що не належать 

до його виключної компетенції, Союз діє лише тоді, коли поставлені цілі не 

можуть бути досягнуті державами-членами самостійно; 3) принцип 

пропорційності (зміст та форма заходів, здійснюваних Союзом, не повинні 

виходити за межі того, що є необхідним для досягнення цілей Конституції)» [158, 

с. 390]. 

Загалом, дослідження правового статусу Європейського Союзу 

фокусуються на проблематиці форми такого утворення, що також розглядається 

в рамках науки конституційного права. Відзначимо, з посиланням на професора 

міжнародного права М. Герденґена (Matthias Herdegen), що система ЄС 
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становить надзвичайно складну комплексну інституційну мозаїку, що важко 

розкрити лише традиційними категоріями державних об’єднань. Вчений 

зазначає також про те, що ЄС володіє далекосяжними компетенціями і відіграє 

важливу роль у сфері спільної зовнішньої і безпекової політики. Проте система 

ЄС ще далека від бодай наближення до федерально-державного утворення, а 

передані повноваження не ущільнюються до стану принципово необмеженої 

територіальної і персональної повноцінності влади (суверенітету), як це 

характерно для державної влади [112, с. 113]. 

Ми свідомі того, що проблематика правопорядку ЄС більшою мірою 

стосується дослідників міжнародного права, однак для досягнення цілей нашого 

дослідження ми не можемо «закрити очі» на деякі аспекти такого питання. На 

наш погляд, слід погодитись із загальним підходом, який спирається на те, що 

ідея ЄС – це ідея європейського правопорядку. В цій частині справді цікавим 

видається питання про європейські правові цінності та принципи, а також місце 

національних конституцій держав-членів ЄС та їхню взаємодію із 

законодавством Європейського Союзу в цій частині. 

Таким чином, в контексті функціонування конституційних принципів в 

рамках європейського правопорядку, звертає увагу німецький юрист М. Цулег 

(Manfred Zuleeg), який серед досліджуваних принципів виділяє: 1) демократію, 

2) верховенство права, 3) федеральні принципи, 4) захист основних прав. Далі 

узагальнено розглянемо систему конституційних принципів за М. Цулегом [295, 

р. 772-777]. 

Так, демократія виступає основою європейського співтовариства, адже вона 

уособлює фундаментальний принцип: участь народів у здійсненні суверенних 

повноважень через збори їх представників. Про демократію згадуюсь засадничі 

акти ЄС, зокрема Єдиний європейський акт, Маастрихтський договір, 

Амстердамський договір, який ввів цей принцип в Договір про Європейський 

Союз та інші. Однак, як вказує М. Цулег,  Європі бракує живої демократії, тому 

що не дивлячись на узгоджений підхід щодо ціннісного позиціонування 

демократії в Європі, все ж існує потреба у розширенні демократичного правління 
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на європейському рівні. ЄС – це федеративна демократія, sui generis, яка 

базується не на одному народі, а скоріше на людях [295, р. 772-773].  

Крім того, конституційний принцип верховенства права випливає з того, що 

Європейський Союз характеризується як спільнота, засновану на верховенстві 

права. Різні загальні принципи, які складають невід’ємну частину права ЄС, 

походять від поняття поваги верховенства права. Так, наприклад, особливо 

важливим є принцип пропорційності, який може бути поширений на весь 

правовий порядок ЄС. Понад тим, інші елементи принципу верховенства права, 

– принципи правової визначеності та законних очікувань, – також діють у 

європейському законодавстві [295, р. 773-774]. 

Окремо М. Цулег пише про федеративні принципи, які німецький юрист 

пояснює як певну специфіку конституційної системи, що діє в рамках окремої 

держави-члена ЄС. Наприклад, йдеться про Федеративну Республіку Німеччина, 

де на рівні Основного Закону ФРН передбачено, що ЄС дотримуватиметься 

федеративних принципів (стаття 23 (1) Основного Закону). Дослідник пояснює, 

що інституції ЄС враховують законні інтереси держав-членів, що досягається за 

допомогою принципу пропорційності, який виступає засобом пошуку 

відповідного балансу інтересів. Розподіл повноважень між ЄС та його 

державами-членами також втілює федеративні принципи, адже європейський 

правопорядок переплітається з правовими порядками держав-членів. Хоча, як 

вказує М. Цулег, у виняткових обставинах держави-члени можуть мати право 

відступати від європейського законодавства, або ж ЄС може зобов’язати 

держави-члени приймати відповідне законодавство [295, р. 774-775]. 

Насамкінець, захист основних прав як останній із конституційних 

принципів, який виділяє М. Цулег [295, р. 777], спирається на загальну ідею про 

людські права як цінність західних демократій. У даному випадку йдеться про 

те, що каталог прав людини є орієнтиром чи мінімумом для держав-членів 

Європейського Союзу, які створюють належні умови гарантування, охорони і 

захисту таких прав на національному рівні. Вважаємо, що тут підхід зрозумілий 

на прикладі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 

року) та протоколів до неї, що послідовно тлумачиться, деталізуючи 
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функціональні особливості основних (конвенційних, конституційних) прав 

людини в рамках прецедентної практики Європейського суду з прав людини. 

В доктрині конституційного права проблема класифікації конституційних 

принципів нерозроблена, за виключенням окремих випадків. Як справедливо 

зазначає О. Васильченко, «серед науковців відсутній єдиний підхід до розуміння 

сутності принципів конституційного права та їхніх властивостей» [18, с. 20], а це 

у свою чергу пояснюється тим, що «в науці конституційного права на 

характеристиці принципів конституційного права акцентують увагу не так 

часто» [17, с. 115]. 

Окрім конституціоналізму, як ми це розглянули вище, у конституційному 

праві про принципи згадують в контексті окремих інститутів (для прикладу: 

засади конституційного ладу, конституційно-правового статусу особи, форм 

безпосередньої демократії, представницької демократії тощо). Разом з тим, 

категорія «принципи» в науці конституційного права, особливо в українській 

доктрині різних періодів, розглядається такому ж методологічному рівні, як це 

можна побачити у загальній теорії права: від етимології слова до його змістовної 

характеристики.  

Питанню класифікації принципів конституційного права приділено увагу 

авторами підручника з конституційного права за загальною редакцією М. 

Козюбри [83, с. 104-131]. Так, наприклад, йдеться про 1) універсальні, 2) 

цивілізаційні, 3) правосімейні та 4) національні принципи конституційного 

права. Наведена класифікація пояснюється наступним чином: 

«– універсальні принципи конституційного права, тобто фундаментальні, 

базові засади, сформульовані в процесі багатовікової історії розвитку 

конституціоналізму, притаманні конституційному праву, якщо й не всіх, то 

принаймні більшості країн світу; 

– цивілізаційні принципи конституційного права, характерні для 

конституційного права певних правових культур і традицій, що уособлюють 

відповідні їм цивілізації; 



 97 

– правосімейні принципи конституційного права, тобто принципи, властиві 

конституційному праву країн, правові системи яких належать до різних правових 

сімей (навіть у межах однієї цивілізації); 

– принципи конституційного права окремих держав, які діють тільки в 

межах держави, відбиваючи її історичні, національні, культурні й інші 

особливості» [83, с. 105].  

В межах цієї класифікації авторами вказаного підручника з конституційного 

права розглядаються такі принципи, як: принцип поваги до людської гідності й 

прав людини, розподіл влади, верховенство права, принципи правової держави, 

принципи соціальної держави, а також інші принципи. 

Понад тим, в українській правничій літературі склалась тенденція виділення 

конкретних принципів конституційного права й дослідження їх структурних 

особливостей, ролі та значення в рамках правової системи.  

До прикладу, автори підручника загальної теорії права за редакцією О. 

Петришина називають серед принципів конституційного права, зокрема 

наступні: 1) верховенство конституції, 2) пряма дія конституційних норм, 3) 

поділ державної влади, 4) демократизм, 5) визнання народу єдиним джерелом 

влади, 6) політичний та ідеологічний плюралізм та інші [57, с. 202].  

М. Савчин у авторському підручнику з порівняльного конституційного 

права принципи розглядає разом із цінностями. Як вказує дослідник, 

конституційні принципи – це універсалії, які забезпечуються засобами правового 

захисту згідно із конституцією та визначають стандарти і вимоги до 

законодавства, публічної адміністрації та правосуддя. Таким чином, М. Савчин 

виділяє конституційні цінності та принципи в контексті конституційного 

порядку: 1) принцип верховенства права, 2) людська гідність, 3) свобода і 

приватна автономія, 4) принцип пропорційності, 5) права людини, 6) рівність і 

заборона дискримінації, 7) демократія, 8) основні концепції держави [182, с. 126-

127].  

За даними правничих досліджень, можна побачити окремі конституційні 

принципи, які, очевидно, також складають частину системи. Тож додатково 

назвемо принципи, які відносять до конституційних в правничих дослідженнях: 
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– Людська гідність як принцип (наприклад: С. Головатий6, О. Грищук7, О. 

Водянніков8, С. Шевчук9, А. Матат10); 

– Принцип рівності прав і свобод (О. Васильченко11, І. Полховська12, Т. 

Чехович13, С. Рабінович та О. Панкевич14, І. Фаловська та ін.15), заборона 

дискримінації (Г. Журавльова16, С. Шевчук17), принцип недискримінації (О. 

Грищук18, О. Уварова19); 

– Свобода як принцип (В. Речицький20, О. Члевик21); 

– Верховенство права як конституційний принцип (С. Головатий22, М. 

Козюбра23, А. Селіванов24, П. Рабінович та ін.25); 

 
6 Див.: Головатий С. Про людські права. Лекції. К.: Дух і Літера, 2016. С. 454-455. 
7 Див.: Грищук О.В. Філософія конституційних цінностей: монографія. Київ: «Компанія ВАІТЕ». 2019. 

416 с. 
8 Див.: Водянніков О. Генеалогія поняття людської гідності у конституційному праві. Право України. 

2018. № 9. С. 41-56. 
9 Див.: Шевчук С. Людська гідність у системі конституційних цінностей. Право України. 2018. № 9. С. 

29-40. 
10 Див.: Matat A. Human dignity as a constitutional value, constitutional principle, constitutional right. 

Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 4. P. 65-68. 
11 Див.: Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та 

громадянина. Право України. № 7/2017. С. 47-55. 
12 Див.: Полховська І.К. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні: дис. ... 

канд. юрид. наук. Харків. 2006. 191 с. 
13 Див.: Чехович Т.В. Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному 

управлінні: монографія. Херсон: Гельветика, 2019. 582 с. 
14 Див.: Рабінович С., Панкевич О. Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду 

України: проблеми методики застосування. Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 5. С. 97-

111; Рабінович С.П., Панкевич О.З. Принципи рівності й недискримінації в конституційному 

правосудді України. Право і громадянське суспільство. 2014. №1. С. 147- 170. 
15 Див.: Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти: монографія. І.М. Фаловська, Ю.М. 

Бисага, Ю.Ю. Бисага, В.В. Коцкулич. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 204 с. 
16 Див.: Журавльова Г.С. Принцип рівності та заборони дискримінації у конституційному праві: дис. ... 

д-ра наук. Ужгород. 2018. 434 с. 
17 Див.: Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. К.: Реферат, 2007. 

С. 327. 
18 Див.: Грищук О.В. Конституційні цінності: філософські та судові аспекти. Монографія. Видання 2-е 
доопр. і допов. Київ: Ваіте, 2020. С. 317-324. 
19 Див.: Уварова О. Принцип недискримiнацiї за ознакою статі в судовій практиці України. Право 

України. 2017. №7. С. 56-66. 
20 Див.: Речицький В.В. Конституціоналізм. Коротка версія. Читанка з конституціоналізму для 

зацікавлених. Харків: Харківська правозахисна група, Права людини, 2014. С. 29. 
21 Див.: Члевик О.В. Свобода як категорія конституційного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Харків, 2016. С. 10. 
22 Див.: Головатий С. Книга третя. Верховенство права: український досвід. Київ: Видавництво 

«Фенікс», 2006. С. 1277-1747. 
23 Див.: Козюбра М.І. Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми 
взаємозв'язків. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2017. Том 200. С. 68. 
24 Див.: Селіванов А.О. Верховенство права в конституційному правосудді. Аналіз конституційної 

юрисдикції. К.; Х.: Акад. прав. Наук України, 2006. 400 с. 
25 Див.: Рабінович П. М. Принцип верховенства права: проблеми теорії і практики / П. М. Рабінович, О. 

М. Луців, С. П. Добрянський, О. З. Панкевич, С. П. Рабінович. Львів: Сполом, 2016. 197 с. 
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– Принцип пропорційності (А. Барак (Aharon Barak)26, С. Погребняк27, Д. 

Шустров28); 

– Принцип поділу влади (І. Яценко29, З. Кравцова30); 

– Принцип унітаризму (О. Курцев31); 

– Принцип демократії (Ю. Барабаш32, О. Грищук33, О. Скрипнюк34, К. 

Павшук35);  

– Принцип народовладдя (В. Шаповал36, О. Щербанюк37);  

– Принцип більшості (В. Старосольський38); 

– Принцип правової держави (К. Собота (Katharina Sobota)39, М. 

Козюбра40); 

– Принцип соціальної держави (Ю. Барабаш41, С. Стеценко42). 

 
26 Див.: Barak Aharon. Proportionality: constitutional rights and their limitations / translated from the Hebrew 

by Doron Kalir. Cambridge, [England]: Cambridge University Press, 2012. 611 p. 
27 Див.: Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія. 

Харків: Право, 2008. С. 195-204. 
28 Див.: Шустров Д.Г. Принцип пропорциональности в конституционном праве Израиля. М.: ЛЕНАНД, 

2015. 160 с. 
29 Див.: Яценко І.С. Принцип поділу влади: ідейно-теоретичні засади та практика реалізації на прикладі 

республіки Польща (історико-правовий аналіз): монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 433 с. 
30 Див.: Кравцова З. С. Підходи до розуміння і конституційно-правове закріплення принципу поділу 

державної влади. Європейські перспективи. 2019. No 4. С. 205-211. 
31 Див.: Курцев О.Ю. Унітаризм як принцип конституційного ладу України: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Харків, 2021. 21 с. 
32 Див.: Барабаш Ю.Г. Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України. Вісник 

Конституційного Суду України. 2011. № 4-5. С. 82-87. 
33 Див.: Грищук О.В. Конституційні цінності: філософські та судові аспекти. Монографія. Видання 2-е 

доопр. і допов. Київ: Ваіте, 2020. С. 422-462. 
34 Див.: Проблеми теорії конституційного права України / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. К.: 
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Із наведених вище підходів вбачається, що як така система принципів 

конституційного права – питання відкрите для правничої науки. З одного боку, 

дослідники пропонують різну групу принципів (від більш універсальних до 

більш конкретних), а з іншого – не обмежуються певною системою, говорячи про 

принципи як умови, тобто певні стандарти функціонування конституційної 

держави. 

Разом з тим, виникає логічне запитання: чи усі згадки зі словом «принципи» 

в конституційному праві слід об’єднувати в одну групу? Відповідаючи на таке 

запитання, передовсім згадується питання про принципи виборчого права, які 

здебільшого конституційно закріплюються.  

Так, доцільно звернутись до дослідження Ю. Ключковського, який в 

контексті систематизації принципів виборчого права зазначав про те, що в 

систему виборчого права входять також й загальні принципи права. Так, 

наприклад, вчений вважає, що до таких загальних принципів відноситься група 

«конституційно-правових принципів представницької демократії (принципи 

суверенітету народу, поділу влади, політичного плюралізму, народного 

представництва, а також принципи прямих і періодичних виборів)» [65, с. 83]. Як 

бачимо, Ю. Ключковський виділяє конституційно-правовий принцип як певне 

загальне конституційно-правове положення, яке відноситься до системи 

конституційного права чи певної її частини. Водночас, основні галузеві 

принципи виборчого права, закріплені у статті 71 Конституції України, 

кваліфікуються як конституційні (на відміну від деяких принципів виборчого 

права, закріплених лише на рівні звичайного закону чи нормативно не 

закріплених взагалі) [65, с. 69].   

Загалом погоджуючись із таким підходом, відзначимо, що за своєю 

сутністю конституційні принципи є універсальними для національної правової 

системи. Вони знаходять свою деталізацію в нормах відповідних галузей права. 

Тому, конституційно закріплена частина принципів виборчого права має 

джерелом певний універсальний конституційний принцип (наприклад, принцип 

демократії), який можна виділити з конституційної норми безпосередньо в тексті 

або імпліцитно, шляхом тлумачення конституційного тексту.  
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Те саме стосується інших видів конституційних принципів, наприклад, 

конституційних принципів судочинства, які досліджує Я. Нестор [126, 18 с.]. 

Виходячи з положення статті 129 Конституції України, такі принципи визначено 

у вигляді невичерпного переліку засад (наприклад, рівність усіх учасників 

судового процесу перед законом, забезпечення доведеності вини та інші), мають 

своїм джерелом конституційний принцип верховенства права (правовладдя) та 

принцип правової держави, які є універсальними конституційними принципами. 

Ознаку універсальності, яку ми відносимо до принципів конституційного 

права, можна також пояснити підходом, запропонованим О. Скрипнюком, який 

розглядає загальні та спеціальні принципи конституційного права. На думку 

вченого, «загальні принципи конституційного права – це загальновизнані й 

певною мірою універсальні ідеї та ідеали конституційного права України. Ці 

принципи, в силу інтегруючого призначення конституційного права у 

національній правовій системі, зберігають свою значущість і для інших галузей 

права» [148, с. 82]. До таких загальних принципів дослідник відносить 

верховенство права, демократизм, публічність тощо [148, с. 82].  

Крім того, спеціальними принципами конституційного права О. Скрипнюк 

називає «похідні від загальних, які властиві різним самостійним групам 

конституційних правовідносин, інститутам конституційного права, а також 

визначенню основ правового статусу окремих учасників конституційного 

процесу» [148, с. 83]. Такі принципи, як правило деталізуються в окремих 

законах [148, с. 83]. 

На основі проаналізованого вище, відзначимо наступне. На нашу думку, 

універсалізм конституційних принципів обґрунтовується тим, що вони є 

результатом розвитку конституціоналізму та спільними орієнтирами для 

сучасних демократій. З точки зору багатоаспектної поняття 

«конституціоналізм», універсальні конституційні принципи – це лише один із 

елементів, що охоплюється конституціоналізмом. Конституційні принципи, як і 

саме конституційне право – є основою системи права. В національному 

конституційному праві, тобто на прикладі певної правової системи, можуть 

функціонувати на рівні з універсальними – специфічні конституційні принципи, 
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що обумовлюється конституційною ідентичністю та конституційною традицією 

держави.  

Практичним поясненням запропонованої нами тези, можемо пояснити на 

прикладі конституційного ладу, як ще однієї із фундаментальних категорій в 

науці конституційного права. Тому, концепція «конституційний лад» є для нас 

додатковим інструментом для розкриття системи конституційних принципів та 

їх сутнісної характеристики. 

Конституційний лад = конституційні принципи. Як ми з’ясували вище, 

однією із засадничих категорій в конституційному праві є конституціоналізм в 

межах якого вивчають принципи. Разом з тим, другою такою категорією можна 

назвати «конституційний лад». Саме в рамках цих двох терміно-понять в науці 

конституційного права можна виходити на змістовну характеристику 

конституційних принципів, їх систему. Оскільки з підходами до 

конституціоналізму та його принципів ми розібрались, далі проаналізуємо більш 

детально конституційний лад. 

Поняття «конституційний лад» у різний спосіб дослужується в рамках 

правової науки різних країн. Так, наприклад, як зазначає Ю. Барабаш, аналогами 

цього поняття є такі інститути: «конституційний порядок» (Федеративна 

Республіка Німеччина), «конституційна система» (США), «республіканські 

принципи» (Французька Республіка), «республіканська форма» (Грецька 

Республіка) та «базова структура конституції» (Республіка Індія) [6, с. 76-77].  

Узагальнюючі різні варіації, які подібні до категорії «конституційний лад» 

в західній правовій традиції, І. Сліденко робить висновок про те, що найбільш 

точним аналогом є поняття «конституційні принципи». Так, наприклад, автором 

зазначається, що в країнах загального права традиційно конструкції подібні 

поняттю «конституційний лад» не застосовуються, але для країн романо-

германської правової сім’ї характерним є поділ цієї категорії та виокремлення 

сфер держави і громадянського суспільства в рамках різних термінів. Тому 

комплексною категорією, за аналогією з конституційним ладом, на думку 

вченого, є застосування конструкції «конституційні принципи» [191, с. 36].  
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Поділяючи наведений вище підхід, наведемо короткий екскурс, 

звернувшись до даних української доктрини в частині дослідження категорії 

«конституційний лад». Наперед відзначимо, що тривалий час дослідження 

конституційного ладу відбувалось на рівні з двома іншими категоріями, а саме 

«державний лад» та «суспільний лад».  

Для прикладу, на думку А. Крусян, «конституційний лад – це конституційно 

закріплена (заснована на конституційно закріплених засадах) та реально існуюча 

система організації держави та суспільства (державного та суспільного ладу), що 

визначає та забезпечує політико-правові основи формування сучасного 

українського конституціоналізму» [79, с. 91].  

Крім того, автори підручника з конституційного права України В. Погорілко 

та В. Федоренко також апелюють до цих понять: «конституційний лад України 

втілює у собі суспільний і державний лад і є системою суспільних відносин, 

пов’язаних з реалізацією прав і свобод людини, розвитком громадянського 

суспільства та правової держави, встановлених і гарантованих Конституцією та 

законами України» [81, с. 195].  

На думку Л. Наливайко, яка дослідила співвідношення вказаних понять, 

«конституційний лад опосередковує організацію і діяльність держави та 

суспільства в багатоманітності пануючих у ньому суспільних відносин, охоплює 

різні сторони його життя, зокрема організацію і функціонування економічної, 

політичної, соціальної та духовної сфер» [124, с. 34]. 

Також можна віднайти ще інші приклади, в яких конституційний лад 

розглядається в сукупності з державним та суспільним ладом. Поясненням цієї 

тенденції може бути радянський період, в якому на рівні доктринальних 

розробок основним фокусом було поняття «лад», який, як зрозуміло, активно 

досліджували в рамках державного права. Разом з тим, в сучасних умовах 

видається за доцільне відходити від цієї тенденції, хоча б тому, що вона за своїм 

змістом практично себе не виправдовує. 

На недоречність виокремлення у дефініції конституційного ладу категорій 

суспільного та державного ладу, звертають увагу деякі українські вчені. Так, 

наприклад, автор підручника з конституційного права України О. Фрицький 
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зазначає, що суспільний лад поглинає державний лад та в цілому право, тому він 

не може бути складовою дефініції конституційного ладу [219, с. 95-97]. Такої ж 

думки притримуються автори іншого підручника з конституційного права за 

редакцією М. Баймуратова та О. Батанова, в якому йдеться про те, що держаний 

лад нічого спільного не має із суспільним: «у співвідношенні з конституційним 

ладом ці категорії слід розглядати як частину і ціле, тобто одного зі складових 

конституційного ладу» [92, с. 18-19].     

В українській доктрині сучасного періоду можна побачити оновлений підхід 

до дефініції конституційного ладу, який, між іншим, починає фокусуватись на 

сукупності конституційних принципів. Тому далі розглянемо деякі визначення 

категорії «конституційний лад»: 

– складається з основних засад Конституції, її положень щодо виборів і 

референдуму в Україні, а також порядку внесення змін до неї, а тому 

конституційний лад являє собою сукупність найбільш стабільних 

конституційних принципів і положень і правовідносин, що складаються на їх базі 

(М. Цвік) [86, с. 37]; 

– є системою суспільних відносин, передбачених і гарантованих 

Конституцією та законами, прийнятими на її основі і відповідно до неї (О. 

Совгиря та Н. Шукліна) [198, с. 73]; 

– сукупність реальних суспільних відносин, котрі складаються відповідно 

до конституційних принципів (В. Колісник) [74, с. 106]; 

– охоплює найважливіші інститути держави та суспільства, виражає 

співвідношення конституції і політики, держави і права, визначає організацію та 

процедурні засади конституційної держави (М. Савчин) [183, с. 207]; 

– складають базові цінності, тобто ті політико-правоі та моральні ідеї й 

принципи, які відображають наявні в державі й суспільстві ідеали, що покладені 

в основу всього конституційно-правового регулювання (Ф. Веніславський) [21, 

с. 120-121];   

– упорядкована відповідно до Основного Закону система суспільних 

відносин, пов’язаних із реалізацією конституційних прав і свобод людини, 

розвитком громадянського суспільства та правової держави й утвердження 
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інших конституційних цінностей у суспільстві та державі (В. Федоренко) [218, с. 

151]. 

Аналізуючи визначення конституційного ладу слід відмітити, що спільним 

для них буде конституція, яка засадничо фіксує конституційний лад. Зважаючи 

на те, що за своїм змістом та природою категорія «конституційний лад» 

притаманна українській правовій традиції, то в інших конституційних 

демократіях, аналоги цього поняття так само відсилають до конституцій.  

В рамках науки конструкційного права окремо розглядаються принципи 

(засади, основи) конституційного ладу. За таких умов, відзначимо, що 

верифікація принципів конституційного ладу у переважній більшості 

перегукується з принципами, про які ми згадували в частині дослідження 

конституціоналізму. Зрозуміло, що вказані категорії між собою мають 

нерозривний зв’язок в конституційному праві, а конституції втілюють 

особливості досліджуваних категорій. У нашому випадку – це передовсім 

конституційні принципи.  

Окремо пропонуємо узагальнити доктринальні положення, в яких йде мова 

про цінності та принципи в структурі конституційного ладу: 

– Демократія, поділ влади, місцеве самоврядування та інші (автори 

підручника за загальною редакцією М. Баймуратова та О. Батанова) [92, с. 34]; 

–  Обмежене правління, правовий характер державної влади, плюралізм, 

демократизм, верховенство права тощо (автори підручника за загальною 

редакцією Т. Слінько) [82, с. 99]; 

–   Свобода, права людини, справедливість, моральність, гуманізм, 

демократія, верховенство права, правове обмеження влади, плюралізм (Ф. 

Веніславський) [21, с. 121]; 

– Демократія, верховенство права, громадянське суспільство, громадський 

контроль, державний суверенітет, територіальна цілісність, національна безпека 

і оборона та інші (В. Федоренко) [218, с. 151]; 

– Верховенство права, рівність і справедливість, солідаризм, свобода 

політичної діяльності, демократія, верховенство основних прав і свобод, рольова 

автономія елементів конституційної системи та поділу влад, суверенність та 
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співпідпорядкування гілок влад, ідеологічна свобода тощо (М. Савчин) [183, с. 

226]. 

Як бачимо, наведені підходи до виокремлення принципів і цінностей 

конституційного ладу вирізняються тим, що одні автори пропонують більш 

універсальні варіанти, а інші – звертають увагу на специфіку конституційного 

ладу за нормами Конституції України.  

Взагалі, конституцію можна назвати джерелом для пошуку принципів 

конституційного права, на основі якої формується відповідна система. Кожна 

окрема конституція, яка функціонує в рамках відповідної правової системи, 

матиме власну системно-структурну та функціональну особливість 

конституційних принципів. До неї можуть входити як універсальні 

конституційні принципи, так і специфічні конституційні принципи, які 

характерні для конкретної держави.   

Таким чином, категорія «конституційний лад» опосередковується з 

конституційними принципами в нормативному сенсі, адже конституції 

закріплюють такі принципи або прямо у тексті, або принципи інтерпретуються з 

конституційного тексту як імпліцитні. Разом з тим, конституція як нормативне 

закріплення конституційних цінностей та конституційних принципів фіксує їх 

базисно на рівні першого розділу, тому конституційний дизайн принципів слід 

досліджувати саме в цій частині порівняльного аналізу текстів конституцій. 

Як вказує І. Сліденко, емпіричний досвід створення світових конституцій 

свідчить про певний тип структуризації нормативних актів такого типу. До 

слова, вчений зазначає, що після Другої світової війни архітектоніка конституцій 

набула своєрідного стандартного вигляду, який передбачав виділення окремого 

розділу або глави як структурної частини конституції, в якій закріплюються 

принципові засади держави і суспільства [191, с. 41]. 

Так, більшість основних законів містять відповідні глави, які називаються 

по-різному (засади конституційного ладу – Вірменія, Білорусь, основні 

положення – Естонія, Грузія, Азербайджан, загальні принципи – Іспанія, Греція, 

Італія, Литва, Латвія, Киргизія, Узбекистан), разом з тим мова йде про предмет, 

який в Україні називають засадами конституційного ладу [157, с. 73]. 
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Характеризуючи розділ І «Загальні засади» Конституції України [85], 

автори підручника з конституційного права за загальною редакцією Т. Слінько 

опираються на особливу роль принципів у його змісті: 

«Розділ І містить положення сутнісного характеру, більшість із яких 

виконує роль юридичного підґрунтя нормативної першооснови для інших 

конституційних положень, включених до положень розділів ІІІ та ХІІІ. Саме 

розділ І «Загальні засади» є змістовним стрижнем усього Основного Закону 

України. Значна частина його норм є нормами-принципами, які забезпечують 

найбільш загальний рівень регулювання. Засади конституційного ладу – це 

сукупність найбільш важливих принципів, які мають вищу юридичну силу й 

особливе значення для нормального функціонування держави та вільного 

розвитку суспільства. Ці принципи визначають форму й засоби організації 

України, як держави з метою утвердження прав і свобод людини і забезпечення 

гідних умов життя та характеризують її як конституційну державу, якій властива 

обмеженість державної влади, а також визнання і гарантування народовладдя. Ці 

принципи мають пряму дію. Можна сміливо сказати, що основи конституційного 

ладу є наріжними конституційними ідеями та ідеалами, які лежать в основі 

розвитку суспільства та держави, породжують і змінюють відповідні 

правовідносини» [82, с. 100].      

Цікавим є підхід розглядати перший розділ конституції як «малу» або 

світоглядну конституцію (М. Томенко [211, с. 7]), тому далі в загальних рисах 

розглянемо деякі сучасні конституції світу на предмет закріплення у них системи 

принципів конституційного права.  

Конституція Італійської Республіки містить перший розділ «Основні 

принципи». Аналізуючи положення вказаного розділу можна виділити наступні 

принципи, які зафіксовано в Конституції: демократія (стаття 1); права людини 

(стаття 2); гідність, свобода, рівність (стаття 3); автономія та децентралізація 

(стаття 5); незалежність та суверенність держави і католицької церкви (стаття 7); 

пріоритет міжнародного права (стаття 10); Італія відкидає війну як інструмент 

агресії проти свобод інших народів (стаття 11) [304]. 
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Конституційний дизайн розділу «Основні принципи» Конституції 

Португальської Республіки є вдалим з точки зору назв статей 1-11 

досліджуваної частини Конституції. Вказана обставина дає підстави застосувати 

буквальне виокремлення конституційних принципів серед яких закріплено: 

статтею 1 «Португальська Республіка», статтею 2 «Демократична держава, 

заснована на верховенстві права», статтею 3 «Суверенітет і законність» та інші. 

Разом з тим, доцільно розглянути принципи, аналізуючи зміст вказаних 

конституційних норм. Так, можемо виокремити наступні конституційні 

принципи: людська гідність (стаття 1); демократична держава, заснована на 

верховенстві права (стаття 2); верховенство Конституції (стаття 3); унітаризм 

(стаття 6). За Конституцією Португальської Республіки також покладено 

обов’язок на політичні партії, які мають поважати принципи національної 

незалежності, єдності держави та демократії (стаття 10.2) [272]. 

Окремо відзначимо, що аналізуючи положення статті 7 (1) Конституції 

Португальської Республіки можна виокремити окрему групу стандартів 

міжнародних відносин, які базуються на таких конституційних принципах як: 

національна незалежність, повага прав людини, прав народів, рівність між 

державами, мирне врегулювання міжнародних конфліктів, невтручання у 

внутрішні справи інших держав та співпраця з іншими народами з метою 

емансипації та прогресу людства. Також йдеться про європейську ідентичність 

(стаття 7.5), фундаментальні принципи демократичної держави, верховенство 

права, принцип субсидіарності, свободу та справедливість (стаття 7.6). Крім 

того, загальні принципи міжнародного права як частина португальського права 

та принцип поваги до основоположних принципів демократичної держави, 

заснованої на верховенстві права, закріплено в нормі статті 8 «Міжнародне 

право» [272].  

Загалом, Конституція Португальської Республіки в інших розділах 

пронизана закріпленням різних принципів, які, очевидно, можна включити до 

системи принципів конституційного права Португальської Республіки. Як 

приклад, в розділі про основні права і обов’язки йдеться про принцип 

універсальності (стаття 12) та принцип рівності (стаття 13) в ділянці людських 
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прав. Також згадуються на конституційному рівні принцип пропорційності 

(стаття 19.4): при виборі між облоговим чи надзвичайним станом слід керуватись 

принципом пропорційності, запроваджуючи обмеження, їх обсяг та тривалість, 

які необхідні для відновлення конституційного порядку [272].  

В Конституції Республіки Албанія з розділу Першого «Основні 

принципи» можна виділити такі конституційні принципи: унітаризм (стаття 1); 

народовладдя (стаття 2); гідність людини, її права і свободи; соціальна 

справедливість; плюралізм; національна ідентичність; релігійне співіснування; 

повага до прав меншин (стаття 3); верховенство Конституції (стаття 4); поділ та 

збалансування влади (стаття 7); відповідність політичних партій демократичним 

принципам (стаття 9.1); свобода совісті (стаття 10.2); ринкова економіка та 

свобода економічної діяльності (стаття 11.1); захищеність приватної та публічної 

власності (стаття 11.2); принципи децентралізації та місцевої автономії (стаття 

13) [251]. 

Окрему увагу привертає також розділ Другий «Основні права та свободи 

людини», в межах якого є підрозділ «Загальні принципи». Мова йде про 

принципи в ділянці людських прав, адже статтею 17 Конституції Республіки 

Албанія визначено функціонування принципу пропорційності: (1) Обмеження 

прав та свобод, гарантованих Конституцією, можна встановити лише законом, у 

суспільних інтересах чи заради захисту прав інших. Обмеження повинні бути 

пропорційні до ситуації, яка їх обумовила. (2) Ці обмеження не можуть 

порушувати суть прав та свобод і у жодному разі не можуть перевищувати 

обмежень, визначених Європейською конвенцією з прав людини [251]. 

В Преамбулі Конституції Республіки Болгарії закріплено прагнення, 

піднести до вищого принципу прав людини, її гідності та безпеки. Також Перший 

розділ «Основні принципи» закріплює наступні принципові положення: 

народовладдя (стаття 1); правова держава (стаття 4.1); людська гідність та права 

(стаття 4.2); верховенство Конституції (стаття 5); принцип рівності (стаття 6); 

поділ влади (стаття 8); принцип політичного плюралізму (стаття 11.1); Східно-

православне християнство як традиційна релігія (стаття 13.3); недоторканність 
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права приватної власності (стаття 17.3); принципи та стандарти міжнародного 

права (стаття 24.1) [273].    

Дизайн розділу 1 «Загальні принципи» Конституції Республіки Молдова 

вдало поєднує в собі конституційні принципи, які шляхом аналізу норм можна 

виокремити в наступну систему: унітаризм (стаття 1.1); верховенство права; 

демократія; гідність людини, права і свободи; справедливість та політичний 

плюралізм (статті 1.3, 4, 5); народовладдя (стаття 2); поділ та співпраця влади 

(стаття 6); верховенство Конституції (стаття 7); дотримання міжнародного права 

та міжнародних договорів (стаття 8); основні принципи власності (стаття 9); 

єдність та національна ідентичність (стаття 10); нейтралітет (стаття 11) [274].  

Подібний підхід конституційного дизайну загальних принципів також 

знаходимо в сусідній з Республікою Молдова Румунії. Так, в Конституції 

Румунії можна виокремити такі принципи: унітаризм (стаття 1.1); демократична 

та соціальна держава; верховенство права; людська гідність; справедливість та 

політичний плюралізм; демократичні традиції румунського народу (стаття 1.3); 

принцип поділу та збалансування влади в рамках конституційної демократії 

(стаття 1.4); народовладдя (стаття 2); єдність людей та рівність між громадянами 

(стаття 4); право на особистість (стаття 6); загальні принципи міжнародного 

права (стаття 10); верховенство Конституції (стаття 11.3) [270].    

Розділ перший «Загальні принципи» також закріплює Конституція 

Турецької Республіки, в якому вміщено такі конституційні принципи 

республіки, як: демократія; соціальна та правова держава; національна 

солідарність; справедливість; дотримання прав людини; лояльний націоналізм 

Ататюрка, заснований на положеннях Преамбули (стаття 2); здійснення 

державного суверенітету через уповноважені органи на підставі принципів 

Конституції (стаття 6); принцип рівності та заборона дискримінації (стаття 10); 

верховенство Конституції (стаття 11) [275]. 

Не менш цікавим є підхід до конституційного закріплення принципів у 

деяких країнах Південної Америки – Бразилії, Колумбії та Еквадорі, в 

конституціях яких також вміщено відповідний перший розділ про принципи. 
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В розділі І «Основні принципи» Конституції Федеративної Республіки 

Бразилія йдеться про такі з них: демократія, гідність людської особистості, 

народовладдя (стаття 1); поділ влади (стаття 2); а також визначено окремо групу 

принципів у сфері міжнародних відносин, зокрема – національна незалежність, 

людські права, невтручання, мирне врегулювання конфліктів, відмова від 

тероризму та расизму та інші принципи міжнародного права (стаття 4) [271].       

Конституція Республіки Колумбія серед «Основних принципів» визначає 

такі, як: соціальна, правова держава; децентралізація; демократія; повага 

людської гідності (стаття 1); народовладдя (стаття 3); верховенство Конституції 

(стаття 4); заборона дискримінації (стаття 5); визнані принципи міжнародного 

права (стаття 9). Окремо звернемо увагу на положення статті 2, в якій серед 

основних цілей держави закріплено: гарантування ефективності принципів, прав 

та обов’язків закріплених в Конституції [268]. 

Стосовно основних принципів за Конституцією Республіки Еквадор, то в 

розділі Першому вбачається така їх система: конституційна держава прав і 

справедливості; соціальна держава; демократія; унітаризм; децентралізація; 

народовладдя (стаття 1); заборона дискримінації; рівноправ’я; охорона 

природних та культурних цінностей; демократичне суспільство, вільне від 

корупції (стаття 3); Еквадор як територія миру (стаття 5) [281]. 

На підставі наведеного вище загального аналізу конституційних текстів, які 

закріплюють конституційні принципи, можна сформулювати наступні тези. 

Проаналізовані вище конституції, які функціонують в сучасних демократіях 

та прямо фіксують конституційні принципи, підтверджують, що частина з них 

закріплює універсальні принципи конституційного права (наприклад: 

демократія; верховенство права; поділ влади; верховенство Конституції та ін.). 

Крім того, універсальні принципи доповнюються специфічними, які обумовлені 

конституційною ідентичністю та конституційною традицією держави 

(наприклад: соціальна держава; правова держава; заборона дискримінації; 

пропорційність; демократичне суспільство, вільне від корупції та ін.). Також, як 

вбачається з аналізу, деякі конституції закріплюють перелік принципів 

міжнародного права (наприклад: невтручання; мирне врегулювання конфліктів; 
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відмова від тероризму та расизму тощо), які у такий спосіб додатково 

конституціоналізуються в межах правової системи держави. Зауважимо, що 

такий підхід до вивчення системи конституційних принципів є лише одним із 

способів для аналізу. Вказаний спосіб носить формальний характер, чим 

дослідження принципів конституційного права не обмежуються. 

Понад тим, конституційний лад (який у спрощеному вигляді можна назвати 

підходом до аналізу перших розділів конституцій) є одним із релевантних 

способів пошуку системи принципів конституційного права. Така система 

варіюється залежно від різних об’єктивних чинників, які характеризують окремо 

взяту конституційну демократію. В правничій літературі можна знайти 

публікації, в яких виділяють принципи Конституції43, тож нам слід окремо 

наголосити, що принципи Конституції сприяють виокремленню конституційних 

принципів. Ми не схильні диференціювати у відокремлені поняття такі, як 

«конституційні принципи», «принципи конституційного права» або «принципи 

Конституції». 

Понад тим, складність категорії «конституційні принципи» полягає в тому, 

що немає спрощеного підходу або способу їх систематизації. Для пошуків 

досліджуваних принципів застосовуються різні методологічні підходи до аналізу 

як на доктринальному, так й на практичному рівнях. Нами окремо зверталась 

увага на те, що конституція не може обмежуватись лише нормами, які в ній 

визначені, так само як не можна сказати, що конституція – це ознака реального 

конституціоналізму.  

До слова, в країнах Центральної Азії є приклади республіканських 

конституцій, які визнають конституційні (універсальні) цінності та принципи. 

Крім того, в деяких можна побачити відповідний розділ на кшталт «Основні 

принципи» (Конституція Республіки Узбекистан [77]), але практика їх втілення 

свідчить про те, що далі тексту конституційні принципи не виходять. Крім того, 

для доктринального виміру подібні конституції не можуть бути об’єктом 

дослідження, тому що неможливо дослідити те, чого насправді не існує. 

 
43 Див.: Савенко М.Д. Принципи Конституції. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2006. Т. 53. 

С.13-16. 
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З іншого боку, не завжди конкретний перелік конституційних принципів 

можна вважати єдиним способом розкриття системи принципів конституційного 

права. Відзначимо, якщо в Конституції США ми не знайдемо відповідний розділ 

про принципи, то це жодним чином не означитиме, що немає підстав говорити 

про конституційні принципи в США. Так само не можна сказати про інші 

демократії, в яких функціонують конституції, але немає згадок про конкретні 

принципи в тексті; або ж відсутність писаних конституцій не дає можливості 

розкрити предмет дослідження. 

Слід погодитись із думкою про те, що сучасні конституційні системи в 

більшій чи меншій мірі декларують принципи на рівні конституцій, створюючи 

таким чином «фасад» демократичного врядування. Крім того, більшість 

принципів мають багатовікову історію, а їх доктринальна природа – практично 

не викликає сумнівів, адже перевірена часом. Тому, не слід вважати, що розвиток 

системи конституційних принципів завершився [92, с. 34]. 

Насамкінець, можемо зробити висновок про те, конституційні принципи 

характеризуються відкритою системою, в якій можуть одночасно діяти як 

універсальні так й специфічні принципи конституційного права, функціонувати 

в рамках ієрархічної системи та конкурувати між собою в конкретній юридичній 

справі. Словом, більше детально про сказане йтиметься в третій частині нашого 

дослідження, а саме про інтерпретацію конституційних принципів, які додатково 

сприяють розкриттю принципів конституційного права та цінностей, які 

захищаються в умовах демократії.  

 

2.2. Фактори, що впливають на формування принципів конституційного 

права 

 

Узагальнюючи теоретичні підходи до основних понять в частині вивчення 

принципів у конституційному праві, а також аналіз категорій 

«конституціоналізм» та «конституційне право», відзначимо – мова йде про 

абстрагування, чим власне виступають концепції, які складають оболонку 

конституційних цінностей та конституційних принципів.  
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Як цінності, так і принципи в конституційному праві взаємозалежні та за 

своєю природою є засадничого змісту категоріями. Так, говорячи про 

конституційні принципи – не можна залишати поза увагою конституційні 

цінності. Така дихотомія є необхідною для повноти картини матерії 

конституційного права.  

Нами було з’ясовано, що в цілому ідеї про обмежене правління сформували 

концепцію «конституціоналізм». Цінності людської гідності та людських прав – 

вмонтувались до фундаменту конституційної демократії, власне, через 

конституційно обмежене правління. Пошуки ефективного конституціоналізму 

стали передумовою для верховенства права (правовладдя), а щоденні сучасні 

виклики – відшліфовують його багатогранність. 

Понад тим, як видається, слід розглянути окремо фактори, які впливають на 

формування принципів конституційного права. Таким чином, ми з’ясуємо 

спільне для конституційних принципів, щоб обґрунтувати їхню змістовну та 

структурну особливість.  

Конституційна ідентичність. В теорії конституційного права поняття 

«конституційна ідентичність» розглядається передовсім у західних джерелах, 

проте посилання на дану категорію можна зустріти також в українській 

правничій доктрині. Ознаки тої чи іншої конституційної системи ми можемо 

аналізувати виходячи з того, що вирізняє одні системи з-поміж інших. Таким 

чином, ідентичність виступає критерієм для порівняльного аспекту, а також для 

системного вивчення доктрини конституційного права як загалом, так й в окремо 

взятому прикладі. 

Наперед зауважимо, що ідентичність за своїм змістом є філософською 

категорією, яка може у різний спосіб тлумачитись в рамках досліджень 

суспільних наук. Понад тим, спільним для цього терміну, на наш погляд, слід 

назвати те, що ідентичність охоплює собою певні маркери приналежності до 

чогось, тобто індивідуальні критерії оцінки. Строго кажучи, в загальних рисах 

ідентичність людини формулює відповідь на питання: «хто я?».  

Разом з тим, слід звернутись до публікації політолога Стенфордського 

університету Дж. Фірона (James D. Fearon), автора дослідження з цієї теми. 
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Узагальнюючи дефініцію досліджуваного поняття, вчений зазначив: коли 

дослідники пропонують коротке пояснення того, що вони мають на увазі під 

словом «ідентичність», то часто це про «особистість людини – те, як людина 

визначає, хто вона» [282].  

Продовжуючи такий підхід, за визначенням Ф. Фукуями (Francis Fukuyama), 

ідентичність виростає з розмежування між внутрішнім «я» і зовнішнім світом 

суспільних правил і норм, який не визнає належним чином цінності й гідності 

внутрішнього «я». Таким чином, дослідник пояснює, що конфлікти окремого 

індивіда із суспільством відбувалися протягом усієї історії людства, однак лише 

в наші дні сформувалась думка про справжнє внутрішнє «я», що є цінне саме по 

собі, а зовнішнє суспільство систематично його недооцінює. Тому, не внутрішнє 

«я» потрібно змушувати відповідати суспільним правилам, а саме суспільство 

повинно само змінюватись [221, с. 22-23].  

Гідність людини Ф. Фукуяма вкладає у зміст поняття «ідентичність», тому 

що «внтурішнє “я” – основа людської гідності, однак природа цієї гідності 

непостійна і трансформується з плином часу» [221, с. 23]. Обґрунтовуючи такий 

підхід, дослідник пояснює це тим, що у багатьох давніх культурах гідність мають 

лише деякі люди, наприклад, воїни, які готові ризикувати своїм життям. В інших 

суспільствах, гідність людини невід’ємна риса кожної людини, що ґрунтується 

на її внутрішній цінності як індивіда, який має суб’єктність. Крім того, гідність 

також обумовлюється належністю до великої групи зі спільною пам’яттю і 

досвідом [221, с. 23].        

Опираючись на наведений вище підхід, нам також слід зазначити, що 

ідентичність розглядають у контексті певних національних особливостей 

окремих суспільств, що позначається терміном «національна ідентичність». 

До слова, національною ідентичністю називають такий стан, при якому 

люди однаково ідентифікується з національними символами та усвідомлюють 

символи нації [282]. Національна ідентичність, як зазначає М. Розумний, 

пов’язана з набором суспільних цінностей і норм, які індивід визнає та підтримує 

як власні, а ефект ціннісного і нормативного консенсусу забезпечує стабільність 
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суспільних зв’язків та дає відчуття захищеності кожному члену суспільства [177, 

с. 6]. 

Прикметно, що загальний підхід до визначення ідентичності дає підстави 

віднести дане поняття до сфери конституційного права. Пояснимо це тим, що 

конституційне право як сукупність цінностей та принципів, захищених 

конституцією, можна назвати джерелом, яке об’єднує суспільство в окрему 

конституційну державу. На прикладі конституційних принципів можна 

з’ясувати, які є особливості їх функціонування через реальні механізми 

конституційно обмеженого правління. 

Далі розглянемо поняття «конституційна ідентичність», яке у своєму 

дослідженні розкриває М. Розенфельда (Michel Rosenfeld). Так, на думку 

американського дослідника, конституційну ідентичність складають три загальні 

значення:  

По-перше, ідентичність яка походить від факту існування конституції 

(держави з конституціями відрізняються від тих, які не мають конституцій);  

По-друге, зміст конституції надає різні елементи ідентичності (федеральні 

конституції встановлюють інший тип державної політики, аніж конституції 

унітарних держав);  

По-третє, контекст у якому діє конституція відіграє значну роль у 

формуванні ідентичності (основні права в різних культурах мають 

протилежності) [313, р. 757]. 

Окремо зазначимо, що із поняття «національна ідентичність» видається за 

можливе виділити категорію «конституційна ідентичність», зважаючи на 

конкретні особливості конституційної системи. Так, як для окремої нації 

ідентичністю виступає спільний контекст розвитку, що характеризується 

історичними та культурними процесами розвитку, такі й для конституційної 

ідентичності спільним буде такий само процес, але із уточненням того, що він 

відображається в конституції чи конституційних актах. 

Пропонуємо пояснити наведену тезу на прикладі. Як вже було з’ясовано 

вище, західні демократії формувались внаслідок трансформаційних процесів у 

суспільстві, що породжувало відповідні зміни у державі – перехід від 
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необмеженого свавільного правління до конституційно обмежених рамок. В 

загальних рисах, на європейському континенті можна пояснити появу 

конституційних актів, які закріплювали нові форми політичного режиму, поділ 

влади, а також гарантію людських прав. Такі процеси досягались революційним 

шляхом (наприклад, у XVIII ст. в часи Великої французької революції), а їхній 

результат можна побачити в рамках розвитку конституціоналізму. 

Говорячи про національну ідентичність, відзначимо, що нації можуть 

характеризуватись за різними ознаками. Традиційно, до таких ознак відносять 

мову, традиції, культуру та інші ідентифікуючі ознаки, які притаманні окремій 

нації. Разом з тим, беручи до уваги конституціоналізм та його особливості – нації 

також можна порівнювати, однак це буде інший підхід та його характерні риси.  

Національні особливості конституційної системи, зокрема в контексті 

функціонування конституційних принципів, не виключає універсальності 

конституційного права для сучасних демократій. Таку тези пояснимо тим, що 

конституційно захищенні універсальні цінності та принципи  західних 

демократій можуть доповнювати специфічні особливості на національному 

рівні. Так, наприклад, людська гідність може бути як конституційною цінністю, 

так і конституційним принципом; конституційний принцип верховенства права 

може тлумачитись зі змісту принципу правової держави тощо.  

В теорії порівняльного конституційного права також виділяють термін 

«національна конституційна ідентичність». До прикладу, складниками 

зазначеного терміну виступають: «а) національна конституційна культура і 

доктрина; б) правовий стиль ухвалення юридичних рішень; в) система судового 

конституційного контролю; г) інституційний дизайн: горизонтальний і 

вертикальний поділ влади; д) вибори та контроль над владою» [180, с. 28]. На 

думку О. Бориславської, «національна конституційна ідентичність формується 

як результат відчуття спільності індивідів на основі загального визнання 

конституційних принципів, формування спільних конституційних цінностей, що 

складають “дух” конституції» [11, с. 81]. 

На нашу думку, за допомогою національної конституційної ідентичності 

можна вести мову про конкретні особливості конституційної системи, адже 
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конституційна ідентичність є загальним поняттям. Конституція як джерело для 

вивчення конституційної ідентичності загалом та її національних особливостей 

в цілому, ретранслює досвід держави, суспільства, права. 

До слова, на переконання професора конституційного права Г. Джейкобсона 

(Gary J. Jacobsohn), конституція набуває ідентичності через досвід. Така 

ідентичність не існує ні як окремий об’єкт винаходу, ні як сильно інкрустована 

сутність, закладена в культурі суспільства. Тому, на думку професора, 

ідентичність виникає діалогічно і представляє собою поєднання політичних 

прагнень та зобов’язань, що виражають минуле нації, а також рішучість тих, хто 

прагне перевершити минуле [313, р. 758-759].   

Опираючись на таке визначення професора Г. Джейкобсона, зробимо 

наступне узагальнення. 

Конституційна ідентичність насамперед є індикатором прагнень певної 

нації на шляху до конституційної демократії. Такі прагнення формуються 

внаслідок ряду процесів, які передують прийняттю конституцій як акту 

установчої влади народу. Від сучасних розвинених демократій до демократій, що 

розвиваються, – конституційна ідентичність може відрізнятись, адже 

конституція, як вже нами було з’ясовано, не завжди засвідчує наявність 

конституціоналізму. 

Якщо конституції охороняють права людини через систему цінностей та 

принципів, то відповідно конституційна ідентичність захищає націю від 

посягання на конституційні принципи і цінності. Іншими словами, у даному 

випадку йде мова про загальнонаціональний контекст. Крім того, не кожна 

окрема система може повністю закріплювати вичерпний перелік таких 

засадничих елементів, захищених конституцією. Разом з тим, саме 

конституційна ідентичність як спосіб інтерпретації конституційних принципів 

допомагає розкривати їхній зміст у відповідному контексті.  

Знову ж таки, порівнюючи конституційне право тої чи іншої демократії, слід 

враховувати різні умови, відповідно до яких формувалась в цілому 

конституційна система. До прикладу, Основний Закон ФРН захищає людську 

гідність як конституційну (універсальну) цінність у правовій системі. Детальний 
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спосіб такого захисту знаходить своє вираження не лише у тому, що мова йде 

про статтю 1 Основного Закону ФРН, а те, що ця конституційна норма пронизує 

усю систему німецького права. Такий підхід пояснюється відповідними 

історичними процесами, які сформували категоричне прагнення нації до 

неможливості у майбутньому повторення історії Другої світової війни. 

Понад тим, доктрина конституційної ідентичності в Німеччині, тісно 

пов’язана з категорією «вічних положень» Основного Закону ФРН. 

Покликаючись на які, на рівні національного законодавства, вдається 

встановлювати контр-ліміти від законодавства ЄС. Разом з тим, досліджувана 

категорія була відома раніше. Наприклад, згадується у 1928 році критиками 

демократії К. Шміттом (Carl Schmitt) як «ідентичність і континуїтет Конституції 

як цілісності» та К. Білфінгером (Carl Bilfinger) як «ідентичність конституційної 

системи» [127, с. 137]. 

Таким чином, конституційну ідентичність слід вважати фактором, який 

впливає на формування конституційних принципів, які гарантуються 

конституціями або конституційними актами. 

Окремо розглянемо ще два фактори – конституційну традицію та 

глобалізаційні процеси, які мають тісний зв'язок з конституційною ідентичностю 

та з’ясуємо, яким чином вони впливають на формування принципів 

конституційного права. 

Конституційна традиція. Усталеною в правничій доктрині є думка, що 

«конституційна ідентичність має пряму кореляцію із національною 

конституційною традицією, що на сьогодні визначається переважною більшістю 

національних правопорядків, в яких реалізовані основні постулати сучасного 

конституціоналізму» [180, с. 27]. Можемо припустити, що конституційна 

ідентичність відповідає на питання про приналежність до конституційно 

захищених цінностей та принципів, а концепт конституційної традиції дає змогу 

оцінити досяжність таких ідеалів конституціоналізму в різних демократіях. 

Логічне питання, яке напрошується у даному контексті: чому одним 

демократіям вдається досягати високого рівня розвитку в умовах верховенства 

права, розбудовувати спроможні інституції, гарантувати права людини через 
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обмежене правління тощо. Проте, інші демократії, які мають відповідні 

атрибути, візуально подібні до ідей конституціоналізму, – не досягають такого 

розвитку. На складне питання, очевидно, не може бути простої відповіді, але 

можна розглянути в деталях деякі особливості, що підсвічують корінь проблеми.  

Конституційні ідентичність та традиція – спільно виступають 

інструментарієм, за допомогою якого можна віднайти причини та наслідки, які 

заважають конституціоналізму перетворюватись із атрибуту на реальний 

(працюючий) механізм. Іншими словами, за допомогою ідентичності та традиції 

в конституційному праві можна з’ясувати ті прорахунки і помилки, над якими 

слід працювати, на шляху до реального конституціоналізму; зрозуміти, що 

заважає чітко сформулювати відповідь на питання: «що для суспільства і 

держави є спільними цінностями та принципами?».  

Загальна теорія права оперує поняттям «правова традиція», за допомогою 

якої вивчаються різні особливості формування та розвитку правової системи. До 

слова, як зазначає Д. Вовк, «через категорію “традиція” можна дослідити вплив 

трьох, очевидно, головних чинників розвитку західного права – християнства, 

грецької філософії і римського приватного права» [25, с. 42-43]. Право як явище 

соціальної дійсності та цивілізаційний поступ, в сучасних умовах розвивається у 

відповідності до певної традиції, якій слідує суспільство. Саме завдяки 

традиціям зберігається зв'язок минулого з майбутнім, покликаний зберігати 

певні здобутки задля розвитку та прогресу.  

Категорія «традиція» також застосовна до конституційного права. Цікавим 

видається підхід розглядати конституційну традицію крізь призму терміну 

«континуїтет», відомого з теорії міжнародного права. 

Покликаючись на Юридичну енциклопедію за редакцією академіка права 

Ю. Шемшученка, категорія «континуїтет» трактується у праві у трьох значеннях. 

Якщо узагальнювати з цього приводу дані, то слід зазначити: 1) континуїтет 

означає спадкоємність розвитку права; 2) у міжнародному праві –  

правонаступництво держави, передбачене міжнародними договорами прав і 

обов’язків держави-попередника (континуїтет держави має на меті продовження 

існування держави як суб’єкта міжнародного права та збереження її 



 121 

ідентичності); 3) парламентську процедуру, відповідно до якої діє правило: 

незатвердження законопроекту до кінця сесії, його розгляд має бути поновлено 

з відповідної стадії законодавчого процесу на наступній сесії (тобто закінчення 

сесії призупиняє, а не перериває законодавчий процес) [247, с. 318]. 

Для цілей нашого дослідження, третє значення поняття «континуїтет» – 

правило парламентської процедури, яке стосується конституційного права, 

однак не розкриває його значення у сенсі, в якому можна розглядати 

конституційну традицію. Все ж, за такого підходу, досліджувана категорія є 

вужчою, що дає підстави звернутись до теорії міжнародного права в контексті 

дефініції поняття. Окремо відзначимо, що запозичення терміну з міжнародного 

права не змішуватиме поняття, застосовуючи його в рамках конституційного 

права. 

В українській правничій доктрині континуїтет як поняття в 

конституційному праві, запропоноване М. Савчиним та детально розкрите у його 

дослідженнях. 

Континуїтет будь-якої країни, – за визначенням М. Савчина, – ґрунтується 

на національній конституційній традиції, яка визначає усталені погляди на 

природу конституції, її призначення у суспільстві, відповідну конституційну 

культуру та свідомість. Крім того, на переконання вченого, континуїтет частково 

пояснює сутність конституційних трансформацій, а саме логіку конституційних 

реформ та проблему самоідентифікації нації на правовій географії світу [185, с. 

85]. Насамкінець, континуїтет у конституційному праві, пов’язаний із ідеями 

тяглості, компонентами якої є правонаступність, народний суверенітет і 

територіальна цілісність, а поручення тяглості таких елементів – трактується як 

дисконтинуїтет [185, с. 85].  

Конституції (писані або неписані) – об’єкт для дослідження конституційної 

традиції певної держави, тому що саме конституції уособлюють наступність тих 

цінностей, які об’єднують суспільство крізь історичну ретроспективу як певний 

народ, що ідентифікує себе з тією чи іншою державою. Так, сучасна держава 

функціонує в рамках такої матриці, частини якої захищенні цінностями та 

принципами на рівні конституції. 
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Понад тим, континуїтет вирізнятиметься серед різних держав за 

формальними ознаками. На наш погляд, саме такі нюанси додатково сприяють 

пошуку відповіді на окреслене вище питання: чому одні демократії розвиненіші 

за інші? До певної міри, на дане риторичне запитання відповідь знаходиться у 

тому, що навіть найкращий зразок конституційного акту не гарантує 

стовідсоткову досяжність в державі.  

За визначенням шотландського публіциста, сера Дж. Макінтоша (James 

Mackintosh), – конституції не створюються, вони зростають. Таким чином 

сформувалась теорія, згідно з якою закони творяться звичаєм та національними 

якостями керованих, а не волею уряду [224, с. 84]. Наведену тезу можемо 

екстраполювати в рамки нашого дослідження в тому сенсі, що слідування 

ідеалам конституціоналізму має бути універсальним прагненням для сучасної 

демократії, проте певні внутрішні (національні) особливості мають доповнювати 

таке прагнення, а не сприяти дисконтинуїтету, як протилежному за значенням 

поняттю. 

Окремо слід з’ясувати, чи впливає внесення змін до конституції або 

прийняття нової конституції на наступність конституційної традиції? В 

порівняльному аспекті цікавим видається питання про успішні практики 

конституційних демократій з дієвими конституціями та мінімальними змінами 

до їхнього змісту. Традиційно у такому контексті згадується Конституція США, 

прийнята 1787 року, яка діє донині із 27 поправками.  В той час, як інші 

демократії регулярно вносять зміни до конституційних текстів, що впливає на 

конституційну ідентичність, традиції та континуїтет.  

Візьмемо, до прикладу, Конституцію України, прийняту 1996 року, яка 

станом на 2020 рік має 9 внесених змін до її тексту, а також велику кількість 

проектів про внесення змін, які ще можуть бути у майбутньому. Чи можна вести 

мову про конституційну традицію, коли відбуваються часті зміни 

конституційного тексту? Загалом, ревізія конституційного тексту або 

модернізація дизайну певних конституційних норм, може мати на меті 

вирішення деяких проблем, які сприяють уточненню конституційної 



 123 

ідентичності. Особливо важливий момент в умовах трансформаційних змін та 

відходу від пострадянського минулого.  

До прикладу, Законом України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України 

в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» № 

2680-VIII від 07.02.2019 року змінено деякі положення Конституції України. 

Таким чином, до преамбули та повноважень Верховної Ради, Президента та 

Кабінету Міністрів України закріплено положення, які визначають стратегічний 

курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському 

Союзі та в Організації Північноатлантичного договору [145].    

Водночас, не усі такі практики українського конституціоналізму можна 

назвати успішними з точки зору реального конституціоналізму. 

Українська конституційна традиція пояснюється історією українського 

народу та державотворчими процесами. З цього приводу слід згадати М. 

Грушевського, який слушно відзначав, що «Український народ належить до 

західноєвропейського, чи коротше сказати, просто-таки європейського кругу не 

силою тільки історичних зв’язків, які протягом століть зв’язали українське життя 

з західним, а й самим складом народного характеру» [118, с. 116]. Тому, 

«Конституція Пилипа Орлика» (1710 року) або Конституція УНР (1918 року) чи 

інші історико-правові пам’ятки, що пронизують конституційну традицію 

України, –  підтверджують її приналежність до становлення конституційної 

ідентичності західних демократій. На наш погляд, як видається, сучасні 

конституційні зміни, які сприяють відновленню українського історичного 

контексту – це шлях до справжнього конституціоналізму в Україні як на макро, 

так й мікро рівнях. 

Глобалізація. Понад тим, означена теза пов’язана також із тим, що 

глобалізаційні процеси мають окреме значення в частині розвитку 

конституційного права. Сказане, так само має зв’язок з конституційними 

цінностями та конституційними принципами.  

Глобалізація як сучасний процес розвитку цивілізованого світу предметно 

вивчається в рамках правничої доктрини. Говорячи про конституційне право, 
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поняття «глобалізація» знаходить своє вираження в контексті 

конституціоналізму, що виведено у поняття «глобальний конституціоналізм». 

Відзначимо, що говорячи про конституціоналізм та конституційне право у 

нашому дослідженні (п. 1.2.), ми з’ясували, що ці два поняття масштабуються як 

універсальна ідея про обмежене правління, людську гідність та людські права, 

свободу, верховенство права тощо. Тобто в основі конституційного права лежить 

конституціоналізм як ідея про втілення відповідних цінностей та принципів, 

конституційно захищених та гарантованих належною системою суб’єктів 

публічної адміністрації і судовим (передовсім – конституційним) контролем. 

Досліджуючи глобальний конституціоналізм, Є. Львова відзначає, що він є 

«центром, навколо якого обертається сучасна міжнародна конституційно-

правова доктрина, що пильнує застосування конституційних принципів 

(верховенства права, стримувань та противаг, захисту прав людини, 

демократизму) у міжнародній правовій сфері задля того, щоб підвищити 

ефективність і чесність міжнародного правового порядку» [97, с. 159].  

Інший дослідник конституційного права в умовах глобалізації В. Шамрай 

пропонує визначати транснаціональний (глобальний) конституціоналізм як 

комплекс конституційних цінностей, ідей, доктрин, а також форм та методів їх 

практичної реалізації. Такі ознаки, на думку вченого, будуть спільними для 

переважної більшості сучасних національних правових систем, що складає 

фундаментальну основу взаємопов’язаних процесів конституціоналізації 

міжнародного та інтернаціоналізації конституційного права, що відбувається в 

умовах глобалізації та універсальної й регіональної міждержавної інтеграції 

[234, с. 160-161]. 

Слід наголосити, що окремо в загальній теорії права сформувалась 

концепція «глобального права». Так, наприклад, дослідники А. Бадида і В. Лемак 

дійшли висновку, що глобалізація є процесом об’єднання людської цивілізації на 

засадах спільних правових цінностей та передових технологій. Тому що завдяки 

спільним цінностям створюються нові форми взаємодії як міжнародного, так і 

національного правопорядків. Крім того, дослідники відзначають, що посилення 

міжнародного правопорядку поєднується з розвитком регіональних 



 125 

правопорядків, розширенням кіберпростору та інтенсивним діалогом судових 

юрисдикцій різних правопорядків [2, с. 301]. Понад тим, як вказує з цього 

приводу М. Савчин: «глобальне право може стати продуктом міжцивілізаційного 

діалогу і буде виражати консенсус людства щодо загальнолюдських цінностей, 

забезпечених правовим захистом» [185, с. 282].  

Під впливом глобальних процесів відбулось становлення нових векторів на 

правовій карті світу. Безперечно, на такі процеси вплинули різні обставини 

історичного та соціального значень, проте вони стали передумовою для нових 

правових явищ та процесів, які почали формуватися чи відносно яких відбулась 

переоцінка. Більш конкретно, нашу тезу можна прослідкувати на прикладі 

цінностей, які зокрема становлять основу конституціоналізму. 

До прикладу, візьмемо права людини. Так, вивчаючи новий концепт у галузі 

прав людини – права людства, І. Іванків звертає увагу на те, що «нові 

інформаційні та комунікаційні технології прискорюють глобалізаційні процеси 

на планеті, створюючи взаємопов’язане та взаємозалежне глобальне 

суспільство» [61, с. 8]. На переконання дослідниці, у цьому зв’язку суттєвих змін 

зазнають права людини [61, с. 8]. Загалом, права людини як конституційна 

цінність не обмежується виключно усталеними постулатами чи доктринами, 

адже навіть основні (конституційні чи конвенційні) права людини розвиваються 

завдяки новим віянням, які знаходять відповідну аргументацію в актах судових 

органів – як на рівні міжнародних інституцій (наприклад, Європейського суду з 

прав людини), так й на національному (наприклад, в актах органів 

конституційної юрисдикції чи верховних судів).  

За висловленням американського історика Т. Снайдера (Timothy Snyder), 

автора кини «Про тиранію: 20 уроків ХХ століття» [317, 128 p.], минуле століття 

було найбільш жорстоким у контексті прав людини, а разом з тим – саме у ХХ 

столітті каталог людських прав почав фундаментально закріплюватись на 

міжнародному рівні. 

З іншого боку, у ХХІ столітті для демократії як конституційної цінності 

глобалізація так само має значний вплив. Виклики з якими зіштовхується 

демократія в сучасних умовах неможливо злічити в рамках одного дослідження. 
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Найбільша дилема демократії як цінності та принципу в конституційному праві 

– це пошук балансу між інтересами більшості та меншості. Водночас, загрозами 

для демократії є також зовнішні фактори. Одним із яких з кінця 2019 року стала 

пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, спричинена SARS-CoV-2, 

внаслідок чого постала проблема легітимного обмеження прав людини, серед 

яких: права на свободу пересування, права на інформацію, права на медичну 

допомогу, права на освіту, а також реалізація інших прав людини в умовах 

карантину. Самі по собі обмеження у глобальному світі можна назвати викликом 

і для людських прав, які є цінністю в умовах демократії, що захищаються в тому 

числі конституційними принципами. Строго кажучи, такого роду виклики 

загрожують диктатурою, яка неможлива апріорі в умовах демократії.  

Принагідно відзначимо, що конституційне правосуддя виробляє практику, 

скажімо, у «ковідних кейсах». До слова, Конституційний Суд Словацької 

Республіки від 13 травня 2020 року № PL. ÚS 13/2020 відзначив, що пандемія 

COVID-19 та необхідність захисту життя і здоров’я населення виправдовує певне 

втручання в основні права. Разом з тим, як відзначив Суд, ухвалюючи відповідні 

заходи, спрямовані на запобігання коронавірусної хвороби, законодавець 

повинен приймати чітке та однозначне законодавство, яке передбачатиме 

достатні правові гарантії проти зловживання основними правами (у справі 

йшлося про право на повагу особистого життя та права на захист персональних 

даних) [309].  

Інший сусідній приклад – Конституційний Суд Республіки Словенія. 

Практика Суду у таких категоріях справ, з предметом оцінки впливу 

карантинних обмежень на конституційні (основні) права людини, – також 

активно розвивається. Як вбачається з рішення від 27 серпня 2020 року № U-I-

83/20, Суд оцінював конституційність запроваджених урядом карантинних 

обмежень, зокрема заборони особам виїжджати за межі муніципалітету їх 

постійного чи тимчасового проживання, що узгоджується зі статтею 32.1 

Конституції Республіки Словенія (право на свободу пересування). Так, Суд 

постановив, що запроваджені обмеження переслідували конституційно 

допустиму мету, а саме – стримувати поширення хвороби COVID-19. Крім того, 
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прагнення до досягнення цієї мети є також конституційним обов’язком держави, 

в особі державних органів; повільна та неадекватна реакція на появу заразної 

хвороби, могла поставити під загрозу здоров’я чи навіть життя людини, що 

суперечитиме позитивним зобов’язанням держави захищати право на життя 

(стаття 17 Конституції), право на фізичне та психічну недоторканність (ст. 35 

Конституції) та право на охорону здоров’я (ст. 51.1 Конституції). 

Конституційний Суд підкреслив, що особливий акцент слід робити на 

позитивних зобов’язаннях держави, однак цей обов’язок може спричинити 

обмеження свободи пересування [307]. 

Також Конституційний Суд Республіки Словенія у рішенні від 3 грудня 

2020 року № U-I-445/20 оцінював запровадження карантинних обмежень у 

вигляді закриття закладів освіти та перехід на дистанційний формат навчання. 

Так, з рішення вбачається, що двоє неповнолітніх дітей – вихованці початкової 

школи для дітей з особливими потребами, оскаржили положення про заборону 

відвідування навчальних закладів через епідемію COVID-19. Заявники 

заперечували необхідність переходу на дистанційний формат навчання для дітей 

з особливими потребами. Суд встановив, що уряд абстрактним чином 

врегулював правове становище невизначеної кількості юридичних та фізичних 

осіб, до яких застосовувалися обмеження. Крім того, рішення про запровадження 

карантину з подальшим його продовженням була неналежним чином 

опублікована та, як наслідок, не могла набути чинності, що впливає на 

необґрунтованість запроваджених обмежень. Насамкінець, Конституційний Суд 

встановив відсутність відповідної правової підстави для тимчасової заборони 

відвідування навчальних закладах. Конституційний Суд рішенням у цій справі 

надав час відповідним органам ще раз проаналізувати ситуацію та належним 

чином вирішити питання про можливість відновлення роботи закладів освіти 

[306]. 

Пандемія породила коронакризу, наслідки якої цілком допустимо називати 

глобальними для світу, що не буде ані перебільшенням, ані применшенням. 

Зупинимось лише на проблематиці, яка стосується цілей нашого дослідження, а 

саме подивимось на реалізацію конституційного принципу рівності, який, 
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очевидно, зазнає посягань. Так, наприклад, доступ до вакцинації (яка є одним із 

методів протидії пандемії та забезпечує формування колективного імунітету) на 

прикладі різних країн має свою специфіку. Наприклад, за офіційними 

статистичними даними ресурсу Our World in Data, який адмініструється 

дослідниками Оксфордського університету, можна побачити світову динаміку 

процесу вакцинації: станом на 1 травня 2021 року більше половини населенні 

вакциновано лише в Державі Ізраїль (62,41%) та Великій Британії (50,83%), а 

найменші показники, зокрема, в Україні (1,73%) [301].  

Навіть поверховий аналіз статистичних даних однієї з проблем 

коронакризи, дає підставити констатувати, що має місце проблема нерівного 

доступу до вакцинації в Україні, що є позитивним обов’язком держави: 

забезпечити рівний доступ громадян для отримання щеплення від 

коронавірусної хвороби. Така ситуація, серед іншого, матиме наслідком для осіб 

без щеплення, які не мають до нього доступу, обмеження в реалізації 

конституційних прав людини, зокрема, права на свободу пересування (стаття 33 

Конституції України) тощо.  

Також не можна не загадати про таке явище, яке має назву «постправда» 

(post-truth). Цей термін було включено до Оксфордського словника та 

розтлумачено як вплив на громадську думку емоцій чи особистих переконань 

всупереч об’єктивним фактам. Дослідники вказують про те, що на 

формулювання терміну вплинули референдум про вихід Великої Британії з 

Європейського Союзу та вибори президента США у 2016 році тощо. Тому 

виникає логічне запитання: чи є постправда загрозою для прав людини на 

сучасному етапі? Очевидно, що так, адже постправда стала викликом для 

сучасних демократій [111, с. 57-58]. 

Отже, сучасним демократіям (навіть за умови високого рівня 

конституційного правопорядку у них), завжди протистояють різного роду 

виклики та загрози. Вони можуть масштабуватись в залежності від того, 

наскільки є готовою до них як окрема держава, так і цивілізований світ. Зрештою, 

це відбувається як глобальний процес, що впливає на демократію, завданням якої 

є мінімізація негативних наслідків для правопорядку.  
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Правопорядок у цивілізованому світі досягається спільними принципами і 

цінностями, які виступають стандартними вимогами міжнародного права. Понад 

тим, на внутрішньодержавному рівні – правопорядок забезпечується через 

узгодженість з такими стандартами, що характерно для конституційного права 

та системи його принципів. 

 

2.3. Типи (моделі) принципів конституційного права в умовах демократії 

 

Системно-структурний аналіз принципів конституційного права дає 

підстави окремо розглянути питання типів та моделей конституційних 

принципів. Хоч в науці конституційного права «моделювання» сприймається по-

різному (до якого, за висловленням М. Козюбри, «слід підходити доволі 

обережно» [66, с. 65]), проте не спробувати розпочати дискусію у такому ракурсі 

– для нас означитиме відкласти її в довгий ящик.  

Типізація принципів конституційного права. Передовсім почнемо із 

наступного узагальнення. Як відомо, в теорії права вироблено класифікацію 

правових сімей, зокрема йдеться про романо-германську, англосаксонську, 

релігійні та інші. В межах кожної з таких сімей функціонують різні правові 

системи, які пов’язані спільними ознаками відповідної правової сім’ї, але 

ускладнені власною специфікою становлення і розвитку. Для оцінки 

особливостей правових систем до уваги беруться критерії класифікації. Так, 

наприклад, Н. Оніщенко вказує, що це можуть бути «географічні та кліматичні 

фактори, ступінь складності організації держав і правових систем, характер їх 

зв’язку з релігією, ступінь свободи і незалежності людини по відношенню до 

держави, спосіб життєдіяльності людей, рівень загальної культури і світогляду 

людей, спосіб виробництва матеріальних і духовних благ, характер їх розподілу 

тощо» [130, с. 267]. У цьому аспекті можна говорити про особливості 

становлення конституціоналізму, беручи до уваги втілення конституціоналізму 

на прикладі окремої правової системи, в якій забезпечено конституційно 

обмежене правління і гарантію людських прав. 
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За таким підходом, в науці конституційного права досліджуються моделі 

конституціоналізму, які пояснюються особливостями втілення відповідних 

цінностей та принципів. До слова, І. Забокрицький зазначає, що навряд чи можна 

назвати якусь державу «творцем» конституціоналізму, адже він є 

«міжнародним» здобутком, тому розмови про «американський», «англійський», 

«французький» чи інші види конституціоналізму пов’язані радше з конкретними 

моделями його втілення [52, с. 86]. Як у правових сім’ях, так й моделях 

конституціоналізму: є інструментарій для виокремлення подібних характеристик 

(універсальних) і відмінних (специфічних).  

Так, в монографічній праці О. Бориславської пояснюється спільність та 

відмінність конституційних держав: «Універсальності вихідним засадам 

конституціоналізму надає їхнє загальне визнання з боку конституційних держав, 

які на цій основі формулюють власні конституційні системи. Сприйняття 

фундаментальних конституційних цінностей різними державами зумовлює деякі 

спільні риси в їхньому законодавстві та на практиці. <…> реалізація 

універсальних конституційних засад супроводжується низкою доктрин, 

концепцій, підходів до розуміння їхнього змісту» [11, с. 7]. Так само в загальній 

теорії права, в частині характеристики різних правових систем, послуговуються 

поняттям «національна правова система», яке розкриває значення «правової 

системи зі всіма її особливостями, яка функціонує в тій чи іншій країні» [56, с. 

317]. 

Отже, за аналогією з різновидами правових сімей, кожна з яких має свої 

особливості на рівні окремих правових систем, методологічно, виділяються 

певні загальні (спільні) особливості у правових системах, однак можуть бути й 

окремі специфічні (відміні) характеристики. На нашу думку, можна провести 

паралель в частині вивчення типів (моделей) конституційних принципів. Як нами 

було з’ясовано, є універсальні принципи конституційного права, але в рамках 

окремих правових систем такі принципи можуть доповнюватись іншими видами 

принципів конституційного права, які тісно пов’язані з універсальними. 

Відкритість системи принципів конституційного права також дає підстави 
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вважати, що  не може бути виключно одного підходу до їх (принципів) 

структурного аналізу. 

В сучасних умовах становлення і розвитку конституційних демократій 

вбачаємо за доцільне виділити такі типи принципів конституційного права, як 1) 

англо-американський та 2) європейський (континентальний). Названі типи 

доповнюють і розвивають окремі моделі конституційних принципів, що 

функціонують на прикладі відповідних держав, в яких діють англосаксонська, 

американська чи континентальна система права. Наголосимо, що вказаний підхід 

не обмежується лише названими системами, оскільки цей підхід може 

розширюватись за рахунок інших правових сімей та правових систем відповідно. 

Ми розглядаємо вказану проблему на прикладах деяких демократичних держав. 

Відтак, англо-американський тип принципів конституційного права 

включає в себе універсальні принципи конституційного права (наприклад, 

верховенство права, поділ влади), які доповнюються специфічними (наприклад, 

парламентський суверенітет, система стримувань і противаг). Названі принципи 

здебільшого неписані, проте їх змістовні характеристики сформувались під 

впливом доктрини та судової практики.  

В рамках англо-американського типу принципів конституційного права 

можна виділяти англійську модель конституційних принципів та американську 

модель конституційних принципів. 

Своєю чергою, в рамках європейського (континентального) типу принципів 

конституційного права, де територіально функціонує понад сорок демократій 

[11, с. 342-343], можна виділити рівнозначну кількість окремих моделей з їх 

специфікою. Тому універсальними принципами вказаного типу будуть 

верховенство права, поділ влади, рівність, демократія, пропорційність тощо, а 

специфічними в окремих моделях – людська гідність, принцип правової держави, 

принцип соціальної держави та інші. Для цього типу принципів характерне їх 

конституційне закріплення. Зважаючи на нормативні та методологічні рамки 

нашого дослідження, в частині європейського (континентального) типу 

принципів конституційного права розглянемо і доведемо запропонований підхід 
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до моделювання лише на деяких прикладах, а саме: німецької, французької та 

української моделей конституційних принципів.  

Далі фрагментарно проаналізуємо обрані моделі конституційних принципів, 

які функціонують на прикладі сучасних демократій. 

Англійська модель конституційних принципів. Відноситься до англо-

американського типу принципів конституційного права. Універсальним 

принципом є верховенство право – the rule of law (докладно йшлося в Розділі 1), 

а на його засадах – сформувались інші принципи. Конституційні акти [322] та 

доктрина з англійського права свідчать також інші основоположні концепти, які 

мають конституційний рівень, а тому можна вважати їх конституційними 

принципами: поділ влади, парламентський суверенітет, королівська прерогатива.  

Якщо говорити про поділ влади у Великобританії, то це питання досі 

дискутується відносно доречності в контексті парламентської форми правління. 

Так, О. Бруслик зазначає, що «поділ влади по-британські має низку своїх 

особливостей, що притаманні виключно правовій системі Сполученого 

Королівства, тому тривалий час відкидалась можливість застосування цього 

принципу по відношенню до Вестмінстерської моделі державно-владного 

механізму» [13, с. 75]. Разом з тим, аналізуючи правовий статус гілок влади, їх 

взаємовідносини та взаємозв’язки, зрозуміло, що поділ влади як конституційний 

принцип тут має місце. 

Оглядово розглянемо деякі приклади. Законодавча влада належить Короні 

та парламенту, який складається з Палати лордів та Палати громад. В результаті 

конституційної реформи 2005 року зі складу Палати лордів виключили судових 

лордів, адже верховну судову владу було передано до створеного Верховного 

суду держави. Виконавча влада належить монарху та здійснюється Урядом Її 

Величності. Прем’єр-міністр відіграє виняткову роль у здійсненні як виконавчої 

влади, так й державної влади [12, с. 77]. 

В окремий принцип, що характеризую специфіку англійської моделі 

відноситься принцип парламентського суверенітету. Британська дослідниця І. 

Барнетт (Hilaire Barnett), в частині парламентського суверенітету пише про те, 

що будь-яка держава має джерело влади: з писаною конституцією – це сама 
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Конституція та її інтерпретація верховними чи конституційними судами. В 

умовах неписаної конституції, такої як в Сполученому Королівстві, цим 

кінцевим джерелом влади є парламентський суверенітет або верховенство 

законодавства, що ґрунтується на політичному суверенітеті народу [285, p. 136]. 

Верховний Суд Англії, вивчаючи питання здійснення парламентом 

представницьких функцій від імені народу при розгляді справи про Brexit, надав 

таке розуміння національного суверенітету: «юридичне значення референдуму 

2016 року визначається тим, що Парламент включає його в статут, яким 

санкціонує референдум. Статут, яким було санкціоновано проведення 

референдуму 23 червня 2016 року, передбачав лише проведення референдуму 

без точного визначення шляхів реалізації його наслідків. Зміна в закон, яка 

необхідна для впровадження результатів проведеного референдуму, може бути 

внесена єдиним способом, який дозволений конституцією Великої Британії – 

прийняттям Акту Парламенту» [258]. 

Окремо також виділяється концепт «королівської прерогативи». Надаючи 

загальну характеристику цій категорії, професор Лондонської школи економіки 

та політичних наук Т. Пул (Thomas Poole) зазначає про те, що королівська 

прерогатива відноситься до повноважень, які залишилися у монарха з часів, коли 

він безпосередньо брав участь в Уряді; до повноважень, наприклад, укладення 

договорів, оголошення війни, розгортання збройних сил, регулювання державної 

служби та помилування. На сьогодні прерогативні повноваження виконуються 

міністрами Уряду, а визначальною характеристикою прерогативи є те, що її 

здійснення не потребує схвалення парламентом [294, p. 146]. Понад тим, як 

відзначає І. Барнетт (Hilaire Barnett),  згідно з британською конституцією, можна 

зробити висновок про існування резерву влади, значна частина якого 

невизначена та не підлягає ні судовому, ні парламентському контролю [285, p. 

107].  

Американська модель конституційних принципів. Відноситься до англо-

американського типу принципів конституційного права, де 

конституціоналізувалось верховенство права, проте американська модель 
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конституційних принципів вирізняється власною особливістю, у порівнянні з 

англійською моделлю.  

Історично відомо, що «американське суспільство боролось проти 

колоніального гніту Великобританії, що допомогло усвідомити необхідність 

створити кардинально нову модель організації влади» [51, с. 126]. Досягти цього 

вдалось завдяки різним інструментам, визначальна роль серед яких по праву 

відноситься Конституції США 1787 року [315], яка є першою серед діючих 

писаних конституцій світу. 

Фіксація серйозності намірів побудувати конституційно обмежену державу 

вбачається з Декларації незалежності США 1776 року [311], в якій йдеться про 

право народу на повстання проти тиранії влади: «якщо форма врядування стає 

згубною <…> народ має право змінити або знищити уряд і заснувати новий, 

заснований на таких принципах і з такою організацією влади, які, на думку 

народу, понад усе можуть сприяти його безпеці і щастю» [140, с. 17].  

Один із Батьків-засновників США А. Гамільтон (Alexander Hamilton) у 

Федералісті №9 пише про ефективність певних принципів, які на той час мало 

були відомі: «Правильний розподіл влади між окремими гілками; запровадження 

законодавчих засобів взаємообмеження влад; інститути судів, які складаються з 

суддів, що обіймають свої посади, доки не виявлять неналежної поведінки; 

представництво народу в законодавчому органі через депутатів, яких він сам 

обирає» [217, с. 39]. Вказані ідеї А. Гамільтон називає новими винаходами, які 

зробили вирішальні корки до досконалості за нових часів [217, с. 39]. 

Таким чином, за Конституціє США виділяються наступні конституційні 

принципи, як: поділ влади, система стримувань і противаг, верховенство 

Конституції США, свобода індивіда. Понад тим, з посиланням на В. Речицького, 

цей перелік більш деталізований: «громадянська злагода, підзвітність, обмежене 

правління, народне представництво, правління більшості, права меншин, 

визнання прав опозиції, необмежена свобода думки, слова, преси і мирних 

зібрань, рівність можливостей, релігійна віротерпимість, рівність перед законом, 

право на юридичний захист, а також індивідуальний вибір кожним свого 

життєвого шляху» [157, с. 22-23]. 
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Принципу поділу влади в США надавали тих характеристик, які були відомі 

з творів Ш.-Л. Монтеск’є та Д. Лока. Разом з тим, в США ця ідея розумілась не 

стільки як суворий поділ влади, а радше як розподіл владних повноважень серед 

гілок державної влади. В нинішніх умовах, конституційну схему правління 

доречно розуміти як систему балансування влади, або, як сформульовано в 

окремому систему стримувань і противаг. З 1789 року структура правління і 

відносини між гілками влади еволюціонували. Деякі зміни в ній були викликані 

рішеннями Верховного суду США, а інші – природним розширенням території 

країни, технічним прогресом і проблемами, які стояли перед державою. Тому, на 

сучасному етапі, виділяють чотири ключові напрямки балансу і поділу влади в 

США: судовий конституційний нагляд, розширення повноважень Президента, 

розростання адміністративних відомств і роль наглядових та слідчих 

повноважень Конгресу [144, с. 58]. 

До слова, ідея про конституційні принципи та поділ влади, яку забезпечує в 

тому числі інституція, спостерігається у висловленнях самих державних діячів 

США. Так, зокрема, за визначенням 3-го президента США Т. Джефферсона 

(Thomas Jefferson), президентом має бути обрано того, хто є прихильником миру, 

розвитку економіки, республіканських принципів Конституції та слушного 

розподілу повноважень між центральними та місцевими органами влади [210, с. 

100]. 

Принцип верховенства Конституції США закріплений в статті VI 

Конституції: «Ця Конституція і закони Сполучених Штатів, видані на її 

виконання, так само як і всі угоди, що укладені чи будуть укладені Сполученими 

Штатами, є найвищим законом країни, а судді кожного штату заповзанні їх 

виконувати, навіть якщо в конституціях чи законах штатів будуть інші 

положення» [315].  

Зазначена конституційна норма отримала назву «застереження про 

верховенство» (supremacy clause). Відповідно до цього застереження, у випадку 

колізії між федеральною правовою нормою і правовою нормою штату остання 

визнається недійсною. Якщо колізія федеральної норми і норми штату має місце 
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в сфері конкурентної компетенції центру і суб'єкта федерації, все рівно 

федеральна норма має пріоритет [244, с. 56]. 

Конституційний вимір свободи як американської цінності теж можемо 

розглянути в рамках конституційних принципів цієї моделі. Категорія «свобода» 

згадується як в Декларації незалежності США 1776 року, а також  набуває 

конституційного захисту, закріплюючись в Біллі про права 1791 року [315]. 

Концепт Конституції США як «Біблії ринку» в українській доктрині 

обстоює В. Речицький, за підходом якого, в Америці свобода виступає головним 

фактором прогресу. Крім того, не заперечуючи демократичних принципів і засад, 

американці разом із правлінням більшості підкреслено поціновують 

меритократію як правління заслуг, обдарованості й таланту. Такий підхід, як 

пояснює вчений, проявляється у закріпленні правом високих податків на 

мільярдні спадки, а також у традиційній відмові американців від 

аристократичних титулів і звань [160, с. 27].  

З аналізу Першої поправки Конституції США, ратифікованої 1791 року, 

розкривається ціннісне значення індивідуальної свободи, адже «Конгрес не може 

видавати жодного закону, що стосується встановлення будь-якої релігії <…> 

забороняє вільне її сповідування або обмежує свободу слова чи друку, <…>» 

[315]. Масштаб цієї свободи розкривається через судову практику, а саме 

Верховного суду США, серед рішень якого – значна частина тих, які захищають 

свободу, навіть у найбільш неоднозначних, чутливих чи гостро-політичних 

обставинах.  

Одне із численних рішень, що розкриває поняття свободи, можна відзначити 

рішення судді Ф. Франкфуртера (Felix Frankfurter) у справі Baumgartner v. United 

States, 322 U.S. 665 (1944): «Одна з прерогатив американських громадян – це 

право критикувати державних діячів і заходи, яких вони вживають, і це означає, 

що критика може бути не лише інформована й відповідальна, ні; свобода слова 

також означає свободу говорити дурниці, не стримуючи себе» [134, с. 28]. 

Німецька модель конституційних принципів. Функціонує серед 

європейського (континентального) типу принципів конституційного права та є 

однією з найбільш яскравих для її аналізу. 
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Верховенство права в німецькій моделі конституційних принципів може 

тлумачитись через концепцію правової держави – «Rechtsstaat», яке не є 

перекладом поняття «rule of law», але може вважатись подібним до нього.   

Зазначена концепція зосереджується на природі держави, на відміну від 

верховенства права, яке за своїм походженням є наслідком судових рішень. 

«Rechtsstaat» походить з писаних конституцій: вказана концепція окреслювала 

заперечення абсолютистської держави, для якої характерним було надання 

виконавчій владі необмежених повноважень, а захист від абсолютизму мав 

забезпечуватися законодавчою владою, аніж лише судами [22, с. 170]. 

Дослідники німецького конституційного права Д. Коммерс (Donald 

Kommers) та Р. Міллер (Russell Miller) відзначають, що пов’язуючи виконавчу та 

судову владу з «законом» (Gesetz), розробники Основного Закону відтворили 

«Rechtsstaat» як конституційну державу (тобто державу, засновану на 

верховенстві позитивного права, німецькою мовою відому як «Gesetz» або 

«Rechtspositivismus»). Однак тепер, на відміну від минулого, закон 

підпорядковувався б супозитивному поняттю справедливості або «Recht» (в 

перекладі – закон, право або справедливість), який включає неписані норми 

конституційного значення. Тому, автори зазначають, що «Rechtsstaat», далеко не 

самоціль, воно тепер охоплює більш широкий принцип конституційної держави 

[280, p. 43]. 

Аналізуючи положення Основного Закону ФРН 1949 року можна вести 

мову про закріплення конституційних принципів у статті 20: (1) принцип 

демократичної та принцип соціальної держави; (2) принцип народного 

суверенітету; (3) поділ влади. Вказані положення захищенні окремою статтею – 

79 (3), яка прямо забороняє внесення змін до Основного Закону, якщо такі зміни 

впливають на принципи, визначені статтями 1 та 20 (1) [256]. 

У статті 21 (1) Основного Закону про політичні партії фіксується поняття 

«демократичні принципи», яким має відповідати внутрішня організація 

політичних партій. Верховенство права згадується в сенсі вимоги до закону, якої 

має бути дотримано при визначенні порядку екстрадиції особи до держави-члена 

Європейського Союзу, або міжнародного суду (стаття 16 (2) Основного Закону). 
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В частині конституційних засад членства в Європейському Союзі та передачі 

частини суверенних повноважень, в статті 23 (1) йдеться про «дотримання 

демократичних, соціальних та федеральних принципів, верховенства права та 

принципу субсидіарності <…> гарантії захисту основних прав». Крім того, в 

статті 28 (1) закріплено, що «Конституційний лад у землях повинен відповідати 

принципам республіканської, демократичної, соціальної та правової держави у 

розумінні цього Основного Закону» [256].  

На доктринальному рівні питання про конституційні принципи може ще 

більше розширюватись. Так, зокрема, К. Собота (Katharina Sobota), досліджуючи 

принцип правної держави (як варіант перекладу «правова держава» – авт. – 

А.М.), виділяє ряд елементів, що є самостійними принципами. Дослідниця 

доводить, що принцип правної держави складають: конституційні елементи 

(зв’язність конституцією, зв’язність правом, поділ влади ін.), номократичні 

елементи (зв’язність законом, заборона свавілля, юридична визначеність ін.) та 

релятивні елементи (пропорційність, гласність) [195, с. 593].  

Дилема вибору між принципами, як це зрозуміло з дослідження К. Соботи, 

вирішується шляхом аналізу контексту, який дає змогу зрозуміти характер 

певного елементу [195, с. 39]. В продовження тези про визначення принципів 

(або елементів, що складають універсальний принцип та є окремими 

принципами), функціонально розв’язується в рамках конституційного контролю. 

Для прикладу, Федеральний Конституційний Суд Німеччини принцип правової 

держави визначає «конституційним принципом, який потребує конкретизації 

залежно від умов конкретного випадку» [264]. 

Основний Закон ФРН також фіксує конституційний принцип рівності в 

статті 3. Конкретних характеристик конституційний принцип рівності знайшов 

також в практиці Федерального Конституційного Суду Німеччини. Як 

вбачається з дослідження конституційної юстиції ФРН, представленого Н. 

Паславською, «Суд наголосив, що суспільний лад вільної демократії можна 

визначити як лад, що, виключаючи будь-який деспотизм і свавілля, є системою 

правил правової держави на основі самовизначення народу волею відповідної 

більшості і на основі свободи та рівності. Базовими принципами такого порядку 
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є: повага до витлумачених у Основному Законі прав людини, передусім до права 

особи на життя і вільний розвиток особистості, державний суверенітет, поділ на 

гілки влади, відповідальність уряду, законність влади, незалежність судів, 

принцип багатопартійності та рівність шансів для всіх політичних партій з 

гарантованим у конституції правом на створення і діяльність опозиції» [136, с. 

155].  

Насамкінець, в частині вивчення німецької моделі конституційних 

принципів особливу увагу слід звернути на людську гідність як конституційну 

цінність, яка пронизує зміст Основного Закону ФРН, адже згідно зі статтею 1: 

«(1) Гідність людини є недоторканною. Поважати та захищати її є обов’язком 

усіх державних органів. (2) Таким чином, німецький народ відстоює права 

людини як непорушні та невідчужувані, і як основу людської спільноти, миру та 

справедливості у світі. (3) Наступні основні права пов’язують законодавчу, 

виконавчу та судову владу як безпосередньо діюче право» [256]. Таким чином, 

можна зробити висновок, що людська гідність засадничо обумовлює як основні 

права, так й конституційні принципи в німецькому праві. 

На переконання М. Гердеґена (Matthias Herdegen), «припис про визнання 

людської гідності перебуває на вершині розділу, присвяченого основним правам. 

Антропоцентрична спрямованість Основного закону твердо продовжується в 

безпосередній чинності основних прав, які зв’язують всі гілки державної влади 

(абзац 3 статті 1 Основного закону). Включення гарантії людської гідності за 

допомогою правила абзацу 3 статті 79 в «режим вічності» Основного Закону 

зміцнює позицію людської гідності як найвищої цінності Конституції» [284, Rn. 

4]. Разом з тим, Г. Дюріґ (Günter Dürig) вивів зі статті 1 Основного закону цілісну, 

замкнену в собі «систему цінностей і претензій». Відповідно до якої, суб’єктивні 

права є результатом не лише об’єктивно-правової гарантії людської гідності, а з 

прав на свободу та рівність, що виведені з неї і містяться в розділі основних прав 

[284, Rn. 21]. 

Наголосимо, що людська гідність як правова цінність, так і як принцип 

знаходить своє практичне втілення у рішеннях судової влади, зокрема 

Федерального Конституційного Суду Німеччини (вказану тезу розкрито в пункті 
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3.3. Розділу 3). Крім того, розміщення людської гідності на рівні статті 1 дає 

підстави стверджувати про ієрархію конституційних цінностей, серед яких 

чільне місце в німецькій конституційній системі віднесено гідності людини. 

Французька модель конституційних принципів. Так само відноситься до 

європейського (континентального) типу принципів конституційного права та має 

власну специфіку. 

Передовсім, універсальний принцип верховенства права у французькому 

праві розглядається на прикладі категорії «Etat de droit». З цього приводу, 2011 

року Венеційська комісія в доповіді про верховенство права відзначила, що 

французький підхід проглядається у Декларації прав людини і громадянина 1789 

року. Поняття «Etat de droit», що продовжує позитивістську концепцію «Etat 

legal», менше наголошує на природі держави, розглядаючи саму державу як 

гаранта основоположних прав, що закріплені в Конституції, а не визначені 

законодавцем. Вказана французька правнича категорія може перекладатись як 

правова держава, що включає конституційний (у судовому порядку) нагляд за 

звичайним законодавством [22, с. 170-171]. 

На підставі аналізу змісту Конституції Французької Республіки 1958 року, 

можна виокремити закріплені у ній універсальні та специфічні конституційні 

принципи. 

Так, в Преамбулі закріплено принцип національного суверенітету та 

принцип вільного самовизначення народів, а також йдеться про можливість 

заморським народам приєднатись до Республіки на засадах спільних ідеалів 

свободи, рівності та братерства з метою їх демократичного розвитку [283]. 

Конституційна Рада Французької Республіки у рішенні від 16 липня 1971 року 

№71-44 DC виробила правову позицію відносно юридичної цінності Преамбули 

Конституції, адже містить основоположні республіканські принципи [316]. 

Поділ влади у французькій моделі конституційних принципів визначений 

статтею 16 Французької декларації прав людини і громадянина 1789 року: «Будь-

яке суспільство, в якому не передбачено гарантування прав чи поділу влади, не 

має Конституції» [279]. Такий підхід закріплення принципу поділу влади став 



 141 

аксіоматичним для західних демократій, які йдуть шляхом розвитку до реального 

конституціоналізму.   

В статті 1 Конституції Французької Республіки закріплено принцип 

рівності, а також визначено характеристики держави – нероздільна, світська, 

демократична, соціальна. Далі, Розділ І «Суверенітет» закріплює також інші 

принципи: «правління народу, здійснюване народом і для народу», як принцип 

Французької Республіки (стаття 2.5);  принцип національного суверенітету, який 

належить народу (стаття 3.1), який згадано в статті 4.1 як принцип, що мають 

поважати політичні партії разом з принципом демократії [283].    

Заборона свавільного затримання визначено принципом діяльності судової 

влади, яка забезпечує його дотримання (стаття 66) [283].  

Конституційне закріплення принципу субсидіарності, визначається в межах 

Розділу XV «Про Європейський Союз». Так, за статтею 88-6 Конституції 

Французької Республіки закріплено порядок оцінки відповідності європейських 

актів вказаному принципу: «(1) Національні збори або Сенат можуть схвалити 

вмотивований висновок щодо відповідності будь-якого проекту європейського 

законодавчого акта принципу субсидіарності. Висновок передається головою 

відповідної палати Парламенту головам Європейського парламенту, Ради і 

Комісії Європейського Союзу. Про це інформують Уряд. (2) Кожна з палат 

Парламенту може звернутися до Суду Європейського Союзу з питання щодо 

невідповідності принципу субсидіарності будь-якого європейського 

законодавчого акта. Відповідне звернення передається Урядом до Суду 

Європейського Союзу» [87, с. 54]. 

Українська модель конституційних принципів. Окремо розглянемо 

особливості української моделі конституційних цінностей в межах 

європейського (континентального) типу. 

В Україні функціонують як універсальні конституційні принципи, так і 

специфічні, які можна виокремити з Конституції України 1996 року. Для їх 

аналізу звернемось до норм Розділу І «Загальні засади» Конституції України. 

На нашу думку, в загальних засадах конституційного ладу України 

корелюються як принципи, так й цінності конституційного рівня. В статті 1 
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зафіксовано ознаки держави, які можуть вважатись окремими принципами: 

незалежність, демократія, соціальна держава, правова держава [85].  

Стаття 3 Конституції України визначає: «(1) Людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. (2) Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави. <…>» [85]. Так, дизайн статті 3, хоч і має 

розлогий зміст та апелює різними категоріями, проте виділяється гідність 

людини (стаття 3.1) та права людини (стаття 3.2).  

За визначенням С. Головатого, фундаментального характеру статті 3.1 

надають не всі, а лише певні її елементи, які слід вибудовувати на підставі 

чинного тексту за принципом єдиного логічного ланцюга, а саме: «людина, її 

<…> гідність <…> визнаються в Україні найвищою <…> цінністю» [35, с. 663].  

Значення людської гідності як «ядра кожного конституційного права» (С. 

Шевчук) [241, с. 29], в доктрині пояснюється також тим, що вона «органічно 

вплетена у всю систему суспільних відносин, є точкою відліку місця людини у 

суспільстві і одночасно забезпечення відповідного рівня людської гідності є 

метою існування суспільства» (О. Грищук) [39, с. 138].  

Офіційна конституційна доктрина розвиває і функціональні, і змістовні 

характеристики принципів конституційного права. У правових позиціях 

Конституційний Суд України застосовує людську гідність у різних її вимірах. 

Понад тим, покликання на гідність людини в рішеннях Конституційного Суду не 

завжди можна назвати юридично обґрунтованими [107, с. 122].  

За останні роки, у правових позиціях відбулось певне зрушення в частині 

застосування людської гідності. Так, серед рішень Конституційного Суду 

України в контексті тлумачення гідності, відзначимо рішення від 22 травня 2018 

року № 5-р/2018 [172], адже у ньому відображено таку правову позицію, 

відповідно до якої людська гідність набула змістовної характеристики, що 

важливо як для доктрини, так і для судової практики: 

«Людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 

Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське 

буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення 



 143 

їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Наведене 

опосередковано підтверджується унікальним значенням людської гідності в 

Конституції України, за якою, зокрема, людина її життя і здоров’я, честь і 

гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша 

статті 3); усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21); кожен 

зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, 

не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша 

статті 68)» [172]. 

Отже, Конституційний Суд надав визначення людській гідності, виходячи з 

таких її характеристик: 1) як конституційного права, 2) конституційної цінності, 

3) мірила визначення сутності конституційних прав та критерію допустимості 

можливих обмежень таких прав. Узагальнюючи визначення, в частині людської 

гідності як мірила та критерію конституційних прав, – можемо зробити висновок 

про те, що гідність постає також і конституційним принципом [290, p. 67].  

Повернімось до аналізу Конституції України в частині закріплення 

конституційних принципів. Також виділяються наступні конституційні 

принципи, а саме: принцип територіальної цілісності (статті 2 та 17), принцип 

єдиного громадянства (стаття 4), принцип народного суверенітету (стаття 5), 

поділ влади (стаття 6), принцип верховенства права (стаття 8.1), верховенство 

Конституції (статті 8.2 та 9.2), принцип дружнього ставлення до міжнародного 

права (стаття 9), українська як державна мова (стаття 10), принцип 

багатоманітності (стаття 15), загальновизнані принципи міжнародного права 

(стаття 18), зв’язність держави правом (стаття 19) [85].  

В Розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» 

Конституції України можна виділити принцип рівності (статті 21 та 24) та 

заборону дискримінації (стаття 24.2) [85]. 

З практики Конституційного Суду вбачається функціонування принципу 

пропорційності, виходячи з таких рішень:  

– «Встановлюючи обмеження права на апеляційне та касаційне оскарження 

судових рішень, законодавець повинен керуватися такою складовою принципу 
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верховенства права, як пропорційність» ([165] Рішення Конституційного Суду 

України від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015); 

– «Конституційний Суд України  наголошує, що встановлення  обмежень  

прав і свобод людини і громадянина є допустимим виключно за умови,  що  таке  

обмеження є домірним  (пропорційним) та суспільно необхідним» ([168] Рішення 

Конституційного Суду України від 19 жовтня 2009 року № 26-рп/2009); 

– «Конституційний Суд України сформулював правові позиції стосовно 

такого елемента принципу верховенства права,  як пропорційність (розмірність)» 

([175] Рішення Конституційного Суду України від 26 грудня 2011 року № 20-

рп/2011); 

– «Тому розмірність (пропорційність) обмеження прав кредиторів суб'єктів 

господарювання у комунальному секторі економіки на задоволення своїх вимог 

у провадженні у справах про банкрутство має визначатися відповідно до 

встановлених принципів справедливості» ([169] Рішення Конституційного Суду 

України від 20 червня 2007 року № 5-рп/2007). 

Насамкінець наголосимо на тому, що українська модель конституційних 

принципів розвивається у відповідності до європейської правової традиції. 

Принаймні теоретична та доктрина основа закладена на достатньому рівні, хоча 

в практичному аспекті – шлях виглядає тернистим, зважаючи на сьогоденні 

проблеми на національному рівні, публічних відносин між державними 

інституціями, рівнем судового захисту людських прав тощо. Для нас, в Україні, 

все ще актуальною темою залишається визначення «верховенства права» як 

поняття. В той час, як усталені конституційні демократії проводять широкі 

дискусії про правову регламентацію штучного інтелекту, фінансових технологій, 

вивчення Космосу на безпілотних повітряних суднах, нові варіації прав людини 

та багато іншого. Понад тим, слідування до реального конституціоналізму, де 

функціонують конституційно захищенні принципи і цінності, – це вірний шлях 

до вищого ступеню розвитку в Україні. 
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Висновки до Розділу 2. 

 

Підсумовуючи результати дослідження в частині обґрунтування системно-

структурної характеристики принципів конституційного права, зробимо такі 

висновки: 

1. На підставі огляду наукових джерел з’ясовано, що в науці 

конституційного права принципи згадуються часто в контексті 

конституціоналізму, періодично – як принципи деяких інститутів 

конституційного права, рідше – як окреме, самостійне поняття. Спільним для них 

буде один об’єкт – конституційне право. Навіть, якщо йдеться про принципи 

конституціоналізму, то цей ракурс проблематики невід’ємний від 

конституційного права. 

За даними правничої доктрини встановлено, що дослідники розглядають 

принципи конституціоналізму та відносять до них суверенітет, поділ влади, 

верховенство права, громадянське суспільство, демократію, субсидіарність, 

свободу людини, повагу до її гідності та гарантованість фундаментальних прав, 

федеральні принципи, захист основних прав та інші. Разом з тим, про принципи 

конституційного права в доктрині згадують менше, але у тих поодиноких 

випадках, які можна віднайти, йдеться про універсальні принципи 

конституційного права, цивілізаційні принципи конституційного права, 

правосімейні принципи конституційного права тощо.  

Доведено, що розгалужений підхід до класифікації принципів 

конституційного права має дві особливості для його системи, а саме наявність 1) 

універсальних та 2) специфічних конституційних принципів. Наголошується, що 

на прикладі конституційного права певної держави, тобто окремої національної 

правової системи, можуть функціонувати поряд з універсальними, також й 

специфічні конституційні принципи, що обумовлюється конституційною 

ідентичністю та конституційною традицією держави.  

2. З’ясовано, що для структурної характеристики принципів 

конституційного права доцільно звернутись до категорії «конституційний лад», 

за допомогою якої досліджувати систему конституційних принципів.   
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Встановлено, що категорія «конституційний лад» в порівняльному 

конституційному праві знаходить свої аналоги на прикладі таких понять, як 

«конституційна система», «конституційні принципи», «базова структура 

Конституції» тощо. Названі поняття в практичному сенсі відображають зміст 

перших розділів конституцій, які фіксують як універсальні конституційні 

принципи для різних демократій, так й специфічні, які закріплюються внаслідок 

особливостей розвитку правової системи. 

На підставі аналізу перших розділів окремих світових конституцій (зокрема 

Італійської Республіки, Португальської Республіки, Республіки Албанія, 

Республіки Болгарія, Республіки Молдова, Румунії, Турецької Республіки, 

Федеративної Республіки Бразилія, Республіки Колумбія, Республіки Еквадор) 

визначено, що в сучасних демократіях функціонують конституційно закріплені 

принципи, які відносяться до універсальних принципів конституційного права 

(наприклад: демократія; верховенство права; поділ влади; верховенство 

Конституції та ін.). Разом з тим, універсальні конституційні принципи 

доповнюються специфічними, які обумовлені конституційною ідентичністю та 

конституційною традицією держави (наприклад: соціальна держава; правова 

держава; заборона дискримінації; пропорційність; демократичне суспільство, 

вільне від корупції та ін.). Додатково з’ясовано, що деякі конституції 

закріплюють перелік принципів міжнародного права (наприклад: невтручання; 

мирне врегулювання конфліктів; відмова від тероризму та расизму тощо), які у 

такий спосіб конституціоналізуються в межах правової системи держави. 

Зауважено, що такий підхід до вивчення системи конституційних принципів є 

одним із релевантних. Водночас, дослідження системи принципів 

конституційного права за таким підходом не обмежується. 

3. Обґрунтовано, що принципи конституційного права становлять відкриту 

систему. 

4. Визначено, що на формування принципів конституційного права 

впливають різні фактори, серед яких можна назвати конституційну ідентичність, 

конституційну традицію та глобалізацію. На підставі аналізу вказаних факторів 



 147 

вбачається, що вони є обґрунтуванням специфічних конституційних принципів 

окремих країн. 

5. Запропоновано виділяти англо-американський та європейський 

(континентальний) типи принципів конституційного права.  

Обґрунтовано, що англо-американський тип принципів конституційного 

права включає в себе універсальні принципи конституційного права (наприклад, 

верховенство права, поділ влади), які доповнюються специфічними (наприклад, 

парламентський суверенітет, система стримувань і противаг). Названі принципи 

здебільшого неписані, проте їх змістовні характеристики сформувались під 

впливом доктрини та судової практики. В рамках англо-американського типу 

принципів конституційного права виділено і розглянуто англійську модель 

конституційних принципів та американську модель конституційних принципів. 

Також обґрунтовано європейський (континентальний) тип принципів 

конституційного права, який характеризується тим, що універсальні принципи 

конституційного права (наприклад, верховенство права, рівність, демократія) 

доповнюються принципами, що функціонують в рамках конкретної моделі та 

мають свою специфіку (наприклад, людська гідність, принцип правової держави, 

принцип соціальної держави). Специфіка конституційних принципів обумовлена 

становленням конституційного права конкретної країни, його історії розвитку, 

традицій та сучасних тенденцій (як приклади розглянуто функціонування 

німецької, французької, української моделей конституційних принципів). Для 

цього типу характерним є те, що здебільшого принципи об’єктивно виражені, а 

саме закріплені в конституціях держав. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ,  

ЯК ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА ОСОБЛИВІСТЬ 

 

«… суддя зобов’язаний оголошувати принципи, 

на підставі яких він приймає рішення», 

Фрідріх фон Гаєк44 

 

3.1. Загальні засади тлумачення (інтерпретації) в конституційному праві   

 

Тлумачення як інструмент пізнання права. Право знаходить своє 

формальне вираження у законах, які регулюють ту чи іншу сферу суспільних 

відносин. Крім того, розуміння права досягається також за допомогою 

доктринальних розвідок та судової практики, які сприяють інтерпретації права. 

Здавалось би, але навіть у такому підході складність тлумачення 

(інтерпретації) права як багатоаспектного, соціального та «живого» явища 

закладається ряд доктринального рівня нюансів. Як відомо, закони втілюють 

один із універсальних конституційних принципів – принцип рівності [220, с. 

284], адже в конституційній державі рівність прав забезпечується в тому числі 

завдяки законам, перед якими мають бути рівні усі суб’єкти права.  

За визначенням Р. Дворкіна (Ronald Dworkin), право слід розглядати цілісно, 

а саме як поєднання правових матеріалів і моральної теорії. Так, цілісність 

означає, що право завжди має створюватись або інтерпретуватись, утворюючи 

єдине ціле. Така вимога, на думку дослідника, виражає цінність цілісності, яка 

хоча і розрізняється, але, перебуває в одному ряді з цінностями справедливості й 

чесності. На думку Р. Дворкіна, справедливість – це питання правильного 

функціонування політичної системи (розподіл благ, можливостей та інших 

ресурсів), а чесність – питання правильної структури цієї системи (структури, 

яка правильно розподіляє вплив на політичні рішення) [30, с. 48]. 

 
44 Див.: Хаек Ф.А. фон. Конституция свободы / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2018. С. 235. 
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Теорія тлумачення (або інтерпретація, що часто використовується як 

синонімічний термін) бере початок з давньогрецької юриспруденції за назвою 

«герменевтика», яка перекладається як мистецтво тлумачення [190, с. 441]. Крім 

того, як загальновідомо, право називають мистецтвом добра і справедливості, 

відтак процес тлумачення розглядають в контексті науки та мистецтва, адже 

особливо виразно вплив засобів і прийомів мистецтва проявляється у процесі 

юридичного тлумачення [73, с. 4].  

Також німецький філософ Ф. Шлейєрмахер (Friedrich Schleiermacher) є 

одним із прибічників тлумачення як мистецтв. Зокрема, мислитель вважав, що 

мета тлумачення літератури полягає в тому, щоби проникнути в психічний світ 

автора твору, його думки, тому необхідно спробувати перенестись у його час. 

Український дослідник тлумачення в праві В. Гончаров, наведену тезу пояснює 

через розподіл ролей автора й читача так: «автор закладає в текст деяку думку, 

вибираючи для цього відповідні вирази (тут, можна сказати, спостерігається рух 

від думки до тексту), а читач прокладає шлях у зворотному напрямку (тобто від 

тексту до думки автора)» [36, с. 54]. 

В загальній теорії права, тлумачення як науку і мистецтво пояснюють у 

такий спосіб: «Подібно до акторів чи музикантів, які мають безліч способів 

зіграти п’єсу чи музичний твір у власній інтерпретації (обробці, аранжуванні) і 

не завжди точно відтворюють авторський текст, суб’єкти тлумачення – «правові 

актори» також, як правило, «грають п’єсу закону» більшою чи меншою мірою 

відмінно від його буквального тексту, яким його написав законодавець. Головне 

полягає у тому, щоб така гра «правових акторів» не порушувала загальної 

гармонії права, тобто узгоджувалася з «музикою» правової системи» [56, с. 257]. 

Понад тим, на думку німецького філософа права Р. Циппеліуса (Reinhold 

Zippelius), розтлумачити закон означає з’ясувати значення його слів, тобто 

заново відтворити ті уявлення про факти, цінності й зобов’язання, що дістають у 

ньому своє визначення. Як вказує вчений, наведена в законі інформація про 

передумови певного правового наслідку і про те, яким має бути сам правовий 

наслідок, не завжди буває абсолютно точною та однозначною, що зумовлено не 
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лише не завжди якісним і зрозумілим або не зовсім чітко сформульованим 

смислом норми закону [228, с. 78]. 

Автори підручника загальної теорії права за редакцією С. Бобровник 

стверджують, що тлумачення норм права є найважливішим елементом як 

застосування права, так і реалізації права взагалі. Тому результатом тлумачення 

є: 1) з’ясування змісту правила поведінки, що міститься у нормі права; 2) 

індивідуалізація цього правила поведінки стосовно конкретних осіб та обставин 

справи. Тлумачення норм права виступає своєрідною інтелектуальною 

рушійною силою всього процесу правового регулювання [58, с. 373-374].  

Як слушно зазначає П. Рабінович, щоб запобігти «різночитанню» 

юридичних норм чи подолати його, якраз і потрібно вдаватися до 

правотлумачення, якого не можна уникнути у процесі застосування будь-якої 

юридичної норми. Вчений вказує, що окрім її з’ясування – обов’язкової стадії 

правозастосування, може виникати потреба ще й у роз’ясненні суб’єктам 

правозастосування і правореалізації змісту (смислу) такої норми [151, с. 195]. 

Наголосимо, що для права характерною рисою є абстрактний характер, адже 

норма права у формальному вигляді може мати різний сенс, який закладено в її 

зміст. За таких умов, тлумачення права як мистецтво пошуку відповідного сенсу 

потребує аналізу як доктринальних положень, так і контексту, в якому та чи інша 

норма регулює суспільні відносини. 

Одним із ключових питань для розуміння тенденцій в аспекті тлумачення 

права – це те, що мається на увазі під самим поняттям «право»? 

У пострадянських державах досі домінує позитивізм у дефініції категорії 

«право». Зокрема, в спеціальній правничій літературі все ще можна віднайти 

усталений для радянської доктрини підхід до визначення права, автором якого 

був сталінський прокурор А. Вишинський: «право – це система 

загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, що їх 

установлює, санкціює та охороняє держава» [32, с. 81]. Розуміння права крізь 

призму такого загального визначення, відбивається на тому, яким чином 

розвиваються теоретичні підходи до тлумачення. 
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Як зазначає М. Козюбра, аналізуючи тлумачення у радянський період, 

зауважує на тому, що практично домінуючий у радянській юриспруденції 

юридичний позитивізм суттєво спрощував процес і мету тлумачення, зводячи 

його виключно до точного і однакового розуміння і застосування закону, 

виявлення тієї волі, яка вкладена законодавцем у його словесне формулювання. 

На думку вченого, тлумачення мало протидіяти будь-яким спробам відійти від 

точного змісту норм закону, адже навіть міркування про необхідність з’ясування 

мотивів, якими керувався законодавець при ухваленні закону та його намірів, 

відкидалися, тому що це, ніби, призводить до порушення законності [73, с. 3]. 

Проблемою радянського правознавства, як зазначає В. Гончаров, було 

також і те, що тлумачення повинно встановити закладену в закон волю 

законодавця. «Справа не тільки в тому, що суб’єктивна теорія була краще 

розроблена і захищена від критики. Важливу роль в утвердженні її панування 

зіграло і те, що вона набагато краще відповідала суті тоталітарного режиму, 

застерігаючи суди від найдрібнішого відхилення від “точної волі панівного 

класу”, а по суті – волі партійного керівництва. Відповідно до суб’єктивної теорії 

суд є ніби агентом законодавця, підпорядкованою інстанцією, що втілює волю 

останнього в життя» [36, с. 55].  

Слід погодитись з думкою Б. Малишева та О. Москалюка, які вказують, що 

об’єктом тлумачення норм права є воля самої норми права, яка тлумачиться [102, 

с. 81]. Ми розділяємо наведену тезу, до якої дозволимо собі додати наступне 

застереження. В процесі тлумачення неможливо опиратись на дефініцію 

категорії «право», що вміщує радянську інтерпретацію (на кшталт 

вищезазначених прикладів). Загалом, на наш погляд, мета тлумачення має 

переслідувати природно-правовий зміст категорії «право», яке не може 

обмежуватись лише формальними його ознаками. Іншими словами, надмірна 

формалізація веде до хибного результату в процесі тлумачення. 

Крім того, підтримки заслуговує висловлена позиція В. Лемака, який 

розкриває проблематику тлумачення права, як інтелектуальну діяльність, 

спрямовану на визначення змісту (сенсу) принципів і норм, закладених у 

правових текстах у зв’язку з потребою вирішення юридичної справи [57, с. 408]. 
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На думку вченого, метою тлумачення права слід вважати розкриттям змісту 

(сенсу, значення) правового тексту через чітке окреслення прав і обов’язків 

суб’єктів у юридичній справі, яка потребує вирішення, адже завданням 

тлумачення є визначення того, що є загальне правило у світлі набору конкретних 

юридичних обставин [57, с. 408-409].  

На мету тлумачення також звертає увагу Р. Циппеліус. Дослідник згадує при 

цьому класичну теорію тлумачення Ф.К. фон Савіньї (Friedrich Carl von Savigny), 

суть якої зводиться до того, аби подумки поставити себе на місце законодавця та 

штучно повторити його дії. Загалом, як вказує Циппеліус, ідея Савіньї, з огляду 

на потреби й зміст демократичної легітимації норм права, має бути відтворена 

таким чином, щоби метою тлумачення було формулювання думок законодавця в 

тому вигляді, який здатний привести до консенсусу [228, с. 78].   

Відзначимо, що в теоретичній правничій літературі в контексті тлумачення 

права виділяють різноманітні варіанти способів тлумачення норм права, які 

сприяють відповідній меті тлумачення (інтерпретації). 

Способи тлумачення. Дослідники проблематики тлумачення розробили 

різні підходи до цього виду інтелектуальної діяльності в праві, що розкриваються 

через способи, прийоми або методи тлумачення норм права.  

Так, способи тлумачення норм права, на переконання О. Скакун, – це 

сукупність однорідних прийомів та засобів, за допомогою яких установлюється 

зміст юридичних норм, об’єктивованих у нормативно-правових приписах 

відповідних джерел права [190, с. 443-444].  

На думку авторів підручника загальної теорії права за редакцією О. Зайчука 

та Н. Оніщенко, за допомогою прийомів тлумачення досліджується норма права, 

інтерпретатор пізнає її зміст, отримує певне уявлення про норму, а знання таких 

прийомів – запобігає помилкам, поверховому і однобічному усвідомленню 

змісту норми, допомагає виробити правильний підхід до їх аналізу [54, с. 271].   

Питання способів тлумачення, автори підручника загальної теорії держави і 

права за редакцією М. Цвіка та О. Петришина, пояснюють за допомогою 

уяснення, що є головним змістом тлумачення, як процесу одержання «для себе» 
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вичерпного уявлення про дійсний зміст, сутність та сенс норми, тобто про 

сформульовану в нормативному приписі державну волю [55, с. 424]. 

Автори підручника загальної теорії права за редакцією М. Козюбри, 

звертають увагу на те, що в доктрині способи тлумачення розглядають разом із 

видами та прийомами тлумачення. Разом з тим, щодо їх кількості та 

найменування – існують розбіжності. Відсутня єдність поглядів на критерії 

розрізнення окремих видів юридичного тлумачення, їх зміст тощо. Не можна 

сказати, що дискусії навколо цих питань зовсім безплідні. Вони уточнюють, а 

інколи й розширюють уявлення про окремі сторони юридичного тлумачення, 

додатковий раз підтверджуючи його складність і багатогранність. Однак така 

дискусія відволікає від вирішення більш складних, актуальних проблем теорії і 

практики [56, с. 252]. 

Загалом, аналізуючи дані теорії права, класифікація способів тлумачення 

норм права має різні підходи, одні з яких висвітлено більш загально, а інші – 

розлого та широко. Зауважимо, що для досягнення цілей нашого дослідження, 

ми звернемо увагу на цю проблематику в загальних рисах. 

Як зазначає Р. Циппеліус (Reinhold Zippelius), для досягнення мети 

тлумачення, Ф.К. фон Савіньї (Friedrich Carl von Savigny) використовував різні 

критерії тлумачення (засоби встановлення змісту норм): граматичні, логічні, 

історичні та систематичні моменти, на які спирається смисл закону [228, с. 78]. 

Далі оглядово розкриємо названі критерії за Савіньї, які дослідив Циппеліус.  

Смисл, закладений у тексті правової норми, розкривається за допомогою 

граматичного тлумачення. Так, Ф.К. фон Савіньї виробив критерій граматичного 

тлумачення, яке має на меті з’ясувати, якого смислу можуть набувати слова 

закону, зважаючи на загальновживану мову відповідного мовного середовища та 

мовних правил. Йдеться про те, що слід з’ясувати можливий смисл слів, тобто 

обсяг значень, яких можуть набувати слова, використані в законі. Такий смисл, 

випливає із звичайного, загальноприйнятого мовного контексту або зі 

спеціальних визначень, дефініцій [228, с. 79].   

Далі пізнання смислу в процесі тлумачення, як вважав Савіньї, 

застосовується логічний прийом, що сприяє виокремленню логічних 
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взаємозв’язків, які поєднують елементи думки, покладні в основу норми права. 

Таким чином, як доповнює Р. Циппеліус, логічні взаємозв’язки мають вигляд, 

наприклад, синтаксичних конструкцій, утворюваних окремими словами норми, 

або ж вони можуть мати вигляд логічно утворених конструкцій, що ними за 

допомогою поєднання з іншими нормами права описують відносини, для 

регулювання яких створено правову норму [228, с. 79].   

Логічні взаємозв’язки, які існують між окремими нормами, як вважав 

Савіньї, мають між собою системні зв’язки. Таким чином, системний спосіб 

тлумачення поєднує в окремі норми права, розміщуючи їх у спільному контексті, 

тобто внутрішньому взаємозв’язку, що поєднує всі інститути права та окремі 

правила в єдине ціле. Відтак, на переконання Савіньї, думка законодавця 

розпізнається з достатньою чіткістю тоді, коли існує чітке уявлення про її 

взаємний зв’язок з іншими нормами, її функціями в межах взаємопов’язаної 

системи [228, с. 79].         

Системне тлумачення, на переконання Р. Циппеліуса, можна пояснити 

також крізь призму концепції «єдності права», відповідно до якої тлумачити 

окремі норми права слід таким чином, щоби уникати логічних суперечностей 

між ними, а також конфліктів між цілями, на досягнення яких спрямовані такі 

норми. Дослідник відзначає те, що ці конфлікти потрібно розв’язувати шляхом 

досягнення справедливого і розумного балансу та компромісу, адже норма має 

вписуватись в загальний контекст щонайменше вищих і рівних за рангом норм 

[228, с. 79-80]. 

Насамкінець йдеться про історичний підхід тлумачення норм права, який 

пояснюється тим, що історичний контекст може відігравати певну роль при 

визначенні змісту закону. Зокрема, на думку Савіньї, право є проявом духу 

народу та взаємозв’язок зі спільною свідомістю народу зберігається із плином 

часу, а право зростає разом із народом [228, с. 80]. Крім того, у цьому зв’язку, на 

переконання Р. Циппеліуса, враховуючи принципи демократичної легітимації, 

право має базуватися на консенсусі переважної більшості членів суспільства. 

Тож виправданим є пошук та вибір такого тлумачення, яке найповніше 

задовольнятиме критеріям та уявленням щодо справедливості, що існували й 
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панували в суспільстві на час видання закону, а також має враховуватись 

можлива міграція цих уявлень у той чи інший бік [228, с. 80-81]. 

Наведені підходи, основоположником яких є Ф.К. фон Савіньї, стали 

класичними в правничій доктрині стосовно тлумачення норм права. Разом з тим, 

дослідники вивчаються інші способи (прийоми, методи), які продовжують 

дискусію про способи тлумачення права. 

Розглядаючи способи тлумачення норм права, П. Рабінович називає їх 

також методом з’ясування смислу норми [151, с. 196]. Таким чином, вчений 

виділяє наступні способи тлумачення, зокрема: 

«– філологічне (лінгвістичне, текстове, граматичне): з’ясування змісту 

(смислу) юридичної норми через аналіз її тексту за посередництва використання 

законів філології, літературознавства, психолінгвістики; 

– системне: з’ясування змісту (смислу) юридичної норми на основі 

виявлення її системних зв’язків з іншими юридичними нормами; 

– історичне: з’ясування змісту (смислу) юридичної норми на основі пізнання 

конкретно-історичних умов і чинників, які спричинили її встановлення чи 

санкціонування; 

– цільове (телеологічне): з’ясування змісту (смислу) юридичної норми на 

основі виявлення цілей її встановлення чи санкціонування; 

– функціональне: виявлення або надання такого змісту (смислу) юридичній 

нормі, завдяки якому вона змогла би бути використана як засіб для досягнення 

певних цілей у конкретній ситуації її застосування чи реалізації» [151, с. 196-

197]. 

Для досягнення мети нашого дослідження, окремої уваги заслуговує 

телеологічне (цільове) тлумачення норм права.  

Свого часу, Б. Кістяківський звертав увагу на те, що праву властиві як цілі, 

що задаються людиною (державою, суспільством), так і цілі, що визнаються 

правом самостійно. Перші, як правило, називаються зовнішніми цілями (тобто 

цілями, щодо яких право виступає засобом), а другі – внутрішніми (тобто цілями, 

які знаходяться в межах правової системи), тому перші слід вважати цілями 

права, а другі – цілями в праві [58, с. 394].  
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Досліджуючи цей спосіб тлумачення, Б. Малишев зазначає, що він «є 

основним напрямом пізнання цінностей, що закладені у нормативну структуру 

права. Найважливішим наслідком використання цього способу тлумачення є те, 

що він запобігає формалізованому, “бюрократичному” тлумаченню норм права, 

який спотворює аксіологічні установки правового регулювання, зневажає 

соціальні наслідки того чи іншого висновку про смисл норми права. Цей спосіб 

тлумачення допомагає впроваджувати у поведінку суб’єктів стандарти 

основоположних принципів права, забезпечуючи тим самим доцільність кожної 

норми права» [101, с. 13]. 

Також слушно зауважує О. Капліна відносно телеологічного способу 

тлумачення, що і праву, і його окремим елементам властиве певне 

цілеспрямування. Тому, характеризуючи будь-яку галузь права разом з 

предметом і методом правового регулювання слід виділяти її цілеспрямування 

[62, с. 173].  

Автори підручника загальної теорії права за редакцією С. Бобровник, 

аналізуючи телеологічний (цільовий) спосіб тлумачення, звертають увагу на 

окремі прийоми, застосування яких сприяє визначенню цілей правової норми. 

Так, зокрема, при телеологічному способі слід зробити «висновок про мету 

норми згідно зі змістом Конституції» [58, с. 396].  

Крім того, серед інших методів тлумачення В. Лемак виділяє ще 

порівняльно-правовий метод тлумачення права. Такий метод видається також 

цікавим для сучасної тенденції розвитку проблеми тлумачення в праві. Словом, 

на думку В. Лемака, сьогодні глобалізація настільки змінила правову реальність, 

що тлумачення права не може не відображати нових тенденцій [57, с. 426]. На 

практичну необхідність використання порівняльно-правового методу 

тлумачення, також звертається увага на те, що на правовій карті світу 

національні та наднаціональні судові органи акумулювали величезний і 

авторитетний досвід у правотлумачній діяльності, наприклад, Європейський суд 

з прав людини або Федеральний Конституційний Суд Німеччини. Тож вказана 

обставина є передумовою широкого вживання даного методу, що має назву 

«діалог судових юрисдикцій» [57, с. 427]. 
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У правовій системі визначальна роль віднесена конституційному праву, яке 

є основою системи права. Таким чином, ціллю в конституційному праві є 

охорона та захист цінностей і принципів. Відтак, тлумачення норм права має 

здійснюватися з метою розкриття сенсу, який закладається конституційними 

цінностями та конституційними принципами у зміст правового регулювання в 

рамках національної правової системи. Знову ж таки, наведена теза пояснює 

цілеспрямованість нормативного регулювання різних сфер суспільних відносин 

в умовах конституційного порядку, де цінністю є демократія, людська гідність, 

людські права, верховенство права. 

Отже, для правничої доктрини тлумачення в праві досі залишається 

складною темою. До слава, як зазначає О. Москалюк: «навіть в розвинутих 

конституційно-правових системах світу наукові дискусії довкола розуміння 

окремих положень конституційних актів можуть тривати десятиліттями і 

впливати на хід розвитку конкретної держави» [122, с. 81]. Понад тим, 

досліджуючи конституційні принципи неможливо оминути увагою вказану 

обставину. На нашу думку, тлумачення слід назвати інструментом, який 

додатково сприяє пошуку принципів конституційного права. Перш за все, 

особливості тлумачення (інтерпретації) в праві є методологічною основою для 

аналізу тлумачення конституцій, які уособлюють конституційно захищенні 

цінності та принципи. 

Тлумачення і правосуддя (конституційний аспект). На підставі 

наведених вище загальнотеоретичних концепцій, за допомогою яких було 

розкрито сутнісне значення тлумачення в праві, доцільно перейти до аналізу цієї 

проблеми в рамках конституційного права. 

Так, слід наголосити, що в науці конституційного права (словом, як і в 

інших галузевих напрямах) тема тлумачення норм права вивчається лише в 

загальних рисах. На жаль, але наявні дослідження вказаної проблематики поки 

що не вирішують її багатоаспектний характер. Понад тим, наявні розробки [8, С. 

18-24; 10, 256 с.; 45, С. 95-99; 121, С. 109-113; 193, 234 с.; 206, С. 60-63; 209, 328 

с.; інші] свідчать як про важливість, так і складність тлумачення в 

конституційному праві та його практичної реалізації. 
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Насамперед відзначимо, що досліджуючи тлумачення (інтерпретацію) з 

точки зору різновиду юридичної діяльності, йдеться про щонайменше два види: 

офіційне та неофіційне. З цього приводу, автори підручника з конституційного 

права за загальною редакцією М. Козюбри наголошують, що «Насамперед для 

конституційного права важливим є суб’єкт здійснення юридичного тлумачення, 

адже саме поділ на офіційне й неофіційне тлумачення для конституції має 

суттєве значення» [83, с. 463]. Зрештою, офіційне тлумачення права є діяльністю 

уповноважених органів, зокрема судової влади. Стосовно неофіційного 

тлумачення зауважимо, що цей вид є серед іншого основним завданням 

доктрини, адже саме правнича наука інтерпретує право, правові явища, процеси, 

норми тощо. Відтак, вивчаючи інтерпретаційну діяльність в конституційному 

праві, доцільно звернути увагу на судове тлумачення. 

Тлумачення та інтерпретація як вид юридичної діяльності, безперечно, 

притаманний судовій владі, адже тлумачення права в актах судової влади сприяє 

реалізації правових норм та їх специфіки для того чи іншого випадку, відповідно 

до обставин справи. Важливою заувагою у такому ракурсі постановки питання є 

те, що тлумачення яке здійснюється судами загальної юрисдикції та органами 

конституційної юрисдикції, які інтерпретують конституційні тексти, – має свої 

нюанси, на які звернемо увагу далі.      

Однією із теоретичних проблем практичного характеру можна назвати 

питання про те, якими є рамки судового тлумачення норм права. Понад тим, 

інтерпретаційна діяльність органів конституційної юрисдикції має справу з 

нормами конституційного права, особливістю яких можна назвати високий 

рівень абстракції. Строго кажучи, інтерпретація конституції не може 

порушувати цінності та принципи, які є універсальними для держави в умовах 

конституційного порядку.  

До слова, конституційний принцип поділу влади є універсальним для 

сучасних демократій, адже, як нами було вже з’ясовано, цей принцип 

сформувався внаслідок ідеї конституціоналізму про обмежене правління. Судова 

влада є незалежною в системі державної влади, а тому не може перебирати на 

себе роль, скажімо, законодавчої гілки у процесі тлумачення. Тому, наведена 
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теза вважається однією з дискусійних в частині судового тлумачення, передовсім 

у різних системах континентального права. 

Хоча, сучасні тенденції стосовно ідеї правотворчої діяльності та судового 

тлумачення формують своїх прихильників й противників: «як правило 

представники неопозитивістських течій в юриспруденції, вважають, що 

тлумачення і правотворчість несумісні, інші – дотримуються думки, що 

тлумачення, принаймні судове, і правотворчість нероздільні» [73, с. 6].  

Ефективний судовий захист людських прав забезпечується національною та 

міжнародною системою. Словом, як узагальнює Ф. Фукуяма (Francis Fukuyama), 

багато європейських урядів додали каталоги основних прав у свої конституційні 

системи після Другої світової війни, уповноваживши конституційні суди діяти в 

ролі захисників цих прав проти державної вади. Більш високий рівень судового 

розгляду був запроваджений створенням Суду Європейського Союзу, на який 

покладено завдання інтерпретації європейського права, поряд з Європейським 

судом з прав людини, що виник відповідно до Європейської конвенції з прав 

людини [222, с. 497]. 

Роль судової гілки влади в умовах демократії – вирішальна, в тому числі з 

точки зору функціонування конституційних принципів, які додатково 

наповнюються практичним змістом в актах судової влади. Судді наділені владою 

вирішувати казуси, застосовуючи закон, адже саме від його імені суддя 

відновлює справедливість. На нашу думку, такий загальний підхід до судової 

влади в правовій державі є філософією її (судової влади) функціонального 

призначення, дає підстави сформулювати наступне питання: чи обмежується 

суддя лише законом, на підставі якого приймає рішення? 

Наприклад, В. Ватаманюк, досліджуючи судове тлумачення, наводить такі 

цитати: Ш.-Л. Монтеск’є вважав заборону суддівської інтерпретації закону 

прямим наслідком, який випливає з принципу розподілу влади, адже суддя – це 

«уста, які вимовляють слова закону»; а інший мислитель – Ч. Бекарія вважав, що 

краще мати одного єдиного володаря замість численної орди «одержимих 

тлумаченням» суддів, здатних робити з громадянина раба, наголошуючи, що 

неточності в законі – це справа законодавця, а не судді [19, с. 27].  
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Як зазначає С. Шевчук: «без судового тлумачення не може бути 

застосування правових норм» [242, с. 213]. З одного боку, застосування закону в 

актах судової влади є одним із варіантів інтерпретації його абстрактних 

положень, відповідно до специфіки сфери суспільних відносин, які регулюються 

нормами закону. З іншого – судове тлумачення та інтерпретація норм відповідно 

до обставин справи – не може мати наслідком створення нової норми, 

виправляти недоліки законодавчого регулювання чи заповнювати прогалини 

прав, на чому слід окремо наголосити в частині судового тлумачення в 

континентальних системах права. 

Звертаючись до поняття «право, створене суддями» (від англійського –  

judge-made-law, має також інші варіанти перекладу), яке притаманне правовим 

системам прецедентного права, не можемо назвати настільки універсальним, 

щоб його сутнісне значення застосовувати до систем континентального права. 

Однак, правотлумачна діяльність закладається у природу самої діяльності як 

конституційних судів, так і судів загальної юрисдикції [56, с. 260]. Разом з тим, 

судове тлумачення має відповідні обмеження, що також стосується поняття 

«право, створене суддями» та інші. 

Так, наприклад, на переконання М. Козюбри, до меж правотворчої дискреції 

суду відносяться наступні: 

«1) судова правотворчість не може порушувати єдності правової системи, 

тобто має узгоджуватися з загальними цілями права та цінностями, закладеними 

у правову систему, уособленням яких у демократичному суспільстві є 

насамперед конституція; 

2) судова правотворчість не повинна йти далі, ніж це потрібно для 

забезпечення стабільності права. Вона має підпорядковуватися утвердженню 

принципу правової певності, тобто впевненості людей у тому, що їхнє правове 

становище залишатиметься стабільним і не буде погіршене. Звідси випливають 

відповідні вимоги до такої складової судової правотворчості, як тлумачення, 

сформульовані, зокрема, у рішеннях Європейського суду з прав людини; 

3) винятковою сферою законодавця є також усунення певних прогалин у 

законах. Хоча у вітчизняному правознавстві поширена думка про те, що аналогія 
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закону й аналогія права взагалі не стосуються кримінального права, залишається 

суперечливою, проте не можна не визнати, що застосування аналогії в 

кримінальному праві є вкрай обмеженим» [67, с. 45].    

На складність розмежування суддівського тлумачення та правотворчості 

звертав увагу С. Шевчук, який вважає, що в судовій діяльності розрізняється 

тлумачення та заповнення прогалин. Тому що тлумачення надає правовому 

тексту певного значення, тоді як при заповненні прогалин текст «розтягується» 

за аналогією для заповнення прогалин, тобто поширюється для вирішення 

проблем за попередньої відсутності норми. Проводячи межу між тлумаченням і 

правотворчістю, як вказує дослідник, слід зважати, що в будь-якому випадку має 

місце творчий елемент вибору та створення шляхом цього тлумачення нової 

правової реальності [242, с. 218].  

Поділяючи думку, висловлену С. Шевчуком, про те, що тлумачення – це 

творчий процес, який сприяє новій правовій реальності, зазначимо наступне.  

По-перше, судове тлумачення доцільно розглядати як процес застосування 

норм права, за допомогою якого інтерпретується закон в конкретній справі. 

Залежно від правової традиції тієї чи іншої правової системи, рівною мірою для 

кожної з них (чи-то англосаксонської, чи-то континентальної), в актах судової 

влади функціонально забезпечується правотлумачення.  

Та, по-друге, слід зважати на те, що особливого значення має застосування 

норм конституції в актах судової влади. З одного боку, як ми це вже з’ясували, 

конституційне право є основою системи права, зважаючи на особливе джерело – 

конституцію, застосування якої має свою специфіку, якщо говорити про суди 

загальної юрисдикції та особливо про конституційний контроль органами 

конституційної юрисдикції.  

Головним у діяльності органів конституційної юрисдикції виступає 

вирішення конституційно-правових спорів, як з цього приводу відзначає М. 

Савчин. Таким чином, органи конституційної юрисдикції здійснюють функцію 

правосуддя, то така їх функція є органічною. Дослідник додає, що відповідно до 

європейської правової традиції судова установа при вирішенні спору про право 

вирішує такі основні завдання: 1) тлумачення правових норм, 2) заповнює 
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прогалини у праві та 3) захищає права та інтереси, які забезпечуються правовим 

захистом [181, с. 117]. Так, дане повноваження є стрижнем діяльності органів 

конституційної юрисдикції, проте конституційне правосуддя – вирішення 

конституційно-правових спорів, у цілому зводиться не лише до перевірки 

конституційності нормативних актів, а також покликано забезпечити 

верховенство конституції як основи національної правової системи, захищати 

основні права і свободи, дотримання принципу поділу влад у всіх його елементах 

[181, с. 117].  

Відтак, інтерпретаційна діяльність в конституційному праві ускладнена 

тим, що вона пов’язана з особливим об’єктом тлумачення, яким є конституція чи 

конституційні акти. Навіть, оцінка нормативно-правових актів чи міжнародних 

договорів в рамках конституційного контролю також пов’язана із застосуванням 

конституційних принципів і цінностей, яким мають відповідати такі акти. 

Принагідно відзначимо, що питання перегляду закону з точки зору його 

відповідності конституції, було сформульовано у відомому рішенні Верховного 

Суду США у справі Marbury v. Madison [288]. Опускаючи деталі справи, на які 

звернемо увагу згодом, важливого значення має доктрина перегляду актів 

Конгресу судами загальної юрисдикції: «судді заснували важливе повноваження, 

яке і сьогодні є основою для конституційного ухвалення рішень в США, – це 

повноваження судів загальної юрисдикції визначати конституційність актів 

Конгресу» [231, с. 291].   

Усвідомлення ідеї конституції як способу визначення меж втручання 

держави у справи суспільства й людини та визначення необхідності створення 

для цього судового конституційного контролю, щоби гарантувати верховенство 

конституції, – стало передумовою охорони конституцій. Так, історично 

конституційна юстиція виникла майже відразу після прийняття перших 

конституцій, з метою перевірки конституційності законів, які приймає 

парламент, а далі – предметом розгляду були питання щодо відповідальності 

глави держави (імпічмент) [78, с. 30].        

Таким чином, як вже було відзначено, конституційна юрисдикція може 

відрізнятись у різних правових системах, на що впливають відповідні правові 
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традиції. Так, класично виділяють три моделі органів конституційної юрисдикції 

(конституційного контролю, конституційного правосуддя), а саме:  

1) Англо-американська модель – функції конституційного контролю 

здійснюють суди загальної юрисдикції (наприклад, Верховний суд США).  

2) Європейська (австрійська, Кельзенська) модель – передбачає 

функціонування органів конституційної юрисдикції (конституційні суди, 

конституційні колегії, палати у верховних судах).  

3) Змішана модель – поєднує риси конституційного контролю попередніх 

двох моделей (наприклад, в Республіці Еквадор, Республіці Гватемала, 

Республіці Колумбія, Республіці Перу і Португальській Республіці функції 

конституційного контролю здійснюють не лише конституційні суди, а й суди 

загальної юрисдикції [78, с. 33]). 

Є. Черняк, ґрунтовно досліджуючи питання охорони конституцій у 

порівняльно-правовому аспекті, стосовно моделей конституційного контролю 

зауважує наступне. Популярною залишається позиція при визнанні першості 

американської моделі судового конституційного контролю, пов’язувати 

зародження європейської доктрини охорони конституції з виникненням 

принципово нової європейської (австрійської, Кельзенської) моделі 

конституційного контролю, одним із авторів якої вважається австрійський юрист 

Г. Кельзен (Hans Kelsen), а в межах класичної європейської моделі 

конституційного контролю почали виділяти французьку, німецьку та 

швейцарську моделі [230, с. 89-90]. 

Для цілей нашого дослідження, головним чином зробити фокус на 

важливості конституційного контролю в конституційних демократіях. Навіть у 

загальних рисах аналіз різних моделей конституційного контролю дає підстави 

зробити висновок про те, що конституція та захищенні нею принципи і цінності 

потребують так само ефективного захисту від необмеженої влади. В такому 

ракурсі постановки питання йшлося, коли ми вивчали органічний (реальний) 

конституціоналізм та механізми для його забезпечення в сучасних правових, 

економічних, соціальних та інших глобальних реаліях.  



 164 

Г. Кельзен, на ідеях якого формувалась доктрина конституційного 

контролю, відносно останнього відзначав важливу роль в умовах демократії. До 

слова, на переконання правника, діяльність конституційного суду вкрай важлива 

для демократії, позаяк збереження конституції в законодавчій процедурі є 

чималим інтересом для меншості, функціонуючи як її захист: приписів щодо 

кворуму, кваліфікованої більшості тощо. Тож, на думку Г. Кельзена, меншість 

мусить – якщо вона має бути настільки убезпеченою в своєму такому значущому 

для сутності демократії існуванні й функціонуванні, якщо вона не повинна бути 

віддана на поталу більшісній сваволі, а конституції не судилася роль lex imerfecta 

(недовершеного закону), – мусить мати змогу, хай і не безпосередньо, звернутися 

до конституційного суду, чий вирок має бути дієздатним. Від систематичного 

розвитку всіх контролюючих інституцій суттєво залежить доля сучасної 

демократії. Тривала демократія неможлива без контролю, тому що відмова від 

того самообмеження, яке є принципом законності, означала б самоліквідацію 

демократії [63, с. 108]. 

Крім того, Г. Кельзен відомий метафоричним висловом про конституцію та 

конституційний контроль: «Конституція без ефективного конституційного суду 

схожа на сонце, яке світить, але не гріє» [31], який красномовно передає просту 

істину важливої ролі конституційного правосуддя. 

Виникнення, становлення та розвиток конституційного контролю як 

спеціальної функції охорони і захисту конституції – тісно пов’язана з доктриною 

конституціоналізму. Якщо справжній конституціоналізм існує в державі, 

правовий порядок у якій засновано на конституційно захищених принципах 

(поділу влади, демократії, прав людини, верховенства права та інших), то 

специфіка таких основоположних засад полягає в тому, що вони повинні бути 

захищенні окремою незалежною від інших гілок влади інституцією.  

Тиранія більшості, узурпація влади чи свавільне втручання у сферу 

людських прав в державі, досі можна назвати загрозами демократичного режиму 

наших днів. Названі явища можуть стати знищенням правового порядку в 

державі. Що ми маємо на увазі? 
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По-перше, в системі поділу влади, де є законодавча, виконавча та судова 

гілки влади, а також відокремлена роль глави держави. Для прикладу, в Україні 

– це інститут президента, який не відноситься до жодної із гілок, проте має такі 

повноваження, які впливають на три гілки влади. За таких умов, незалежність 

органу конституційної юрисдикції має велике значення для належного 

функціонування усіх гілок влади та глави держави відповідно, аби 

унеможливити узурпацію влади в державі. 

По-друге, парламент, ухвалюючи закони, на яких ґрунтується правовий 

порядок держави, також знаходиться на тонкій межі між правом та свавіллям. У 

цьому ключі, інституційно спроможний орган конституційного контролю має 

стримувати парламент від прийняття неконституційних законів. 

По-третє, правовий порядок заснований на конституційних принципах 

створює умови для належного функціонування державних інституцій усіх рівнів. 

Іншими словами, орган конституційної юрисдикції, офіційно тлумачачи 

конституцію, сприяє розвитку офіційної конституційної доктрини в світлі 

сучасних тенденцій конституціоналізму. Вага рішення конституційного суду 

значніша за прийнятий закон парламентом абсолютною більшістю голосів. 

Останню тезу додатково пояснимо тим, що конституційні суди так само 

здатні розгорнути незворотні процеси, про що можна говорити, на жаль, не лише 

абстрактно, теоретично чи гіпотетично. Звідси випливає необхідність високих 

вимог до суддів конституційного суду, їх належного рівня компетентності, 

політичної незаангажованості та відданого служіння конституційним цінностям 

та конституційним принципам. 

Про кризи як конституцій, так і конституційного контролю знаходимо у 

праці І. Сліденка, який висловив наступні міркування. Так, на думку вченого, 

кризам з конституцією, як і кризам зі зворотним їх боком – конституційним 

контролем, запобігти навряд чи можливо, адже процес їх розвитку є шляхом до 

ідеалу, проте самого ідеального стану досягти навряд чи можливо. Далі, 

дослідник розмірковує про те, що високі моральні якості істеблішменту у 

майбутньому не дозволять маніпулювати з конституційними текстами та з 

конституційним контролем [194, с. 37]. «Значною мірою кризові явища в 



 166 

конституції та кризові явища з конституційним контролем є кризами сенсу та 

іманентних антиномій, властивих для першої і для другого. Саме сполучення 

антиномій із релятивністю в праві, що набуває вкрай небезпечних форм, 

породжує, власне, загальну кризу сенсу. Саме тому подолання кризи сенсу 

можливе лише шляхом повернення до витоків, що породили і конституцію, і 

конституційний контроль, насамперед з точки зору базових цінностей та 

принципів, при чому в гармонійному їх поєднанні» [194, с. 37-38]. 

Отже, інтерпретаційна діяльність в конституційному праві – це передовсім 

формування офіційної конституційної доктрини, яку продукує орган 

конституційної юрисдикції, захищаючи верховенство конституції та 

гарантованих нею універсальних цінностей і принципів. Таким чином, 

інтерпретаційна діяльність розширює змістовне наповнення системи 

конституційних принципів, призначення яких – стримувати державну владу від 

свавільного втручання у сферу людських прав.  

Конституційний контроль, який здійснюють органи конституційної 

юрисдикції, має на меті основоположну функцію – захищати конституцію. Якщо 

взяти інших суб’єктів публічної адміністрації, особливо тих з них, які мають 

конституційний статус (їх функціонування передбачене конституцією), то такі 

інституції діють у спосіб, передбачений конституцією та законами. Відтак, 

питання захисту конституції не слід очікувати від таких суб’єктів, адже для таких 

цілей має бути забезпечена діяльність окремої спеціальної незалежної інституції 

– конституційного суду, конституційного трибуналу, конституційної ради, 

палати у складі верховного суду тощо. 

Як вбачається з практики конституційного контролю у порівняльно-

правовій перспективі, саме органи конституційної юрисдикції або формували 

конституційні принципи, або розширювали їх зміст за рахунок системного 

аналізу в процесі дослідження обставин конкретної справи. Наголосимо на тому, 

що неабияку роль для формування конституційних принципів з токи зору їх 

універсального характеру відіграє закордонна практика конституційних 

(верховних) судів, а також міжнародних судових інституцій – Суду 

Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.      
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Інтерпретація конституційних принципів. Нами неодноразово 

наголошувалось на тому, що ознаками конституційних принципів є 1) їх 

універсальний характер, 2) специфічна особливість, зважаючи на відповідну 

конституційну традицію держави та 3) відкрита система конституційних 

принципів, які не мають вичерпний список за аналогом топ-10 чи топ-100 

рейтингу абощо. Як слушно зазначає О. Москалюк: «тлумачення конституцій 

має не статичний (універсальний), а динамічний характер» [123, с. 10]. Тому 

мова йде про певні базові речі, які не можуть бути статичними, адже динамічно 

розвиваються, передовсім завдяки інтерпретаційній діяльності судової влади. 

Крім того, на переконання М. Савчина, верифікація принципів досягається 

через розумність, що в англо-американському праві характеризують як 

reasonability (розумність) і практичну корисність у сенсі ефективного здійснення 

прав людини. Також вимога належної правової процедури часто є вирішальною 

у визначенні того, чи мало місце свавільне втручання держави у сферу приватної 

автономії індивіда. До того ж, згідно із засадами розумності, положення законів 

мають бути придатними до застосування і не створювати надмірних обмежень та 

обтяжень у здійсненні прав і свобод людини, заперечуючи їх сутнісний зміст. 

Вчений зазначає, що вимоги передбачуваності встановлюють такі стандарти 

формулювання закону, за яких особа могла передбачати наслідки своєї 

діяльності без надмірних обмежень та обтяжень, а застосування закону не має 

бути занадто формальним та свавільним (arbitrary) [182, с. 134]. 

Звичайно, можна в рамках наукового дослідження обґрунтувати теоретичні 

підходи, формуючи нові принципи. Така ситуація цілком можлива та адекватна 

для розвитку наукових концепцій, які покликані сприяти ефективній юридичній 

практиці. Згодом, сказане може стати джерелом для судової практики, що можна 

побачити в системах прецедентного права, де правнича доктрина має «зелений 

коридор» до практики, на відміну від права у континентальних країнах, де такий 

процес на кшталт «червоного коридору», тобто ускладнений специфікою 

правової системи, адже можливий радше, як виключення, а не правило. 

На наш погляд, доцільно вести мову про формування конституційних 

принципів в інтерпретації судової влади. Таким чином акти судової влади 
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розкривають зміст конституційних принципів, які застосовуються при аналізі 

юридичної справи, а також сприяють належній юридичній аргументації при 

мотивації судового рішення.  

Наведена теоретична теза дає нам підстави перейти до огляду конкретних 

прикладів, спираючись на які можна розглянути функціональний аспект 

конституційних принципів, сформульованих інтерпретаційною діяльністю 

конституційних та верховних судів. 

Може виділити демократію, пропорційність та заборону дискримінації як 

принципів конституційного права. Зазначені конституційні принципи мають 

функціональні особливості, адже були інтерпретовані судовою владою як такі, 

що є конституційно захищеними. Їхній аналіз дає підстави стверджувати про те, 

що вказані принципи сформувались як універсальні в умовах конституційної 

держави.  

Демократія як конституційний принцип. Для конституційного права 

демократія є однією із конституційних цінностей, проте демократія також була 

сформульована як конституційний принцип, застосовуючи який мотивувались 

рішення судових органів найвищої інстанції. 

Так, Верховний Суд Канади, виконуючи функцію конституційного 

контролю у справі № 25506 від 20 серпня 1998 року, досліджував питання про 

одностороннє відокремлення (сецесії) провінції Квебек від Канади за 

результатами референдуму. Суд констатував, що згідно з Конституцією чи 

міжнародним правом, провінція немає права на одностороннє відокремлення без 

переговорів. Серед іншого, рішення цікаве з огляду на його обґрунтування 

конституційних принципів: «32. <…> є чотири основоположні та організуючі 

принципи Конституції, які мають значення для вирішення поставленого перед 

нами питання (хоча їх перерахування не є вичерпним): федералізм; демократія; 

конституціоналізм і верховенство права; та повага до меншин» [296]. 

Верховний Суд Канади, при розгляді питання про сецесію провінції Квебек, 

виходив також з того, що основоположні конституційні принципи можуть за 

певних обставин породжувати матеріально-правові зобов’язання (тобто мати 

«повну юридичну силу»), що становить суттєві обмеження щодо дій уряду. Такі 
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принципи можуть породжувати дуже абстрактні та загальні зобов’язання, а 

можуть мати більш конкретний та точний характер. Принципи не просто описові, 

але вони також мають потужну нормативну силу і є обов'язковими для судів та 

урядів: в процесі винесення конституційного рішення Суд може врахувати 

неписані постулати, які складають саму основу Конституції Канади [296].    

Серед названих у цьому рішенні конституційних принципів, звернемо увагу 

на демократію, як конституційний принцип. На інших принципах, зокрема 

конституціоналізмі та верховенстві права, які також є універсальними 

конституційними принципами, ми не будемо зупинятись, з огляду на те, що вони 

були нами розглянуті в інших частинах дослідження. 

Верховний Суд Канади розглядає демократію як основну цінність 

конституційного права Канади та її політичної культури, хоча демократія має як 

інституційний, так й індивідуальний аспект (п. 61). Принцип демократії завжди 

змістовно наповнював конституційну структуру Канади і продовжує діяти як 

важливий аспект тлумачення донині (п. 62) [296].  

Хоча, демократія як принцип не визначена прямо у тексті Конституційного 

акту 1867 року [302], проте як наголошує Верховний Суд Канади: «принцип 

демократії найкраще можна зрозуміти як своєрідну базову лінію, на якій завжди 

діяли розробники нашої Конституції, а згодом і наші обрані представники 

відповідно до неї. Можливо, саме з цієї причини принцип не був чітко 

визначений у тексті Конституційного акту 1867 року» [296]. 

Суд звернув увагу на особливість демократії, яка включає в себе вираження 

суверенної волі народу, однак цю характеристику слід сприймати в контексті 

інших інституційних цінностей. Так, наприклад, співвідношення демократії та 

федералізму означає, що в Канаді може бути різна, але однаково легітимна 

більшість як у провінції, так й на федеральному рівні. Жодна більшість не є більш 

чи менш «легітимною», аніж інша. Федеральна система управління дозволяє 

різним провінціям проводити політику, яка відповідає конкретним потребам та 

інтересам мешканців провінції. Водночас, Канада в цілому також є 

демократичною спільнотою, в якій громадяни будують та досягають цілей у 

національному масштабі через федеральний уряд, що діє в межах своєї 
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юрисдикції. Функція федералізму полягає у наданні можливості громадянам 

одночасно брати участь у різних колективах, переслідуючи цілі як на 

провінційному, так і на федеральному рівні (п. 66) [296]. 

Насамкінець, підсумовуючи аналіз принципу демократії, Верховний Суд 

Канади визначив: «69. Конституційний акт 1982 р. виражає цей принцип, 

надаючи право ініціювати конституційні зміни кожному учаснику Союзу. На 

наш погляд, існування цього права покладає відповідний обов’язок на учасників 

Союзу брати участь в конституційних дискусіях, щоб виявити та врахувати 

демократичні прояви бажання змін в інших провінціях. Цей обов’язок 

притаманний демократичному принципу, який є фундаментальною основою 

нашої системи управління» [296]. 

Окремо звернемось до досвіду Конституційного Суду Чеської Республіки, 

який у 1992 році розглядав справу про конституційність люстрації (на час 

розгляду справи – Конституційний суд Чехословацької Федеративної 

Республіки). Як вбачається з рішення Суду № 1/92 від 26 листопада 1992 року, 

99 депутатів Федеральних зборів Чехословацької Федеративної Республіки 

просили визнати неконституційним закон, який встановлює деякі додаткові 

передумови для заняття певних посад у державних органах та організаціях. Закон 

визначав, що певним категоріям осіб на підставі отримання інформації та 

рішення комісії заборонено обіймати державні посади [310].  

З історії відомо, що Оксамитова революція 1989 року та її лідер В. Гавел 

(Vаclav Havel), згодом перший президент республіки, започаткували процес 

очищення влади, тому у 1991 році було прийнято відповідний закон, який 

визначав, що «Комуністична партія Чехословаччини була організацією 

злочинною й вартою засудження, так само, як і інші організації, засновані на її 

ідеології, діяльність яких була спрямована на позбавлення людей їх прав і на 

придушення демократії» [129]. 

Обґрунтовуючи конституційність люстраційного закону, Суд 

послуговувався демократією та її принципами. Таким чином, як вказується в 

рішенні, у демократичному суспільстві працівникам публічної служби (а також 

робочих місць, які мають певне відношення до безпеки держави) необхідно 
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відповідати певним критеріям громадянського характеру, які Суд характеризує 

як відданість демократичним принципам на яких будується держава [310]. 

Крім того, Суд звернув увагу також на те, що у порівнянні з ситуацією, яка 

склалася за часів комуністичного режиму, розглянутий закон зачіпає лише дуже 

обмежену групу службовців, виключно у владному, адміністративному та 

економічному секторах та впливає на ліцензовані професії, які є або можуть бути 

джерелом певних ризиків, з точки зору захисту демократії та її принципів, 

безпеки держави або захисту державної таємниці чи тих позицій, з яких можливо 

впливати на розвиток суспільства та бажані результати роботи в окремих органах 

чи організаціях [310].      

Отже, конституційність запровадженої люстрації, яка з одного боку суттєво 

обмежує права окремих осіб, в частині доступу до посад публічної служби та 

окремих видів ліцензованої діяльності, за аналізованим підходом 

конституційного контролю пояснюється наступним:  

По-перше, негативні наслідки для основних прав і свобод людини, 

спричинені тоталітарним режимом, за жодних умов не мають повторитись у 

майбутньому, а тому обмежений доступ до публічної влади виправдовується 

захистом цінностей демократії.  

По-друге, встановлені такого роду обмеження, які засновані на легітимній 

меті та її необхідності в демократичному суспільстві, слід назвати ознакою 

демократичної держави, яка слідує доктрині конституціоналізму. 

Принцип пропорційності в конституційному праві. Головне завдання 

сучасного конституційного права – це утвердження людських прав, чому сприяє 

функціонування конституційно захищених принципів та цінностей. Таким 

чином, як видається логічно, виникла ідея пропорційності як універсального 

принципу, який сформулювала практика конституційного контролю та 

міжнародних судових органів. 

Нами вже була звернута увага на те, що деякі конституції закріплюють 

пропорційність як конституційний принцип (наприклад, Республіка Албанія, 

Португальська Республіка), але досліджуваний принцип для конституційного 

права розкривається завдяки формулюванням відносно пропорційності у 
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практиці зокрема Федерального Конституційного Суду Німеччини, Верховного 

Суду Ізраїлю, Верховного Суду США та інших. Далі розкриємо наведену тезу 

більш детально. 

Наперед узагальнимо, що принцип пропорційності є критерієм оцінки 

легітимного обмеження людських прав та втручання у приватну сферу особи, що 

стало можливим для вирішення юридичної справи судом, з’ясовуючи 

справедливість такого роду обмежень та втручання.    

Досвід Держави Ізраїлю щодо функціонування принципу пропорційності 

було висвітлено у справі United Mizrahi Bank Ltd. v. Migdal Cooperative Village 

(CA 6821/93 від 9 листопада 1995 року) [265], рішення в якій викладено на 437 

сторінках. Рішення стало засадничим для ізраїльської правової системи та, 

подібно до хрестоматійного рішення Верховного Суду США Marbury v. Madison, 

встановило верховенство Основних законів над усіма іншими актами, питання 

конституційного контролю Судом законів Кнессета та легітимного обмеження 

основних прав особи [245, с. 21-24]. 

З обставин справи вбачається, що у зв’язку з труднощами, які вплинули на 

сільськогосподарський сектор та з метою сприяння виведенню його з 

економічної кризи, було прийнято закон, який обмежував права кредиторів, 

встановивши спрощений порядок виплати боргів боржниками, які займалися 

веденням сільського господарства. Таким чином, у 1993 році прийнято зміни до 

закону, які встановили повне списання боргів, тож один із кредиторів – United 

Mizrahi Bank Ltd, подав скаргу до Верховного Суду [265]. 

Проте, звернемо увагу саме на пропорційність, яка розкрита крізь призму 

тесту у думці президента Верховного Суду Ізраїлю А. Барака (Aharon Barak) до 

вказаного рішення. Так, для визначення конституційності обмеження прав 

людини, які передбачені законом, слід опиратись на такі чотири елементи:  

(a) обмеження передбачене законом або відповідно до закону, що 

встановлює таке обмеження; 

(b) закон, що обмежує права, повинен відповідати цінностям Держави 

Ізраїль; 

(c) закон, що обмежує права, повинен бути призначений для належної мети; 
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(d) закон може обмежувати права людини в обсязі, не більшому, ніж це 

необхідно [265]. 

Пропорційність як конституційний принцип сформований офіційною 

доктриною Федерального Конституційного Суду Німеччини.  

Разом з тим, як зауважують М. Мартін (Maik Martin) та А. Хорнет (Alexander 

Hornet), пропорційність прямо не закріплена в Основному Законі ФРН, однак цей 

принцип піднесено до конституційного рангу завдяки суддям. ФКС Німеччини 

принцип пропорційності у своїй ранній юриспруденції застосовував як тест на 

те, чи посягає закон парламенту на основне право, захищене Основним Законом 

та чи виправдане таке обмеження. Суд додав тесту також ще один суттєвий 

вимір: «закон чи адміністративний акт повинні не лише запевнити суд, що за 

своїм впливом на права особи, не існує інших, менш нав’язливих та обтяжливих, 

а також настільки ефективними є засоби для досягнення такої мети» [289, p. 173-

174]. 

Узагальнюючи практику ФКС Німеччини, К. Собота зазначає про те, що на 

думку Суду принцип пропорційності є загальним керівним правилом для всіх 

напрямів державної діяльності; це правило має конституційний статус і 

обов’язково має висновуватися з принципу правної держави, але вже із самої суті 

основоположних прав людини та громадянина. Водночас, Суд знаходить також 

формулювання стосовно того, що цей принцип висновується з принципу правної 

держави, проте із самої суті основоположних прав [195, с. 296]. 

Крім того, Федеральний Конституційний Суд Німеччини також проводить 

тест на пропорційність за таким підходом:  «Міра обмеження повинна бути 

здатною досягти конституційно допустимої мети і не повинна виходити за рамки 

того, що необхідно для досягнення цієї мети. Не повинно бути іншої настільки ж 

ефективної міри, яка менше зачіпала б основне право. Міра повинна бути 

адекватною та пропорційною стосовно ступеня обмеження та відносної 

важливості основного права, на яке посягають» [286, p. 107-120]. 

На більш конкретних прикладах з практики Федерального Конституційного 

Суду Німеччини можна побачити, що у справах, пов’язаних із порушенням 

основного права на вільний розвиток особистості, гарантоване статтею 2 
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Основного Закону ФРН: (1) кожна людина має право на вільний розвиток своєї 

особистості за умови, що він не порушує права інших, конституційний порядок 

та моральний закон та (2) Кожен має право на життя і фізичну недоторканність. 

Свобода людини недоторкана. Ці права можуть бути обмежені тільки на підставі 

закону [256].   

Власне з цієї статті виплаває те, що обмеження основного права перебуває 

у відповідних рамках. Так, наприклад, Федеральний Конституційний Суд 

Німеччини у справі Elfes від 16 січня 1957 року [263] відзначив, що сфера 

приватного життя конституційно закріплена за окремим громадянином, адже 

існує недоторканна сфера людської свободи, яка знаходиться поза впливом будь-

якої публічної влади. Тому, закон, який би порушував цей принцип, ніколи не 

може бути частиною конституційного порядку; він має бути одразу ж 

скасованим Судом. Таким чином, Суд тлумачить право на вільний розвиток 

особистості як таке, що надає людині загальну свободу від втручання держави у 

її життя [263].   

Проте, не можна сказати що на прикладі основного (конституційного) права 

на вільний розвиток особистості в німецькій системі права йдеться про 

абсолютну свободу. Прикметно, завдяки конституційному контролю у ФРН 

сформувався такий підхід до охорони та захисту прав людини, відповідно до 

якого пропорційність виступає критерієм, за допомогою якого практично всі 

законодавчі та виконавчі дії можуть бути перевірені, з метою встановлення 

необхідного втручання чи обмеження сфери основних прав. 

Чи можна говорити про функціонування принципу пропорційності в 

конституційному праві США – питання дискусійне. Прямо про цей принцип 

немає згадок, але в правовій системі США наявність ідеї пропорційності (або 

балансування) – присутня. На це вказує практика Верховного Суду США, який 

у своїх рішеннях виробляє підхід до оцінки наявності або відсутності обмежень 

через проведення тесту. 

Так, наприклад, у справі Solem v. Helm [299] сформулював тест із трьох 

частин для визначення непропорційних (а отже, жорстких і незвичайних) 

покарань. Згідно з цим тестом, суд повинен: 1) порівняти тяжкість злочину й 
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суворість покарання; 2) проаналізувати покарання за інші злочини в тому самому 

штаті; 3) проаналізувати покарання за ті самі злочини в інших штатах [134, с. 

217]. Крім того, застосовування інших тестів при оцінці обставин справи також 

міститься у рішеннях Miller v. California [292],  Brandenburg v. Ohio [257] тощо. 

Заборона дискримінації як принцип в конституційному праві. 

Універсальний конституційний принцип рівності, як було аналізовано в 

попередніх розділах нашого дослідження, став основою розвитку ідеї про 

заборону дискримінації, яка захищає принцип рівності. Разом з тим, захищаючи 

власне конституційний принцип рівності конституційні та верховні суди почали 

аналізувати випадки, які порушують рівність через дискримінацію. В загальних 

рисах відзначимо, що дискримінація стала проблемою загального значення в 

сучасному розумінні людських прав, адже порушення конституційного 

принципу рівності за ознаками гендеру, віку, раси, національності, релігійної 

приналежності, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, соціального статусу 

та іншими – тягне за собою порушення конституційних (основних) прав людини, 

а деколи – унеможливлює їх реалізацію. За таких умов, на нашу думку, є підстави 

говорити про заборону дискримінації як конституційний принцип, 

інтерпретований судовою владою.  

З практики Конституційного Суду Королівства Бельгія, а саме рішення від 

30 червня 2011 року № 116/2011 вбачається, що Суд застосував 

фундаментальний принцип гендерної рівності, а також констатував 

дискримінаційні положення нормативного регулювання виплат застрахованих 

осіб, адже гендерна ознака була вирішальною для оцінки ризиків [312].    

З обставин справи вбачається, що асоціація споживачів «Test-Achats» 

звернулась до Конституційного Суду Королівства Бельгія оцінити закон, яким 

допускалась оцінка ризиків за ознаками статі при встановленні виплат особам, 

які страхували життя. Так, закон імплементував Директиву 2004/113/ЄС від 13 

грудня 2004 року, впроваджучи принцип рівного ставлення чоловіків і жінок у 

доступі до товарів та послуг. Проте, вказана Директива дозволяла державам-

членам запроваджувати пропорційні відмінності між особами різної статі для 

визначення оцінки ризиків при наданні послуг страхування. Згодом, Суд 
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Європейського Союзу визнав таке положення Директиви дискримінаційним. 

Таким чином, Конституційний Суд Королівства Бельгія, переглядаючи 

оспорюваний закон, у світлі конституційних норм щодо рівності, 

недискримінації та гендерної рівності (статті 10, 11 та 11bis Конституції 

Королівства Бельгія), постановив, ці положення вимагають від законодавця бути 

особливо уважними при встановленні диференційованого ставлення за статтю. 

Такий критерій є допустимим лише у тому випадку, якщо він виправданий та має 

відношення до законної мети. Як додатково відзначив Суд, у даній справі йдеться 

про фундаментальний принцип гендерної рівності, а тому перегляд 

оспорюваного закону (виділення авт. – А.М.) є більш суворим [312]. 

Конституційний Суд Республіки Хорватія також захищає від 

дискримінаційних законів, які суперечать конституційним принципам. Так, 

згідно з рішенням Суду від 29 вересня 2010 року № U-I-4170/2004, встановлені 

заоном обмеження реалізації права на допомогу по інвалідності за віком 

одержувача не мали об’єктивного та розумного обґрунтування, що мало 

наслідком нерівність серед одержувачів виплат з однаковим статусом. 

Конституційний Суд Республіки Хорватія встановив, що законодавче 

положення, яке запровадило таке регулювання було дискримінаційним, адже 

різне ставлення суперечить суспільним інтересам і применшує важливість 

принципів, що охороняються Конституцією Республіки Хорватія [308]. 

Крім того, з рішення Конституційної Ради Французької Республіки також 

вбачається функціонування заборони дискримінації як конституційного 

принципу. Для прикладу – рішення Конституційної Ради від 28 травня 2010 року 

№ 2010-1 QPC, яким визначено дискримінацію, що суперечить принципу 

рівності [305].  

З фабули названого рішення випливає, що серед суб’єктів одержання картки 

ветерана війни для отримання пенсій та пільг законом визначались члени 

допоміжних сил Франції (тобто учасники збройних сил з Алжиру, Марокко та 

Тунісу), які на дату подання заяви на отримання картки мали французьке 

громадянство або проживали у Франції. Так, зі скаргою до Конституційної Ради 

звернувся громадянин Алжиру, який проживав в Алжирі та, як наслідок, отримав 
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відмову у видачі картки ветерана війни. Відповідно до пенсійного військового 

законодавства – він отримав би пенсійний документ, якби проживав у Франції. 

На думку заявника, таке законодавче регулювання порушує принцип рівності, 

закріплений у статтях 1 та 6 Декларації прав людини та громадянина 1789 року, 

та принцип недискримінації, що випливає зі статті 1 Конституції Французької 

Республіки 1958 року. Визнаючи такі законодавчі положення 

неконституційними, Конституційна Рада констатувала, що зважаючи на мету 

закону («вдячність нації»), для надання картки ветерана законодавчий орган не 

повинен встановлювати різного ставлення до членів допоміжних сил Франції, а 

саме до їх громадянства або місця їхнього проживання [305].  

Загалом, практика європейських органів конституційної юрисдикції в 

аспекті функціонування заборони дискримінації (або недискримінації) доволі 

розлога. Такі практичні приклади дають можливість вивчати окремі аспекти 

дискримінації, які мали місце внаслідок дії неконституційних законодавчих 

положень. Дискримінація – негативне явище в сучасних реаліях як права, так і 

суспільства різних демократій. Дискримінація впливає на реалізацію 

конституційних (основних) прав людини, засадничою гарантією яких є принцип 

рівності та сформульований в рамках інтерпретаційної діяльності 

конституційного правосуддя принцип заборони дискримінації в 

конституційному праві. 

Насамкінець, перелік наведених вище конституційних принципів може 

розширюватись та доповнюватись завдяки інтерпретаційній діяльності як 

органів конституції юрисдикції, так й верховних судів, які наділені 

повноваженням конституційного контролю. На вказане впливає загальний 

розвиток сучасних демократій, їхньої інституційної спроможності захищати 

конституційні принципи як цінності реального (справжнього) 

конституціоналізму. 

 

 

 

 



 178 

3.2. Тлумачення конституцій: об’єкт, принципи, способи та межі    

 

Конституційні тексти як об’єкт тлумачення: екс- та імпліцитне 

функціонування принципів. Складність тлумачення в конституційному праві 

пояснюється особливим об’єктом інтерпретації, яким є конституція. У свою 

чергу, конституції мають унікальне місце, роль, значення та статус у правовій 

системі, а також як феномен, породжений розвитком суспільств, які 

об’єднувались навколо ідеї розбудови держави на засадах обмеженого 

правління, верховенства права через гарантію гідності та людських прав.  

Теоретична база дослідження проблематики тлумачення в праві дає 

підстави наголосити на тому, що тлумачення конституцій відрізняється від 

прикладів тлумачення норм права – актів парламенту (законів). Власне, 

особливий статус конституції пояснює таку специфіку тлумачення, яка з точки 

зору доктринальних підходів виділяється в окрему складну тему. 

Попередньо ми з’ясували, що конституції та конституційні акти, були 

результатом революційних процесів різних часів. Навіть те, що згодом вони 

змінювались, доповнювались чи приймались нові – не виключає важливості 

того, що конституції відіграють свою роль на шляху до розбудови держави, в 

якій функціонують та захищаються універсальні цінності та принципи на 

конституційному рівні. В рамках цієї частини нашого дослідження, ми знову 

звернемо увагу на конституції, проте вже з точки зору їх правової природи та 

особливого статусу як джерела права, що є об’єктом тлумачення (інтерпретації).  

Як нами було доведено, конституції є уособленням відповідних цінностей і 

принципів, система яких послідовно розвивається та доповнюється завдяки 

офіційній конституційній доктрині, що є продуктом інтерпретаційної діяльності 

конституційного правосуддя. Понад тим, нормативний статус конституції та її 

сутнісне значення серед інших джерел в системі права – все це, однаковою мірою 

позначається на тому, що тлумачення конституцій не може відбуватись у 

спрощеному вигляді. Точно неможливо розкрити змістовну особливість 

конституційного тексту, особливо у граматичний спосіб тлумачення, тому що за 

таким підходом конституція розумітиметься лише як текст. 



 179 

До слова, коли текст конституцій однозначний, його звуки можна легко 

інтерпретувати. Проте у випадку, коли конституція мовчить щодо будь-якого 

права, імунітету, привілеїв або будь-якої форми поділу влади, то це стає вправою 

інтерпретувати «звук мовчання» [278, p. 136]. 

Відзначимо, що необхідність в офіційному тлумаченні конституції 

пояснюється тим, що конституційні тексти різних держав відрізняються один від 

одного своєю змістовною наповненістю, а їх зовнішнє вираження є неминуче 

багатозначним, – звертає увагу Голова Конституційного Суду Литви Д. Жалімас 

(Dainius Zalimas). Таким чином, сприйняття Конституції як вищого закону без 

прогалин, що включає в себе як зовні наявні, так і приховані в ньому неочевидні 

положення, спонукає до виявлення системних взаємозв’язків між цими 

положеннями, а також до необхідності час від часу виходити за межі 

формального тексту в більш глибокому сенсі [47, с. 267-268].  

Крім того, як зазначає Д. Жалімас, будь-який юридичний текст, зокрема й 

Конституція, не можна застосовувати без тлумачення його змісту. Тому, 

необхідність забезпечення цілісності правової системи вимагає того, щоб 

офіційне тлумачення не покладалося на різні органи. Офіційне тлумачення є 

ексклюзивною функцією органів конституційного контролю, а результатом 

низки тлумачень окремих конституційних положень, що відносяться до 

конкретної справи, є офіційна конституційна доктрина. Вона черпається із тексту 

Конституції, становить єдине, цілісне джерело конституційного права, а тому 

означає, що офіційна доктрина живить Конституцію в широкому сенсі цього 

поняття [47, с. 268]. 

Ми погоджуємось з тим, що Д. Жалімас характеризує значущість офіційної 

конституційної доктрини, яка включає наступні риси: «1) сприяє розкриттю 

змісту Конституції; 2) має зобов’язуючий характер; 3) служить засобом 

забезпечення верховенства Конституції» [47, с. 268]. Правда до цієї 

характеристики, дозволимо собі додати уточнення про те, що офіційна 

конституційна доктрина, власне через розкриття змісту конституцій, формує її 

як уособлення універсальних цінностей та принципів. 
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 Окремої уваги заслуговує підхід, висловлений В. Лемаком, який зауважує 

на потребі тлумачення конституції порівняно із текстами законів (статутного 

права), адже судове тлумачення здійснюється з метою вирішення конкретної 

юридичної справи, що пояснюється такою особливістю: «1) у тексті конституції 

зосереджені положення «відкритого характеру», високий рівень абстрагування 

яких вимагає тлумачення; 2) особливою є структура конституції, яка складається 

як із писаного тексту, так і з стандартів, які письмово не є закріпленими 

(імпліцитне прав)» [57, с. 429]. Крім того, як вказує В. Лемак, так звана «неписана 

конституція» потребує виявлення і формалізації саме через здійснення 

тлумачення органами правосуддя (переважно конституційними або верховними 

судами), які у такий спосіб формують офіційну конституційну доктрину [57, с. 

429].      

Виходячи з того, що конституції не можуть бути інтерпретовані виключно 

як тексти, що містять положення про державний устрій, поділ влади, людські 

права, систему публічної влади та інші засадничі норми, слід відзначити, що 

тлумачення конституцій сприяє її постійному розвитку. Іншими словами, 

інтерпретаційна діяльність в конституційному праві як функція конституційного 

правосуддя, доповнює сутнісний зміст конституцій відповідно до сучасних 

реалій, але в рамках доктрини конституціоналізму. Понад тим, термін «жива 

конституція» пояснює специфічну властивість конституційного тексту і як 

об’єкту тлумачення, і як відкритої системи принципів та цінностей. Тому, 

вважаємо, що додатково слід звернути увагу на поняття «жива конституція». 

Не дивлячись на те, що сама по собі концепція «живої конституції» є 

дискусійною, навіть у рамках західної правової доктрини, головним чином вона 

включає ідею про те, що конституція здатна змінюватись разом з нацією та 

еволюціонувати з часом. У дослідженні Е. Трач (Eliot Tracz) відносно концепції 

«жива конституція» звертається увага на те, що внесення змін до конституції 

пов’язано з тим, що вона не є досконалим актом. Таким чином, процес внесення 

правок дає можливість наблизити конституцію до досконалості та виправити її 

недоліки. Проте жива конституція передбачає не зміну суті, а радше розуміння 

чи значення її слів, тому що дана концепція базується на ідеї, що конституція – 
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це організм. Відтак, повинен бути процес, який сприяє її модернізації [319, p. 

259]. 

 Загалом, як прийнято вважати в американській правничій доктрині, суддя 

Верховного суду США О. Голмс (Oliver Holmes) у справі State of Missouri v. 

Holland описав «живу конституцію» як принцип: «Коли ми маємо справу зі 

словами, які також є установчим актом, як Конституція Сполучених Штатів, ми 

повинні усвідомити, що вони призивали до життя істоти, розвиток якої не могли 

повністю передбачити найбільш обдаровані з її творців. Їм було досить 

усвідомити або сподіватися, що вони створили організм. Крізь століття, що 

коштувало їх наступникам поту і крові, аби довести, що вони створили націю. 

Справа, яка стоїть перед нами, повинна розглядатися з урахуванням усього 

нашого досвіду, а не лише того, що було сказано сто років тому» [300]. 

До слова, в контексті конституційного тлумачення окремо слід розглянути 

оригіналізм, який, як зазначає В. Гончаров, вважається антиподом  концепції 

«живої конституції» (неоригіналізм). «Оригіналізм є назвою низки вчень, 

спільним для яких є твердження, що законодавчий текст на момент його 

створення має деяке фіксоване (статичне) значення і саме це значення повинно 

бути застосоване під час вирішення справи. Його антиподом є неоригіналізм, 

який наполягає на «рухливості» (динамічності) смислів правових приписів» [36, 

с. 63]. 

В американській правничій доктрині питання оригіналізму висвітлюється 

крізь ідею пошуку цілей, які переслідували автори Конституції США. Так, 

наприклад, професор Принстонського університету К. Віттінгтон (Keith 

Whittington) вказує на те, що оригіналізм не означає, що суддя має дотримуватися 

духу Дж. Медісона (James Madison), щоб запитати його, що він мав на увазі у 

Філадельфії влітку 1787 року, або як він би вирішив каверзне конституційне 

питання, яке порушується у справі перед судом. Далі дослідник додає, що такий 

підхід означає, що судді не повинні відчувати свободу доповнювати 

Конституцію своїми власними політичними цінностями та ідеалами. Крім того, 

наріжним каменем конституційного права повинні бути цілі та цінності тих, хто 
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мав повноваження скласти Конституцію, а не тих, кому доручено керуватися нею 

та дотримуватися її [324, p. 41]. 

К. Віттінгтон (Keith Whittington) вважає, що оригіналізм має бути 

інструментарієм для пошуку цінностей, початково закладених у змісті 

Конституції. Тому, посилання на творців є необхідним для відповіді на питання 

«що думав Медісон та інші творці, закладаючи принцип до конституції?», але 

таке питання залишається лише відправною точкою, адже повинно застерегти від 

того, щоб не плутати прихильність до оригіналізму з ворожістю до всього 

спектру методів, які зазвичай використовують судді для вирішення правових 

проблем [324, p. 42]. 

Хоча, дискусії навколо різних підходів, які висловлені в західній доктрині, 

з практичної точки зору вбачається, що американський досвід інтерпретації 

Конституції США є послідовним. Принагідно згадаємо справу Marbury v. 

Madison [288], в якій Верховний Суд США у 1803 році «знайшов» наміри творців 

Американської Конституції, де прямо в тексті не встановлено повноважень Суду 

здійснювати конституційний контроль. Так, Суд взяв на себе практичний захист 

конституції, який є сферою обов’язку судової влади, а також визначив 

необхідність її тлумачення, що випливає із самої сутності судової влади: «ті, хто 

застосовує правила до окремих випадків, повинні, в міру необхідності, 

роз’яснювати і інтерпретувати ці правила» [57, с. 431].   

В юридичному сенсі, конституційні норми, які складають текст конституції 

– мають найвищу силу, у порівнянні з іншими нормами законів. Проте саме 

конституційному тексту притаманна специфіка відкритості його змісту, що 

пояснюється особливостями як конституції, так й цінностей та принципів, які 

вона захищає.    

Свого часу, С. Шевчук звертав увагу на те, що згідно із західними 

теоретичними підходами концепція конституції містить не лише позитивний 

нормативно-правовий текст, але й фундаментальні принципи конституційного 

рівня. Дослідник справедливо зауважує, що передовсім мова йде про певні 

конституційні вимоги до позитивного законодавства, які походять з природного 

права (принципи розумності, чіткості, справедливості, пропорційності, 
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верховенства права, легітимної мети позитивного законодавства, 

безпосереднього судового захисту прав та свобод людини тощо), які можуть 

мати як писану, так і неписану форму, та покликані інституціоналізувати ціннісні 

критерії визначення чинності нормативно-правових актів держави [242, с. 220].  

Разом з тим, такий підхід до розуміння конституційного тексту не 

суперечить тому, що однією із характеристик конституційних норм є їх 

позитивний характер. З цього приводу С. Шевчук відзначає, що «конституція є 

позитивним правом найвищої юридичної сили, а тому при тлумаченні 

конституції повинен застосовуватися дуалістичний підхід: конституція може 

тлумачитися як нормативно-правовий позитивний акт (закон), коли способи 

тлумачення не відрізняються від способів тлумачення законів та інших 

позитивних актів, з одного боку, або ж з урахуванням специфічної юридичної 

природи конституції способи тлумачення будуть відрізнятися від 

загальноприйнятих (традиційних), – з іншого» [242, с. 220]. 

Нами вище вже було зазначено, що конституція має також особливий статус 

серед джерел права, а це, наголосимо, додатково має значення при вивченні 

конституції, як об’єкта тлумачення.  

За визначенням В. Лемака, розуміння конституції як особливого джерела 

права – головне в її тлумаченні. Крім того, починати слід із розуміння не лише її 

як провідного джерела права, а все ж як джерела, що поєднує, з одного боку, 

субстантивні начала (походження від установчої влади народу, спирання на 

цінності, які потребують їх «позатекстового» сприйняття), а, з другого боку – 

формалізований текст із класичними ознаками Основного Закону (вища 

юридична сила, особлива процедура внесення змін) [57, с. 429-430].  

Крім того, як додає В. Лемак, тлумачення конституції здійснюється в 

конкретній історичній ситуації, з «прив’язкою» до функціонування 

національного правопорядку. Значене, для тлумачення конституції важливіше, 

аніж для тлумачення закону (статутного правила), з урахуванням таких аспектів: 

по-перше, як правило, дія конституції є більш тривалою в часі та, по-друге, 

розвиток суспільства і держави накладає відбиток на уявлення людей навіть про 
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«найбільш прості» суспільні феномени й ті правові зразки, які покликані їх 

врегулювати чи захистити [57, с. 430].    

За формальними ознаками, кожна конституція має свою структуру, на зміст 

якої впливають різні фактори: конституційна ідентичність та конституційна 

традиція держави. Іншими словами, в системно-структурному плані кожна 

конституція має як спільні частини для більшості конституцій, так й відмінні, що 

в порівняльно-правовому аспекті має свої пояснення. Спільним структурним 

елементом, який зустрічається у більшості світових конституцій, можна назвати 

преамбулу, яка напряму пов’язана із конституційним текстом. 

Конституції, як правило, починає текст преамбули, в якому зафіксовано 

ціннісні аспекти, на яких розроблено конституцію. Проте, з точки зору 

дослідження конституції як об’єкта тлумачення, виникає потреба у визначенні 

правової природи преамбули у системному взаємозв’язку із конституційними 

нормами, що разом складають текст конституції. 

Наперед відзначимо, що в західній правничій доктрині, питання правового 

статусу преамбул та їх значення для тіла конституції – це питання, яке 

дискутується як на рівні науки, так й офіційної конституційної доктрини. Так, 

наприклад, нідерландські дослідники (Wim Voermans, Maarten Stremler, Paul 

Cliteur), автори порівняльного аналізу конституційних преамбул [276, 302 p.] 

наводять приклад того, що текстовий макет конституційного документа може 

давати підказки щодо статусу преамбули стосовно конституції. У деяких 

конституційних документах за преамбулою стоїть заголовок «Конституція» 

(наприклад, Північна Македонія), тоді як в інших – весь документ, включаючи 

преамбулу, називається «Конституцією» (Республіка Індія). Крім того, деякі 

преамбули закінчуються формулою, яка вводить у дію «наступну конституцію» 

(Швейцарська Конфедерація), припускаючи, що сама преамбула не є частиною 

конституції; інші преамбули говорять про «цю» конституцію (Турецька 

Республіка). Однак, як вказують дослідники, такі формулювання в конституціях 

не можуть бути вирішальними при визначенні статусу преамбули, тому що суди 

можуть тлумачити преамбулу як частину конституції [276, p. 20-21]. 
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Якщо розглядати дизайн преамбул світових конституцій як приклади для 

аналізу, то за своїм змістом вони різняться одна від одної. Тому, опираючись на 

порівняльний метод, простіше знайти схожий дизайн конституційних норм, 

проте складніше знайти однаковий підхід до викладу тексту преамбули. 

Понад тим, у згаданій праці нідерландських вчених, пропонується 

розглядати спільні елементи, які можна віднайти в преамбулах світових 

конституцій: 

– Перша категорія складається з елементів, що стосуються загальної 

структури конституційного ладу, викладеної в основній частині конституційного 

документа (установча влада, національний суверенітет, верховенство права, 

демократія);  

– Друга категорія включає елементи, що стосуються основних прав у 

широкому розумінні цього слова (людська гідність, права та свободи, рівність); 

– Третя категорія складається з елементів, що стосуються національних 

особливостей (історії, релігії, секуляризму, плюралізму, меншин) [276, p. 20-21]. 

Відзначимо, що за таким підходом можна зробити узагальнення про те, що 

зміст преамбул включає систему засадничих цінностей та принципів, на що 

впливає конституційна ідентичність та традиція відповідної країни, в якій 

прийнято конституцію як установчий акт народу. Таким чином, текст преамбули 

за своєю природою є висвітленням намірів творців конституції, які в 

юридичному плані деталізуються в конституційних нормах, розміщених у тексті 

конституції.  

Німецький професор Л. Оргад (Liav Orgad), який досліджує питання 

правового статусу преамбул [293, P. 714-738], говорить про те, що на відміну від 

конституції (як правило, дуже довгого за обсягом і складного за змістом 

правового акту), преамбула порівняно коротка і написана більш доступною 

мовою. Загалом, преамбула служить для визначення причин прийняття 

конституції, її обґрунтування та фіксації вічних цінностей. Крім того, преамбула 

є політичним ресурсом для консолідації національної ідентичності та служить 

національною «візитною карткою». Та, як вбачається з праці Л. Оргада, 

преамбули можна розглядати з функціональної точки зору у таких значеннях: 1) 
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церемоніальна преамбула, 2) інтерпретаційна преамбула та 3) сутнісна 

преамбула (substantive preamble) [293, p. 722]. Для досягнення цілей нашого 

дослідження, ми зупинимось на аналізі інтерпретаційної ролі преамбул. 

Так, за визначенням Л. Оргада, преамбули слугують інструментом для 

тлумачення конституцій, адже такий підхід є нормою в системі загального права 

та залишається ефективним на конституційному рівні в державах, в яких 

преамбула конституції втілює керівні рамки для тлумачення конституції. Якщо 

існує кілька тлумачень, суди надають перевагу варіанту, співзвучному 

преамбулі. Для прикладу, дослідник звертає увагу на статтю 39 Конституції 

Південно-Африканської Республіки, в якій йдеться про те, що, тлумачачи Білль 

про права, суди повинні пропагувати цінності, що лежать в основі відкритого та 

демократичного суспільства, заснованого на людській гідності, рівності та 

свободі (слова, що містяться в преамбулі). У практиці Конституційного суду 

Південно-Африканської Республіки можна знайти підтвердження статусу 

преамбули як інструмента тлумачення Білля про права. Крім того, схожим є 

підхід в Республіці Ірландія, де суди використовують посилання на преамбулу 

для тлумачення Конституції Республіки Ірландія як інструмент для розуміння її 

духу [293, p. 724]. 

Підтримуючи наведений вище підхід, вважаємо за доцільне наголосити на 

наступному: 

По-перше, преамбули, які містяться у конституціях, спрямовують її норми 

до єдиної ціннісної системи в конституційній державі. Преамбула впливає на 

зміст норм конституційного права, які за своєю природою не обмежуються 

виключно текстуальною формою закріплення. До слова, на прикладі преамбули 

Конституції Республіки Індія можна побачити закріплення таких аксіологічних 

смислів, як справедливість, свобода, рівність та братність, що є передумовою для 

прийняття вказаної Конституції [303]. Про принципи також йдеться в преамбулі 

Конституції Французької Республіки: «прихильність до прав людини і принципів 

національного суверенітету» та «ідеал свободи, рівності» [283].  

По-друге, преамбула як інструмент інтерпретації конституційного тексту 

дає підстави практично обґрунтувати тезу про те, що конституції – це не тільки 



 187 

текст, який міститься в її структурі. Відтак, можемо охарактеризувати преамбулу 

як матрицю конституційного тексту, в якому втілюються цінності та принципи: 

явно (експліцитно) і приховано (імпліцитно). Конституцію доповнює офіційна 

конституційна доктрина, яка в результаті тлумачення розкриває субстантивний 

зміст конституційних норм.   

Принципи тлумачення конституцій. Для функціонування правової 

системи держави в умовах демократії визначальну роль мають конституційні  

принципи, які, як нами наголошувалось, – пронизують всю систему права. За 

таким підходом, тлумачення органів конституційної юрисдикції також перебуває 

в логічних межах, що накладає відповідні обмеження на інтерпретаційну 

діяльність. Відносно меж тлумачення ми звернемо увагу згодом, але про те, що 

в правничій науці також розглядають принципи тлумачення конституцій – 

проаналізуємо далі. 

Загалом, наш акцент у дослідженні стосується тлумачення (інтерпретації) 

конституційних принципів, що є одним із основних завдань конституційного 

правосуддя. З одного боку, функціонування відкритої системи конституційних 

принципів верифікується в актах судової влади, а з іншого – самі принципи є 

основою інтерпретаційної діяльності. Іншими словами, тлумачення конституції 

не може бути у спосіб, який суперечить самій конституції, її цінностям та 

принципам. Тому, як випливає з аналізу правничої літератури, йдеться про 

принципи тлумачення, які впливають на кінцевий результат – розкриття 

сутнісного положення конституції, його практичного втілення у відповідності до 

контексту обставин юридичної справи. 

В Україні однієї із перших монографій про тлумачення конституції є праця 

Ю. Тодики [209, 328 с.], в якій автор звертає увагу на принципи тлумачення. За 

визначенням вченого, «дослідження принципів офіційного і неофіційного 

тлумачення важливе з точки зору підвищення результативності інтерпретаційної 

діяльності, та насамперед її впливу на юридичну практику» [209, с. 81].  

Відзначимо, що процес інтерпретації конституційних принципів через 

тлумачення конституції має на меті виправити певні практичні юридичні 

неточності, які вже існують, або ті, що можливі у майбутній перспективі (для 
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прикладу: колізії, прогалини чи неузгоджене законодавче регулювання). З таких 

міркувань, принципи тлумачення конституції можна вважати такими, що 

сприяють ефективній її (конституції) реалізації на практиці. Оскільки внесення 

змін чи доповнень до конституцій має ускладнену процедуру та загалом може 

вимагати тривалого часу для їх розробки й імплементації, тому в цьому сенсі 

інститут тлумачення допомагає розвиватись конституції.  

За підходом, пропонованим Ю. Тодикою, до принципів тлумачення 

конституції слід відносити такі: принцип демократизму, принцип науковості 

тлумачення норм права, принцип точності та зрозумілості правотлумачної 

діяльності, принцип єдності теорії та практики інтерпретаційної діяльності, 

принцип правоконкретизуючої діяльності.  

Оскільки це один із прикладів розкриття проблематики принципів 

тлумачення конституції в українських джерелах, доцільно в загальних рисах 

розглянути, що пропонує Ю. Тодика під вказаними принципами тлумачення: 

1. Принцип демократизму. На неофіційному рівні тлумачення означає, що 

усі мають рівні можливості, тобто право висловлювати власну думку про право, 

законність, справедливість. Однак, на офіційному рівні, є різниця між 

тлумаченням конституційними суддями та парламентарями. Так, перші 

обмежені публічними висловлюваннями до моменту ухвалення рішення 

більшістю суддів, в якому міститься інтерпретація Конституції, але останні – 

можуть вільно висловлювати думку відносно як Конституції, так й будь-якого 

питання, яке регулюється законодавством [209, с. 81-82].    

2. Принцип науковості тлумачення норм права. Врахування 

інтерпретаторами доктринальних даних для тлумачення правових положень. На 

думку Ю. Тодики, цей принцип має важливе значення в цілому для правової 

діяльності, в тому числі правотлумачної [209, с. 83]. 

3. Принцип точності та зрозумілості правотлумачної діяльності означає, що 

тлумачення має бути якісним роз’ясненням правових норм суб’єктами 

інтерпретації, адже значна роль в цьому належить граматичному, логічному та 

системному тлумаченню [209, с. 84].    
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4. Принцип єдності теорії та практики інтерпретаційної діяльності має на 

меті реалізацію теоретичного пізнання, що підтверджується на практиці [209, с. 

85].  

5. Принцип правоконкретизуючої діяльності. Пояснюється тим, що будучи 

умовно посередником між загальною абстрактною нормою і реальними 

обставинами її дії правоконкретизуюча діяльність дозволяє в своїх результатах 

(правових актах) відобразити специфіку конкретних видів суспільних відносин 

(дій, фактів, суб’єктів тощо), їх розвиток та не змінюючи вихідної норми [209, с. 

86]. 

Також про принципи тлумачення йдеться у праці німецького професора 

права К. Хессе (Konrad Hesse), який серед принципів тлумачення конституції 

виділяє: 1) цілісність конституції, 2) недопущення протиріч між нормами 

конституції, 3) оптимізація, 4) дотримання меж інтерпретації, 5) 

конституційність дій самого інтерпретатора [225, с. 51-53]. 

Разом з тим, загалом в джерелах західних дослідників, питання принципів 

тлумачення конституцій окремо не розглядається. Так, акцент робиться на 

конкретну практику конституційних чи верховних судів стосовно інтерпретації 

конституційних принципів, або вивчення конституцій та конституційних актів з 

метою дослідження закріплених принципів. 

Аналізуючи засади тлумачення конституції, серед іншого, В. Лемак 

зазначає: «Тлумачення конституції в жодному випадку не може призвести до 

руйнації конституційного порядку, блокування дії конституції чи послаблення її 

впливу. Навпаки, тлумачення конституції передбачає обрання або надання 

переваги таким способам, вживання яких призводить до збереження і захисту 

конституційного порядку, підвищення дієвості конституції та її 

фундаментальних принципів (поваги до прав людини, незалежності держави, 

національної безпеки, демократії тощо)» [57, с. 431-432]. 

На нашу думку, якщо вести мову про принципи тлумачення конституції в 

українських правових реаліях, то передовсім слід говорити про такі принципові 

підходи, як 1) додержання цінностей та принципів, захищених самою 

Конституцією; 2) слідування європейській правовій традиції, що є стратегічним 
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напрямом в Україні; 3) забезпечення верховенства Конституції в світлі концепції 

«жива конституція».  

Характеристика способів тлумачення конституцій. В аспекті 

тлумачення конституцій, так само як в теорії тлумачення права, виділяють 

способи (прийоми, методи), які сприяють досягненню мети інтерпретаційної 

діяльності. Вироблені в загальній теорії права підходи до тлумачення норм 

права, складають основу способів тлумачення конституцій. Передовсім за 

класичним підходом до способів тлумачення: граматичний, логічний, 

історичний та систематичний, родоначальником яких вважається Ф.К. фон 

Савіньї, про що ми згадували вище (пункт 3.1.). 

Однак в конституційному праві, зважаючи на специфіку об’єкта 

тлумачення, відповідний інструментарій способів тлумачення конституцій має 

свою особливість. 

До слова, І. Сліденко, автор монографічного дослідження на тему 

тлумачення конституцій в контексті світового досвіду [193, 234 с.], відзначає те, 

що способи тлумачення конституції дають «ключ» до вирішення таких 

глобальних проблем тлумачення конституції, як: «автентичного тлумачення 

конституції; створення нових норм під час інтерпретації основного закону; 

співвідношення нормативного й казуального у тлумаченні конституції; роль 

доктринального й компетентного тлумачення конституції до потреб держави, 

суспільства та окремого індивідуума та інші» [193, с. 101]. 

Як стверджує Ю. Тодика, способи тлумачення мають важливе значення для 

забезпечення якості інтерпретаційної діяльності, адже тлумачення Конституції 

має здійснюватися у відповідності з визначеними правилами. На переконання 

вченого, лише тоді можна розраховувати на успіх, адекватне роз’яснення 

правових норм. Крім того, Ю. Тодика дає наступне визначення способам 

тлумачення, які «являють собою спеціальні прийоми та засоби пізнання смислу 

правових норм, використовувані свідомо або інтуїтивно суб’єктом тлумачення 

для отримання ясності правових велінь» [193, с. 122].      

Способи тлумачення в конституційному праві, зважаючи на особливий 

об’єкт інтерпретації – Конституцію, сприяють тому, щоби знаходити у змісті ті 
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цінності, які функціонують на конституційному рівні. Завдяки відповідному 

інструментарію підходів до тлумачення, пошуки власне конституційно 

захищених принципів мають бути метою інтерпретації норм конституційного 

права та вибором того чи іншого способу тлумачення, який найкраще цьому 

сприяє.  

В одному із нових досліджень, присвячених тлумаченню Конституції 

України [10, 256 с.], авторка якого Т. Богданевич пропонує наступне 

узагальнення стосовно способів тлумачення в конституційному праві. Так, 

конституціоналістами як основними способами тлумачення виокремлюються: 

граматичний (філологічний), логічний, системний, історико-політичний та 

телеологічний (цільовий). Кожен із названих способів вирізняється своїми 

нюансами, проте надати перевагу одному із них у процесі правотлумачної 

діяльності – досить складно. Дослідниця зауважує, що здійснюючи 

правотлумачну діяльність, уповноважені на те суб’єкти зазвичай на власний 

розсуд надають перевагу тому чи іншому способу, а інколи застосовують 

одночасно кілька способів. Крім того, вибір способу тлумачення 

інтерпретатором залежить від багатьох факторів як об’єктивних (особливості 

справи, що розглядається), так і суб’єктивних (власних внутрішніх переконань, 

знань тощо). Насамкінець, мета тлумачення завжди одна – віднайти істинний 

зміст норми права (конституційно-правової норми) та забезпечити її ефективну 

реалізацію [10, с. 107-108].  

Аналізуючи дані української правничої доктрини в частині тлумачення 

Конституції, дослідники звертаються до таких способів: граматичний, логічний, 

системний, конформний, телеологічний, історичний, функціональний, 

спеціально-юридичний, еволюційний. Названі способи застосовні до 

використання в процесі інтерпретації конституцій або окремо взятий, або у 

поєднанні декілька. В дослідженнях також можна побачити градацію названих 

способів тлумачення на ті, що є основними, а також ті, що додатково сприяють 

основним – вважаються допоміжними.   

Далі ми охарактеризуємо названі способи тлумачення конституційних 

текстів, опираючись на вироблені українськими дослідниками підходи. Крім 
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того, аби не повторювати в цій частині дослідження названі вище 

загальнотеоретичні підходи до тлумачення в праві, будемо робити акцент на 

практиці Конституційного Суду України, який у власній практиці застосовує 

різні способи тлумачення Конституції України. 

Граматичний спосіб тлумачення. Вказаний спосіб тлумачення (відомий 

також як філологічний, мовний, лінгвістичний, семантичний), має особливість, 

яка виражається у тому, що інтерпретація конституційного тексту відбувається 

на засадах граматичних правил, які через пунктуацію або синтаксис можуть 

пояснювати значення викладеної норми, відповідно до мовної граматики. 

Досліджуючи вказаний спосіб тлумачення Конституції, А. Єзеров стверджує 

наступне: «Цей спосіб полягає у виявленні значення слів, словосполучень, 

розділових знаків, сполучників у контексті нормативного акта або акту в цілому. 

Прикладом тут може слугувати відомий вираз “Стратити неможна помилувати” 

– від того, де тут буде стояти кома, залежить життя людини» [45, с. 96].  

В процесі застосування граматичного способу тлумачення в 

конституційному праві, як вказують автори підручника з конституційного права 

України за загальною редакцією В. Колісника та Ю. Барабаша, вироблено певні 

правила цього способу тлумачення. Такі правила органи конституційної 

юрисдикції повинні застосовувати як інтерпретатори конституційного тексту. До 

прикладу, йдеться про наступні положення:   

«По-перше, словам і виразам необхідно надавати того значення, яке вони 

мають у сучасній літературній мові. Надання словам іншого значення, що 

різниться від загальновживаного, повинно бути обґрунтованим, доведеним за 

допомогою інших способів тлумачення або випливати з легальних дефініцій. По-

друге, якщо законодавець за допомогою легальної дефініції (визначення, 

поданого в законі) або в інший спосіб визначив термін, то саме в цьому, а не в 

іншому значенні його слід застосовувати. По-третє, значення терміна, 

встановленого законодавством для певної галузі права, недопустимо 

поширювати на інші галузі без достатніх підстав. Щоправда, ця вимога не 

повною мірою стосується конституційної термінології, оскільки конституційне 

право містить багато загальних понять, дефініцій, норм-принципів тощо. По-
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четверте, якщо в законі не дається визначення терміна, то його слід розуміти так, 

як він застосовується в юридичній науці і на практиці. По-п’яте, недопустимо 

ідентичним формулюванням одного й того само- го закону надавати різного 

значення, якщо це не випливає із закону. По-шосте, забороняється без достатніх 

підстав надавати різним термінам одного значення. По-сьоме, недопустимим є 

таке тлумачення, при якому окремі слова закону тлумачилися б як зайві. 

Безумовно, слід ураховувати специфіку мови. Наприклад, в українській мові є 

такі специфічні терміни, як “рада”, “громада”, “голова”, котрі можуть стати 

предметом як офіційного, так і неофіційного тлумачення» [80, с. 48]. 

В межах вивчення граматичного способу тлумачення в конституційному 

праві, І. Сліденко звертає увагу на те, що діє «золоте правило тлумачення», тому 

що словам та виразам слід надавати те значення, яке вони мають у літературній 

мові, якщо немає підстав для іншої інтерпретації. Вчений пояснює, що особливо 

актуальним граматичне тлумачення на початковому етапі дії конституції, коли 

існує значна кількість невизначених або недостатньо визначених термінів, 

відсутня практика застосування норм, тож може бути недостатньо зрозумілим 

їхній сенс [193, с. 120].   

З практики Конституційного Суду України вбачається, що у рішенні від 11 

липня 1997 року № 3-зп/1997 (справа щодо конституційності тлумачення 

Верховною Радою України статті 98 Конституції України), було застосовано 

граматичний спосіб тлумачення, а саме в частині визначення поняття «закон»: 

«Аналіз тексту Конституції України свідчить про те, що термін “закон” 

вживається в ній як у широкому, так і вузькому значеннях. У широкому значенні 

(яке охоплює також Конституцію України) термін “закон” вживається, 

наприклад,  у статтях 1З,  24,  35,  58,  68  Конституції  України. <…> В  

основному  ж  у  тексті  Конституції  України  термін “закон” вживається у 

вузькому значенні,  охоплюючи  лише  закони  України,  зокрема,  він  часто  

вживається  у  словосполученні  “Конституція України і (та) закони  України” 

(статті 10, 15, 36, 79, 126, 150 та ін.)» [167].   

Логічний спосіб тлумачення. Пояснюється здебільшого тим, що для 

тлумачення використовуються закони логіки. Разом з тим, як пояснює Ю. 
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Тодика, логічний спосіб тлумачення норм Конституції являє собою мисленевий 

процес, при якому інтерпретатор за допомогою логічних прийомів оперує 

матеріалом самої норми, не звертаючись до інших способів тлумачення. Так, в 

результаті застосування логічного способу, загальне, абстрактне тлумачення 

конституційної норми набуває більш конкретного характеру, тобто 

наближується до реальних життєвих ситуацій [209, с. 139]. А. Єзеров також 

вказує, що застосовуючи логічний спосіб тлумачення, слід використовувати такі 

прийоми, як логічний аналіз понять, висновки за аналогією, висновки віл 

протилежного тощо [45, с. 96]. 

З практики Конституційного Суду України вбачається, що у рішенні від 20 

грудня 2007 року № 13-рп/2007 (справа про розповсюдження іноземних фільмів), 

Суд покликався на логічний та граматичний способи при тлумаченні положень 

закону: «Логічний та граматичний аналіз змісту цієї норми дає підстави дійти 

висновку, що законодавець зобов’язав усіх суб’єктів кінематографії обов’язково 

здійснювати дублювання або озвучення чи субтитрування українською мовою 

іноземних фільмів перед їх розповсюдженням в Україні. На це вказує 

словосполучення “в обов’язковому порядку”, вжите законодавцем поряд із 

словами “вони також”» [170]. 

Системний спосіб тлумачення. Вказаний спосіб зміст тлумачення дає змогу 

визначити місце норми в системі права, галузі права, інституті права. Таким 

чином, з’ясувати сутність конституційної норми можливо при їх системному 

аналізі з іншими нормами, які є близькими за змістом або ж деталізуються в 

конституційному тексті. Конституційні норми в частині засад конституційного 

ладу знаходять деталізацію та системний взаємозв’язок в інших розділах 

Конституції України. До прикладу, щоб з’ясувати зміст статті 6 Конституції про 

принцип поділу влади, слід проаналізувати інші розділи Основного Закону, у 

яких встановлюється компетенція вищих органів державної влади України [80, 

с. 48-49]. 

Слід зазначити, з посиланням на авторів підручника конституційного за 

загальною редакцією М. Козюбри, що в конституційному праві системний вид 

тлумачення конституцій є критично важливим, тому що він сприяє забезпеченню 
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повного врахування всього конституційного контексту, а не лише мети певної 

норми чи частини конституції. Разом з тим, суттєвою особливістю системного 

тлумачення конституційних норм є потреба врахування природи й юридичної 

сили самих норм. Зважаючи, що норми конституції є доволі загальними, тож їх 

слід конкретизувати й деталізувати на рівні закону, який інколи може коригувати 

їхню функційну спрямованість або навіть впливати на порядок застосування. 

Понад тим, законодавче регулювання не може визначати зміст самої 

конституційної норми, а конституцію не повинні тлумачити через закон [83, с. 

467-468]. 

Таким чином, за допомогою системного методу тлумачення конституція 

сприймається як єдина ціла система, в якій кожна складова відіграє свою 

функціональну роль, при цьому цілісність конституції як системи означає, що всі 

її норми пов’язуються за допомогою втілення у них принципів (цінностей) та 

мети конституції [57, с. 433]. 

В розвиток вказаного підходу в доктрині тлумачення конституцій 

розвивається такий спосіб, як конституційно-конформне тлумачення. З цього 

приводу М. Савчин пояснює, що «суть цього методу полягає не тільки у 

вирішенні питання про зміст застосовуваного закону, але й про зміст конституції, 

з якою закон повинен бути узгоджений. Тобто в даному випадку 

інтерпретуються як конституція, так і конституційні аспекти закону, що 

забезпечує їх тісний взаємозв’язок, а також єдність правопорядку» [183, с. 165]. 

Загалом, системний спосіб тлумачення в практиці Конституційного Суду 

України широко застосовний. Так, підтвердженням цього можна назвати 

аргументацію Суду, в якій йдеться про системний зв’язок однієї норми з іншою. 

Для прикладу, в рішенні від 20 грудня 2019 року № 12-р/2019 (справа про 

неконституційність положення частини другої статті 135 Житлового кодексу 

Української РСР) вказується на системний аналіз дослідження правових норм, 

що були предметом конституційного провадження: «Аналіз положень глави 5 

Кодексу у їх системному зв’язку дає Конституційному Суду України підстави 

для висновку, що реалізація права на вступ до житлово-будівельного 

кооперативу, а отже, й конституційного права на житло шляхом участі особи у 
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такому кооперативі, відповідно до оспорюваних положень Кодексу залежить від 

умови постійного проживання особи у конкретному населеному пункті» [171]. 

Стосовно конституційно-конформного тлумачення, то, як вбачається з 

окремої думки судді Конституційного Суду України В. Лемака [128] до рішення 

Суду від 11 червня 2020 року № 7-р/2020 [166], при вирішенні питання про 

неконституційність статті 375 Кримінального кодексу України (кримінальна 

відповідальність за постановлення завідомо неправосудного судового рішення), 

як вказує В. Лемак, Суд мав йти конституційно-конформний шляхом. 

«Конституційний Суд міг витлумачити цю норму конституційно-конформним 

шляхом, указавши, що її слід сприймати як таку, що безумовно втілює 

конституційні принципи, зокрема гарантії відповідно до частин першої, другої 

статті 126 Основного Закону України того, що “незалежність і недоторканність 

судді гарантуються Конституцією і законами України”, а “вплив на суддю у 

будь-який спосіб забороняється”» [128]. 

Телеологічний спосіб тлумачення. У попередньому пункті (3.1.) ми 

зауважили при вивченні загальнотеоретичних підходів до способів тлумачення в 

праві, що телеологічний (цільовий) спосіб тлумачення дає можливість з’ясувати 

ціль та мету правової норми, яка тлумачиться. На думку І. Сліденка, 

телеологічний спосіб тлумачення конституцій є найбільш «творчим», а 

широкого вжитку він набув у США, де соціологічна школа набула значного 

впливу на тлумачення конституції [193, с. 121]. 

В конституційному праві телеологічний спосіб так само пояснюється крізь 

призму пошуку цілей, оскільки «при тлумаченні Конституційним Судом, орган 

конституційної юрисдикції завжди звертається до телеологічного способу 

тлумачення, оскільки намагається в такий спосіб з’ясувати, яку мету ставила 

перед собою Верховна Рада України, приймаючи відповідний закон» [80, с. 50].  

Як вказує А. Єзеров, якщо метою тлумачення Конституційним Судом 

України є встановлення однозначного та правильного розуміння і застосування 

Конституції та законів на всій території держави, то виникає наступне питання, 

яке саме розуміння норми має бути встановлене: те, яке вкладав у неї 

законодавець (конституцієдавець) або той сенс, якого набула норма в контексті 
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сучасних соціальних відносин [45, с. 97]. Зрештою, наведена теза має 

комплексний підхід до її розв’язання у процесі інтерпретаційної діяльності, що є 

непростим завданням для інтерпретатора, застосовуючи різні способи 

тлумачення, які мають у тому числі відповідати сьогоденному контексту 

суспільних відносин в умовах демократії. 

Звертаючись до практики Конституційного Суду України, телеологічний 

спосіб тлумачення можна віднайти на прикладі висновку у справі за 

конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку 

щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 106 Конституції 

України вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 16 грудня 2019 року 

№ 7-в/2019. У вказаному висновку Суд мотивував неконституційність 

законопроекту, зокрема говорячи про телеологічний підхід до аналізу 

конституційних норм: «Телеологічний аналіз норм Конституції України свідчить 

про те, що поділ влади є основним засобом та неодмінною умовою запобігання 

концентрації влади, а отже, є інструментом проти зловживань нею задля 

адекватної реалізації прав і свобод людини і громадянина. Таким чином, поділ 

влади є гарантією прав і свобод людини і громадянина. Тому будь-яке 

порушення принципу поділу влади, що призводить до її концентрації, у тому 

числі суміщення не належних певним органам державної влади функцій, 

порушує гарантії прав і свобод людини і громадянина» [23].  

Насамкінець, способів тлумачення конституцій вдосталь, щоб сказати про 

належну методологічну основу для інтерпретаційної діяльності органів 

конституційної юрисдикції. Ми також повинні сказати, що в науці 

конституційного права вивчають такі способи тлумачення, зокрема: 

– історичний (передбачає аналіз історичних обставин, під час яких 

приймалася конституція, умов її прийняття. Якщо конституція діє протягом 

тривалого часу, історичний спосіб її тлумачення сприяє виявленню тенденцій 

розвитку, шляхи вдосконалення норм у зв’язку зі зміною суспільних відносин 

[193, с. 120]); 
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– функціональний (акцент робиться на умовах, в яких діє та реалізовується 

інтерпретуюча конституційна норма, а також яким чином такі умови впливають 

на її зміст [209, с. 167]); 

–  спеціально-юридичний (оскільки доктрина є важливою основою 

тлумачення конституції, то доктринальні напрацювання діють субсидіарно, 

доповнюючи зміст правового регулювання наявними здобутками правознавства 

[83, с. 466]); 

– еволюційний (врахування нових суспільно-політичних та інших умов й 

обставин при інтерпретації положень конституцій. Зокрема, це випливає з огляду 

на те, що в основі Конституції України лежить ліберальна концепція прав 

людини [10, с. 125]). 

Крім того, в рамках наукових розвідок та практичних тенденцій різновиди 

способів тлумачення в конституційному праві можуть доповнюватись новими, 

або звужуватись до меншої класифікації, де будуть класичні способи. Понад тим, 

важливо наголосити, що тлумачення конституцій має певні обмеження, тому 

окремо пропонуємо розглянути межі інтерпретації конституційних текстів. 

Які межі тлумачення конституцій? Передовсім відзначимо, що специфіка 

об’єкта тлумачення – конституції чи конституційні акти, а також принципи і 

способи тлумачення дають підстави говорити про рамки, в яких знаходиться 

інтерпретаційна діяльність в конституційному праві. Однак, зважаючи на мету 

тлумачення, тобто з’ясування сутнісного змісту конституційного тексту, в якому 

функціонально міститься система універсальних цінностей і принципів, 

інтерпретацію конституцій не можна назвати абсолютно вільною діяльністю 

конституційного чи верховного судді (суддів).  

З одного боку, той чи інший спосіб тлумачення конституцій є 

методологічною засадою інтерпретації, а тому дає підстави говорити про певні 

рамки (кожен із способів тлумачення конституції чітко визначає кінцевий 

результат інтерпретації). З іншого – досліджуючи принципи конституційного 

права ми звертаємо увагу на те, що саме за допомогою інтерпретації формується 

як система, так й функціональна особливість конституційних принципів. 
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Слід відзначити, що автори підручника з конституційного права за 

загальною редакцією М. Козюбри розглядають питання меж тлумачення 

конституції. Так, наприклад, йдеться про те, що діяльність органів 

конституційного контролю межує з високим ризиком виходу за рамки 

тлумачення, коли матиме місце створення нової норми, чим підмінюватиметься 

конституцієдавець. Можлива також інша крайність, коли надмірна абстрактність 

інтерпретатора вплине на результат тлумачення у вигляді загальних положень, 

що не тільки не роз’яснить зміст норми, а й ще більше ускладнить процес 

застосування норм. Крім того йдеться про те, що може мати місце вихід за межі 

принципу розподілу влади інтерпретатора конституції (наприклад, у разі 

наявності прогалин у законі, результатом яких є порушення прав людини). Так, 

на думку авторів зазначеного підручника, до меж відносяться права людини, 

принципи права, системність конституції та повноваження суб’єкта тлумачення 

[83, с. 473]. 

Загалом, посилаючись на правову природу конституцій, які уособлюють 

обмеження державної влади через гарантію прав людини, такий підхід цілком 

придатний до застосовування в контексті дискусії про межі тлумачення. Справді, 

конституційний контроль обмежується конституцією, адже сама ідея охорони 

конституції не виключає того, що вона є обмежувачем охоронця (органу 

конституційної юрисдикції). 

В українських правничих розвідках (зокрема, А. Єзеровим [45, с. 97], В. 

Тацієм та Ю. Тодикою [206, с. 62], Т. Богданевич [10, с. 33-34] й іншими) 

звертається увага на те, що Конституційний Суд України, здійснюючи свої 

повноваження не може виходити за межі Конституції України. З цього приводу 

сформульовано загальний підхід в доктрині згідно з яким, «там, де інтерпретатор 

виходить за межі конституції, він більше не інтерпретує, а змінює чи порушує 

конституцію» [8, с. 21].  

Ми цілком поділяємо зазначений підхід, проте вважаємо за доцільне його 

продовжити, наголошуючи на важливих акцентах для цілей нашого 

дослідження. 
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По-перше, конституційні принципи накладають обмеження на 

інтерпретатора конституції в тому сенсі, що вони являють собою рамки, вихід за 

які був би свідченням порушення конституційного порядку в державі. Іншими 

словами, неможливо виправдати свавілля необмеженої влади, застосовуючи при 

цьому конституційні (універсальні) принципи.   

По-друге, самі принципи слугують інструментарієм, за допомогою якого 

орган конституційної юрисдикції формулює офіційну конституційну доктрину 

через інтерпретацію тексту конституції. Конституція як уособлення цінностей та 

принципів змістовно розкривається у кожній конституційній нормі, проте 

значення також має контекст і фактичні дані конкретної юридичної справи в 

рамках конституційного контролю. 

Отже, конституційні принципи є межами тлумачення в конституційному 

праві, за які інтерпретаційна діяльність не може виходити, a priori.  

 

3.3. Конкуренція між конституційними принципами та належна юридична 

аргументація 

 

Інтерпретація принципів у актах судової влади – це, як зрозуміло, процес 

складний, адже має свої тонкощі. В рамках нашого дослідження, ми можемо 

говорити лише як сторонній поінформований спостерігач відносно судового 

тлумачення, результатом якого є інтерпретація принципів конституційного 

права. За таких умов, вивчаючи функціонування конституційних принципів, 

зауважимо наступне. 

Передовсім складність інтерпретації принципів конституційного права 

полягає у тому, що конституційні чи верховні судді, розв’язуючи юридичну 

справу, зіштовхуються з практичною дилемою: який принцип переважає над 

іншим у конкретному випадку? Наведене запитання пояснюється тим, що доволі 

часто конституційні принципи вступають між собою в конкуренцію, а завданням 

суду, інтерпретуючи їх функціональну роль в юридичній справі, полягає у тому, 

щоб визначити баланс між конкретними цінностями, які мають бути захищені 
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судом (в тому числі принципами як основоположними цінностями 

конституційного рівня). 

Додатково зазначимо, що при інтерпретації того чи іншого конституційного 

принципу (принципів) суд має керуватись певними правилами, а тому в цій 

частині дослідження ми розглянемо два суттєвих моменти: 1) конкуренцію між 

досліджуваними принципами та 2) належну юридичну аргументацію, яка сприяє 

справедливому вирішенню юридичної справи на підставі застосування 

принципів конституційного права в актах судової влади. 

Конкуренція між конституційними принципами. Принципи 

конституційного права, як ми визначили, мають спільну ознаку – універсальність 

в рамках правової системи. Крім того, універсальними вони є на глобальному 

рівні, адже визнаючи їх держави підтверджують відданість конституціоналізму. 

Понад тим, в окремо взятій країні можуть бути певні специфічні конституційні 

принципи, які для національної правової системи будуть універсальними, а 

глобально – пояснюватимуться крізь призму конституційної ідентичності та 

конституційної традиції відповідної держави.  

В практичному сенсі, наведена вище теза дає підстави розглянути 

конкуренцію між принципами конституційного права. Понад тим, вирішення 

юридичної справи також може стосуватись питання конкуренції різних 

цінностей та/або принципів, які конкурують, а деколи вступають у конфлікт, що 

є завданням суду визначити баланс між ними. 

В сучасному праві, у тому числі в конституційному, питання балансування 

досліджується в межах принципу пропорційності. За визначенням М. Савчина, 

«принцип пропорційності, який має подвійне значення у вузькому розумінні, 

виконує роль балансира між цінностями і принципами права» [184, с. 31]. Як 

зазначає суддя Верховного Суду Ізраїлю А. Барак (Aharon Barak), балансування 

– це метафора, яка масштабується в сенсі цілей, яких мають досягнути при 

обмежені людських прав. Продовжуючи тезу, А. Барак задається питанням про 

визначення ваги цілей? На його думку, відносне суспільне значення, що 

надається кожному із конфліктуючих принципів чи інтересів, – має бути 

критерієм для оцінки їх користі для суспільства [253, р. 7]. Тож вказані 
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особливості пропорційності в конституційному праві додатково підтверджують 

значення та роль пропорційності як конституційного принципу.  

Наперед відзначимо, що в українській правничій доктрині проблема 

конкуренції принципів права лише набирає обертів (наприклад, Ю. 

Ключковський розглядає конкуренцію принципів виборчого права [65, с. 57-60], 

В. Кравчук – конкуренцію принципів у практиці адміністративних судів [89] 

тощо).  

В західних правничих джерелах про конкуренцію принципів згадує Р. 

Дворкін (Ronald Dworkin), який стверджував, що «суддя повинен віддати 

перевагу тому з конкуруючих принципів, що, на його погляд, має більшу вагу в 

даній справі. Він повинен вибрати принцип з таким розрахунком, щоб сучасне 

суспільство виглядало в найкращому світлі з погляду політичної моралі» [216, с. 

28]. На конкретних прикладах наведену тезу Р. Дворкіна – С. Погребняк пояснює 

на прикладі розгляду справ про поширення неправдивих відомостей, де постає 

питання про конкуренцію принципів свободи і гуманізму, адже, як випливає з 

практики Європейського суду з прав людини, принцип свободи зазвичай має 

більшу вагу при висловленні образливих оціночних суджень, ніж при 

розповсюдженні неправдивих фактів [141, с. 29].  

Про вагу принципів при розв’язанні конкретної справи також пише 

німецький професор Р. Алексі (Robert Alexy). За підходом вченого, визначити у 

процесі балансування вагу між принципами, що конкурують між собою, 

можливо застосовуючи різні арифметичні формули, серед яких формула ваги 

(weight formula), що модифікується залежно від складності справи [252, p. 443-

448].  

Окремо, на складність конкуренції між нормами права звертає увагу Р. 

Циппеліус, який так само пропонує шляхом арифметичних формул визначати 

вагу конкретної норми [228, с. 71-73], що на наш погляд цілком корелюється з 

проблемою вибору принципу.  

Стосовно української правничої доктрини слід відзначити, що актуального 

значення набуває вивчення конкуренції принципів конституційного права. 

Сказане, також непроста задача для судової влади, завданням якої є визначення 
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принципу (принципів), який (які) переважає (переважають) над іншим (іншими). 

Тому очевидним вбачається той факт, що як для доктрини, так й для судової 

практики – відповідь на питання про вибір конституційного принципу 

знаходиться в межах застосування належної юридичної аргументації, без чого не 

обійтись конституційному (верховному) суду, захищаючи конституцію. 

Окремо наголосимо, що палітра конституційних принципів, як нами 

з’ясовано в межах дослідження, – може бути різнобарвною, подібно до кількості 

відтінків кольорів, які здатен зробити художник. У наведеній ліричній тезі, 

вдається передати особливість даної проблеми в цій частині наукової розвідки. 

Разом з тим, прожовуючи думку, відзначимо також те, що застосування 

принципів конституційного права не може бути подібно до «згущення фарб», що 

призведе до хибної їх інтерпретації. Саме тому, інтерпретацію конституційних 

принципів можемо віднести до окремого жанру в мистецтві під назвою 

«тлумачення в праві».   

Вибір між конституційними принципами для конституційного чи 

верховного судів при розв’язанні конкретної юридичної справи – функціональне 

завдання. У свою чергу, інтерпретація принципів у контексті обставин справи є 

свідченням розвитку судової влади в конституційній державі, яка має 

характеризуватись відповідним рівнем авторитету, довіри, незалежності та 

спроможності захищати конституційні цінності та конституційні принципи.  

Щоби розглянути конкуренцію між конституційними принципами і 

підтвердити сформульовані вище підходи, далі звернімось до закордонної 

практики конституційних (верховних) судів, з якої вбачається конкуренція 

різних цінностей та принципів конституційного рівня.  

У практиці Верховного Суду США вдосталь різноманітних кейсів, які 

демонструють конкуренцію між різними конституційними цінностями та 

принципами, які Суд активно та сміливо захищає. Хоча, зауважимо, що не у всіх 

справах верховні судді одностайні у своїх позиціях відносно досліджуваних 

питань. Одним із небагатьох рішень, в яких Суд повним складом (per curiam) 

ухвалив рішення у справі Brandenburg v. Ohio [257], захищаючи конституційну 

цінність свободи слова, гарантовану Першою поправкою до Конституції США. 
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З обставин справи вбачається, що Бранденбург – лідер організації Ку-клукс-

клан штату Огайо, запросив на акцію в передмісті Цинциннаті місцевих 

журналістів з метою висвітлення мирного зібрання. Під час заходу Бранденбург 

виголосив промову, в якій звернувся до Президента, Конгресу та Верховного 

Суду США із закликом не пригнічувати білу расу, інакше – організація 

вживатиме дій щодо помсти білій расі. Насамкінець декілька куклукскланівців 

спалили дерев’яний хрест, а сюжет було показано на місцевому каналі. Проте 

новину поширили інші канали, які мовили на всю країну. Бранденбурга засудили 

за «антисиндикалістським законом»45 до тюремного строку від одного до десяти 

років. Апеляційний та Верховний суди штату Огайо підтвердили вирок [134, с. 

23]. 

У вказаному рішенні Верховний Суд США став на захист Бранденбурга, 

адже судді одностайно й беззастережно вважали, що свобода слова, 

конституційно захищена, є важливішою за убезпечення суспільства від 

расистських та людиноненависницьких поглядів. Крім того, сформульовано 

позицію про те, що зміст політичної промови ніяк не впливає і не повинен 

впливати на долю її авторів з точки зору кримінального права [134, с. 24]. 

На європейському континенті показовою є практика Федерального 

Конституційного Суду Німеччини, з якої вбачається, що при здійсненні 

конституційного контролю Суд зіштовхується з конкуренцією принципів та 

цінностей, захищених Основним Законом. 

До прикладу, слід навести відоме рішення Федерального Конституційного 

Суду Німеччини від 15 лютого 2006 року (BVerfGE 115, 118) [260], предметом 

якого був аналіз норми Закону про авіацію, яка надавала можливість збройним 

силам збити захоплений літак терористами.  

Так, у вказаному рішенні Федеральний Конституційний Суд дійшов 

висновку про те, що положення 2 абзацу 2 і положення 1 абзацу 3 статті 35 

 
45 Поняття «кримінальний синдикалізм» визначається як доктрина, згідно з якою кримінальні діяння 

спрямовуються на політичні, виробничі та соціальні реформи. Такі дії включають пропаганду 

злочинності, саботажу, насильства та інших незаконних методів тероризму. Відповідно до 

законодавства деяких штатів, синдикалізм визначався кримінальним злочином, як наприклад у штаті 

Огайо. Див.: Criminal syndicalism URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_syndicalism.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_syndicalism
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Основного закону, які регламентують застосування збройних сил в боротьбі з 

природними катастрофами або в особливо складних аварійних ситуаціях, не 

дозволяють Федерації застосовувати збройні сили з використанням спеціальної 

бойової зброї. Більше того, абзац 3 § 14 Закону про авіаційну безпеку не сумісний 

з конституційним правом на життя і з гарантією людської гідності, якщо в 

результаті застосування збройних сил зазнають шкоди неповинні в злочині 

люди, що знаходяться на борту повітряного судна. Зазначені особи стають 

виключно об’єктами, оскільки держава позбавляє їх життя заради порятунку 

інших людей; їм відмовляють в людській цінності. Таким чином, було 

задоволено конституційну скаргу чотирьох адвокатів, патентного повіреного і 

капітана повітряного судна, які звернулися до Суду безпосередньо зі скаргою 

про неконституційність положень зазначеного закону [60, с. 46]. 

Наведене рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини є одним 

із найбільш згадуваних, що демонструє вироблений підхід Суду до вирішення 

конкуренції двох цінностей: людської гідності та права на життя. Крім того, 

стаття 1 Основного Закону ФРН виступає фільтром, яким послуговується Суд 

при розгляді тої чи іншої справи, захищаючи конституційні цінності та принципи 

[108, с. 104]. 

Завдячуючи німецькій правничій доктрині, гідність людини розвивається і 

як принцип, і як цінність в сучасному конституційному праві, принаймні на 

прикладі західних демократій. Якщо для німецького конституційного 

правосуддя людська гідність інструмент захисту основних (конституційних) 

прав, то для інших демократій – людська гідність так само може слугувати 

критерієм оцінки в рамках судового захисту людських прав. Тому застосування 

гідності для вирішення балансу цінностей та принципів, які конкурують між 

собою є результативним підходом.  

З практики Федерального Конституційного Суду Німеччини впливає, що 

принцип соціальної держави може вступати в конфлікт з принципом правової 

держави, принципом демократії тощо. Визначення балансу в цьому випадку 

досягається через належну юридичну аргументацію. Концепт держави 

загального добробуту (Welfare state), який уособлює сучасне значення принципу 
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соціальної держави, сформулювався у тому числі крізь призму відповідного 

критерію.  

З цього приводу слушно зауважує М. Савчин: «Сьогодні спостерігається 

тенденція трактувати гідність особи саме у межах концепції Welfare state, що 

зумовлює реалізацію принципу соціальної держави як на інституційному, так і 

процедурному рівнях. <…> незважаючи на відсутність закріплення соціальних 

прав в Основному Законі, домінує підхід до забезпечення захисту соціальних 

прав, які інтерпретуються через призму принципу гідності як конституційної 

цінності. Однак принцип соціальної держави передбачає визначення балансу 

інтересів у суспільстві – між державою і громадянами, працівниками і 

роботодавцями, між профспілками і роботодавцями тощо» [184, с. 31].  

З практики Федерального Конституційного Суду Німеччини вбачається, що 

при розгляді справ, пов’язаних з принципом соціальної держави, з однієї 

сторони, та інших принципів, які балансують – з другої сторони, Суд зважує їх 

при ухвалені рішення у конкретній справі. 

Для прикладу, Федеральний Конституційний Суд Німеччини у справі про 

пенсії для дітей сиріт (BVerfGE 40, 121 [261]) досліджував конституційність 

законодавчого регулювання у сфері соціального страхування. Питання 

стосувалось соціальних виплат для дитини померлої (застрахованої) особи до 

досягнення нею 25-річного віку та у випадку, якщо дитина внаслідок фізичних 

або духовних розладів не має можливості самостійно себе утримувати. Так, 

Федеральний Конституційний Суд відзначив, що законодавче регулювання 

виплати пенсії сиротам не суперечить принципам рівності та соціальної держави. 

Суд також зауважив, що забезпечення дійте-сиріт хоч і відноситься до обов’язків 

соціальної держави. Разом з тим, порушення конституційних принципів рівності, 

демократичної та соціальної держави, може мати місце у тому випадку, якщо 

надання соціальної допомоги нужденним не відповідатиме вимогам соціальної 

справедливості, про що у цій справі не йдеться [261]. 

В іншій справі про права позаштатних працівників (BVerfGE 59, 231 [262]), 

Федеральний Конституційний Суд Німеччини сформулював позицію відносно 

значення принципу соціальної держави, а також його балансування з принципом 



 207 

демократії: «ІІ. 2. bb) <…> Принцип соціальної держави може мати значення для 

тлумачення основних прав, а також для тлумачення та оцінки конституційності 

законів, що обмежують основні права, з урахуванням застережень. Проте цей 

принцип не призначений для обмеження основних прав без його детальної 

конкретизації законодавцем, тобто для безпосереднього обмеження. Принцип 

встановлює обов’язок держави забезпечувати справедливий суспільний лад; при 

реалізації цього обов’язку законодавчий орган має певний рівень свободи. Тому, 

принцип соціальної держави ставить перед державою завдання, але нічого не 

говорить про те, як це завдання має бути виконано у конкретному випадку; якби 

це було інакше, принцип соціальної держави вступив би у конфлікт з принципом 

демократії. <…> Принцип соціальної держави не може встановлювати 

безпосередні обмеження основних прав» [262].  

Таким чином, здійснення конституційного контролю судовою владою, 

метою якого є захист конституційних цінностей і конституційних принципів, 

нерідко стосується дилеми про вагу цінності / принципу, визначити яку можливо 

шляхом зважування у конкретній справі. В цьому проявляється специфіка та 

основоположна роль органів конституційної юрисдикції, адже захищаючи один 

принцип не можливо посягати на інший, що має меншу вагу в контексті 

юридичної справи. Насамперед, такий баланс втілюється в життя через 

«мистецьке поєднання конституційних принципів, які можуть конкурувати та 

корелюватися між собою» [184, с. 31], а тому «принцип балансування вимагає 

високого рівня компетентності конституційного судді і вільне володіння 

технікою обґрунтування судового рішення, виходячи із суті основних напрямків 

сучасної конституційної доктрини» [182, с. 153]. Тож конституційні принципи, 

як цінності в конституційному праві, в інтерпретаційній діяльності судової влади 

має відповідати певним правилам, які сприяють належній юридичній 

аргументації. 

Правила інтерпретації конституційних принципів як елемент належної 

юридичної аргументації. Аргументацію в праві розглядають в якості різновиду 

юридичної діяльності [57, с. 440], за допомогою якого вирішуються правові 

питання. Специфіка сфери права як з точки зору професійної (в сенсі практичної) 
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діяльності правників, так й наукової (теоретичної розвідки), – це завжди 

діяльність, пов’язана з інтерпретацією права, тобто розв’язанням юридичної 

задачі. Водночас, зважаючи на суб’єкта, який здійснює вирішення такої задачі, а 

також рівня її складності, має значення результат інтерпретації, який неможливо 

досягти, залишаючи поза увагою аргументацію. 

Британський професор Н. МакКормік (Neil MacCormick), який досліджував 

юридичну аргументацію, в одній з наукових розвідок [287, P. 16-29] звертає увагу 

на те, що формуючи погляд на право та його тлумачення, слід робити більше, 

аніж інтерпретувати поняття права та тексти, які концептуально відносяться до 

права. Зрештою, як зазначає Н. МакКормік, ми повинні замислитися над 

цінностями та принципами, що відповідають суспільствам, державам, 

наднаціональним та міжнародним спільнотам. Потрібно обдумувати значення 

конституціоналізму, демократії, верховенства права, поділу влади, 

процесуальної справедливості, рівності перед законом, прав людини та 

доброчесності державних службовців. Тому що все це – вступає в гру, коли 

прагнуть обґрунтованого підходу при юридичному тлумаченні складних справ 

[287, p. 28]. 

Наведена теза дає підстави сфокусуватись на аргументації органами 

конституційної юрисдикції, які застосовуючи конституційні принципи 

досягають належної юридичної аргументації у відповідних рішеннях.   

Досліджуючи аргументацію конституційного судового процесу, М. Савенко 

в частині вимог до аргументації вказує: «Аргументація в рішеннях 

Конституційного Суду України полягає не у простій констатації відповідності чи 

невідповідності оспорюваного положення Конституції України, а повинна 

основуватися на ґрунтовному дослідженні проблематики поставленого питання, 

розкритті змісту конституційних принципів, її положень, поширення їх дії на 

певну сферу суспільних відносин і конкретної ситуації, з якою пов’язаний спір, 

а також судження щодо позицій сторін» [179, с. 14]. 

Інший дослідник – В. Кістяник у монографічному дослідженні [64, 215 с.] 

розглядає особливості аргументації органів конституційної юрисдикції. Так, на 

його думку, в основу аргументації в межах конституційного судочинства мають 
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бути покладені ознаки конституційного контролю, а саме: 1) абсолютна 

юридична сила рішень і висновків конституційних судів, 2) самообмеження, 

тобто абсолютна обов’язковість рішень конституційних судів стосується їх 

самих, 3) абстрактний нормоконтроль, адже суд може контролювати 

функціонування тієї чи іншої норми в процесі нормозастосування [64, с. 129]. 

Указані ознаки, В. Кістяник називає «червоними лініями», які визначають вагу 

аргументів учасників конституційного судового процесу, що впливає на 

демократичні основи розвитку суспільства [64, с. 129-130]. 

В теорії права, як зазначає С. Шевчук, для забезпечення точності, необхідної 

об’єктивності, реалістичності та динамізму юридичної аргументації у ній мають 

застосовуватись відповідні моделі [57, с. 448-449]. Такі моделі умовно 

називаються: 1. Дедуктивною (характерна для юридичного позитивізму та 

ґрунтується на правилах силогізму); 2. Індуктивною (протилежна до 

дедуктивної, базується на засадах соціологічної юриспруденції); 3. 

Герменевтичною (так зване «герменевтичне коло», тобто можливість осягнення 

цілого через осягнення частин і навпаки); 4. Цілісною або когерентною 

(становить суттєвий елемент раціональності та є незмінною для теорії 

раціонального юридичного дискурсу) [57, с. 449-451].   

В західній правничій доктрині також вивчається питання методики 

юридичної аргументації, в результаті чого сформулювались відповідні методи 

аргументації в різних правових системах. Так, наприклад, в німецькому праві є 

методика вирішення юридичних казусів [117, 156 с.], в американському праві  

застосовується метод IRAC [320, P. 233-273], а також інші.  

До слова, метод IRAC є абревіатурою слів: проблема (Issue), правило (Rule), 

застосування / аналіз (Application / Analysis), висновок (Conclusion). Вказаний 

спосіб аргументації вивчається в частині юридичного аргументованого письма. 

Вказана методика сприяє покроковому аналізу юридичної задачі, що дає 

можливість сформулювати питання, визначити його правове регулювання і 

проаналізувати, яким чином воно застосовується на практиці та насамкінець 

зробити висновки. За потреби, метод IRAC можна доповнювати додатковими 

розділами. Наприклад, про визначення конституційних принципів, які можуть 
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конкурувати між собою у конкретних обставинах досліджуваного питання. 

Вказаний підхід лише підсилюватиме аргументованість при розв’язані 

юридичної задачі: чи-то студентом-правником, чи-то адвокатом, чи-то 

професійним суддею тощо.    

В українській правничій доктрині висвітлюються різного роду загальні 

проблеми аргументації рішень судової влади, в тому числі Конституційного 

Суду України, зокрема в працях М. Козюбри [68, С. 167-180], В. Кістяника [64, 

с. 128-151], С. Рабіновича [152, С. 103-113], С. Різника [163, с. 384-406], М. 

Савенка [179, с. 14], С. Шевчука [242, с. 364-372] та інших. Окремо 

розробляються навчальні посібники з правничої аргументації для студентів 

(наприклад, за редакцією О. Щербанюк [143, 72 с.]). Разом з тим, застосування 

конкретної методики при аналізі та розв’язанні кейсів з конституційного права – 

не досліджується. Без перебільшення, потреба у таких наукових розвідках з 

конкретними пропозиціями достатньо актуальна для України. 

Підтвердженням наведеної тези є акти Конституційного Суду України, з 

яких вбачається, що належна юридична аргументація захисника Конституції не 

відбулась, як усталена практика. Вказану обставину пояснюють різні причини: 

від структури рішень до інституційної спроможності Суду захищати 

конституційний порядок в державі. Далі розглянемо конкретні приклади. 

Так, відмінність підходів в юридичній аргументації демонструє сама 

практика Конституційного Суду України. В одних випадках Суд належно 

аргументує рішення, як наприклад у справі про судовий контроль за 

госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу (рішення 

Конституційного Суду від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016 [164]). У вказаному 

рішенні Суд визнав неконституційним положення закону психіатричну 

допомогу, якою було передбачено госпіталізацію особи, визнаної у 

встановленому законом порядку недієздатною, до психіатричного закладу на 

прохання або за згодою її опікуна за рішенням лікаря-психіатра без судового 

контролю. Аргументуючи рішення Суд виходив з того, що на підставі принципу 

дружнього ставлення до міжнародного права свобода та особиста недоторканість 

людини (стаття 29 Конституції України) має тлумачитись у світлі Конвенції про 
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захист прав людини і основоположних свобод (стаття 5) та практики 

Європейського суду з прав людини при розгляді конституційного провадження 

[164]. «Оскільки Конституція не містить переліку щодо підстав затримання 

особи і віддає на розсуд законодавця, то це жодним чином не означає, що 

Верховна Рада регулює ці питання на свій розсуд. Насправді Верховна Рада є 

зв’язаною статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, яка містить виключний перелік підстав для обмеження свободи особи. У 

цьому рішенні Конституційний Суд здійснив і конституційне запозичення, 

оскільки він адаптував зміст принципу пропорційності до особливостей правової 

системи України» [182, с. 41]. Крім того, Суд вказав на порядок виконання 

рішення: «до моменту законодавчого врегулювання питання забезпечення 

судового контролю за госпіталізацією до психіатричного закладу недієздатної 

особи на прохання або за згодою її опікуна за рішенням лікаря-психіатра така 

госпіталізація можлива лише за рішенням суду» [164]. 

Понад тим, в інших випадках Конституційний Суд не демонструє належну 

юридичну аргументацію, що позначається як на довірі до Суду в суспільстві, так 

і його рішень, що викликають обґрунтовані сумніви у стороннього 

поінформованого спостерігача. Як справедливо зазначає С. Різник, 

«спрямованість на найширшу “аудиторію” вагомо відрізняє вимоги до 

аргументації рішень КСУ від рішень судів загальної юрисдикції, навіть 

Верховного Суду. Не визнане (не сприйняте) правничою спільнотою, 

політикумом і широкими верствами суспільства рішення Конституційного Суду 

часто є свідченням і наслідком його слабкої аргументації» [163, с. 389].   

Відсутня, як така чи слабка аргументація в рішеннях Конституційного Суду 

має місце у різні періоди його становлення як інституції в Україні. У справі щодо 

строків перебування на посту Президента України, Конституційний Суд 

розтлумачив статтю 103 (3) Конституції України, в якій міститься конституційне 

обмеження до двох строків на посту Президента таким чином, що на думку Суду 

вказана заборона «поширюється лише на осіб, яких обирають на пост Президента 

України після набуття чинності Конституцією України 1996 року» ([173] 

Рішення від 25 грудня 2003 року № 22-рп/2003). 
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Розглядаючи справу про додержання процедури внесення змін до 

Конституції України, Суд відновив дію Конституції України від 28 червня 1996 

року в редакції, що існувала до внесення до неї змін Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV ([176] 

Рішення від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010). Вказане рішення не витримало 

критики Венеційської комісія, яка відзначила те, що зазнала змін форма 

державного правління, створено небезпеку авторитарної президентської 

системи, під загрозою легітимність рішень органів державної влади, які було 

ухвалено на підставі Конституції в попередній редакції тощо [147].  

До прикладу, неоднозначними відносно викладу аргументації можна 

назвати рішення Конституційного Суду від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019, 

яким було визнано неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу 

України (Незаконне збагачення) [174]. Так, у названому рішенні Суд не 

встановив порядку і строків його виконання, а саме мотивування позицій в 

професійному правничому середовищі, у міжнародних партнерів України та 

загалом в суспільстві викликало сумніви відносно обґрунтованості уваленого 

рішення. 

Досліджуючи проблематику конституційного контролю в Україні, з точки 

зору практики, аргументованості рішень та добору суддів, В. Речицький 

сформулював запитання: «чи маємо ми підстави беззастережно довіряти 

вітчизняним конституційним суддям?». На думку вченого, відповідь на питання 

про компетентність, свідомість своєї мети та досконалість Конституційного 

Суду – належить до так званих перформативних висловлювань, а це означає, що 

реально опертися на Конституційний Суд ми зможемо лише за умови, що 

боротимемося за нього [159, с. 108-109]. Очевидно, що в цьому має бути 

зацікавлений також і Суд, який є важливою інституцією в умовах демократичних 

процесів, а не режимний об’єкт з власним приміщенням і стрічкою в Державному 

бюджеті України.  

Насамкінець зазначимо, що підвищити рівень належної правової 

аргументації можливо через застосування конституційних принципів, як правило 

вироблення Конституційним Судом правових позицій. Законом України «Про 
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Конституційний Суд України» визначено, що Суд ухвалює рішення і висновки 

на засадах обґрунтованості (стаття 2.1) [146]. Це дає підстави запропонувати 

інакшу структуру рішень і висновків, на відміну від нинішньої, в яких доцільно 

окремо відображати аналіз конституційних принципів та конституційних 

цінностей, які Суд зважує при розгляді справи. В залежності від суті справи, до 

структури також можна включити розділ про дослідження доктрини, 

конституційної ідентичності та конституційної традиції. Таким чином, 

запропонований підхід позитивно вплине на підвищення рівня належної 

аргументованості рішень органу конституційної юрисдикції.    

 

Висновки до Розділу 3. 

 

Проведений аналіз функціональних особливостей інтерпретації 

конституційних принципів дає підстави зробити наступні узагальнення: 

1. Запропоновано розглядати тлумачення як інструмент пізнання права. 

Завдяки інтерпретації права правничою доктриною та судовою практикою, 

вдається сприяти розвиткові права крізь призму пошуків відповідної мети 

правової норми, що інтерпретується. Окремо ця думка пояснюється тим, що 

закони, будучи формальним вираженням права, втілюють універсальний 

конституційний принцип рівності, адже в конституційній державі рівність прав 

забезпечується зокрема через закони, перед якими мають бути рівні усі суб’єкти 

права.  

2. З’ясовано, що в правничій доктрині вироблено відповідні способи 

(прийоми, методи) тлумачення в праві, які сприяють досягненню мети 

тлумачення. Так, за класичним підходом Ф.К. фон Савіньї, до способів 

відносяться граматичний, логічний, історичний, систематичний. 

3. Наголошено, що інтерпретаційна діяльність в конституційному праві 

ускладнена тим, що вона пов’язана з особливим об’єктом тлумачення, яким є 

конституція чи конституційні акти. Навіть, оцінка нормативно-правових актів чи 

міжнародних договорів в рамках конституційного контролю також пов’язана із 

застосуванням конституційних принципів і цінностей, яким мають відповідати 
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такі акти. Тому виникнення, становлення та розвиток конституційного контролю 

як спеціальної функції охорони і захисту конституції – тісно пов’язана з 

доктриною конституціоналізму. Якщо справжній конституціоналізм існує в 

державі, правовий порядок у якій засновано на конституційно захищених 

принципах (поділу влади, демократії, прав людини, верховенства права та 

інших), то специфіка таких основоположних засад полягає в тому, що вони 

повинні бути захищенні окремою незалежною від інших гілок влади 

інституцією. 

4. Доведено, що конституційні принципи формуються завдяки 

інтерпретаційній діяльності судової влади. Тому що в актах судової влади 

розкривається зміст конституційних принципів, які застосовуються в процесі 

аналізу юридичної справи, що сприяє належній юридичній аргументації при 

мотивації судового рішення.  

Закордонна практика конституційних (верховних) судів демонструє 

функціональний аспект конституційних принципів. На підставі аналізу деякої 

практики органів конституційної юрисдикції доведено інтерпретацію та 

функціонування конституційних принципів, серед яких виділено:  

– Демократія як конституційний принцип (на матеріалах практики 

Верховного Суду Канади, Конституційного Суду Чеської Республіки); 

– Принцип пропорційності в конституційному праві (на матеріалах 

практики Федерального Конституційного Суду Німеччини, Верховного Суду 

Ізраїлю, Верховного Суду США); 

– Заборона дискримінації як принцип в конституційному праві (на 

матеріалах практики Конституційного Суду Королівства Бельгія, 

Конституційного Суду Республіки Хорватія, Конституційної Ради Французької 

Республіки). 

Наведені приклади принципів доводять свою функціональну особливість 

завдяки інтерпретації судової влади як такі, що є конституційно захищеними та 

сформувались як універсальні в умовах конституційної держави.  

5. На підставі аналізу загальнотеоретичних положень визначено, що 

тлумачення конституцій суттєво відрізняється від тлумачення норм права, 
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зокрема актів парламенту (законів). Власне, особливий статус конституції як 

основоположного джерела права впливає на специфіку її тлумачення. 

Наголошується, що конституції є уособленням відповідних цінностей і 

принципів, система яких послідовно розвивається та доповнюється завдяки 

офіційній конституційній доктрині, що є продуктом інтерпретаційної діяльності 

конституційних (верховних) судів.   

Таким чином, конституції не можуть бути інтерпретовані виключно як 

тексти, що містять положення про державний устрій, поділ влади, людські права, 

систему публічної влади та інші засадничі норми. За допомогою тлумачення 

(інтерпретації) конституції відбувається розвиток системи її цінностей та 

принципів. 

З’ясовано, що преамбули в структурі конституцій виконують важливу роль 

в процесі інтерпретації конституційного тексту крізь призму конституційно 

захищених цінностей та принципів.  

Наголошено, що преамбули конституцій спрямовують конституційні норми 

до єдиної ціннісної системи в конституційній державі. Преамбула впливає на 

зміст норм конституційного права, які за своєю природою не обмежуються 

виключно текстуальною формою закріплення. На прикладі преамбули 

Конституції Республіки Індія вбачається закріплення таких аксіологічних 

смислів, як справедливість, свобода, рівність та братність, що є передумовою для 

прийняття цієї Конституції. В преамбулі Конституції Французької Республіки 

також зафіксовано наступні конституційні принципи: «прихильність до прав 

людини і принципів національного суверенітету» та «ідеал свободи, рівності». 

Визначено роль преамбули як інструменту інтерпретації конституційного 

тексту, що дає підстави практично обґрунтувати тезу про те, що конституції – це 

не тільки текст, який міститься в її структурі. Преамбула є матрицею 

конституційного тексту, в якому втілюються явно (експліцитно) і приховано 

(імпліцитно) цінності та принципи конституційного рівня. Конституцію 

доповнює офіційна конституційна доктрина, яка в результаті тлумачення 

розкриває субстантивний зміст конституційних норм. 
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6. Визначено, що процес інтерпретації конституційних принципів через 

тлумачення конституції має на меті виправити певні практичні юридичні 

неточності, які вже існують, або ті, що можливі у майбутній перспективі (для 

прикладу: колізії, прогалини чи неузгоджене законодавче регулювання). Таким 

чином, принципи тлумачення конституції сприяють ефективній її (конституції) 

реалізації на практиці.  

Виділено принципи тлумачення Конституції України, зокрема: 1) 

додержання цінностей та принципів, захищених самою Конституцією; 2) 

слідування європейській правовій традиції, що є стратегічним напрямом в 

Україні; 3) забезпечення верховенства Конституції в світлі концепції «жива 

конституція».  

7. З’ясовано, що в конституційному праві інструментарій способів 

(прийомів, методів) тлумачення конституцій має свою особливість. Передовсім 

така специфіка пояснюється особливим об’єктом тлумачення. В 

конституційному праві так само застосовують класичні способи тлумачення 

права (граматичний, логічний, системний). Разом з тим, класифікація способів 

тлумачення конституцій розширюється такими способами, як: конституційно-

конформний, телеологічний, історичний, функціональний, спеціально-

юридичний, еволюційний. 

8. Наголошено на тому, що конституційні принципи є межами тлумачення 

в конституційному праві, за які інтерпретаційна діяльність не може виходити, a 

priori. 

9. Зауважено, що у функціональному плані має місце конкуренція 

принципів конституційного права, яке є завданням для судової влади: визначити 

принцип (принципи), який (які) переважає (переважають) над іншим (іншими). 

Розв’язання такого питання стає можливим в межах застосування належної 

юридичної аргументації, без чого не обійтись конституційному (верховному) 

суду, захищаючи конституцію. 

На підставі аналізу деякої практики Федерального Конституційного Суду 

Німеччини встановлено, що має місце конкуренція між різними цінностями та 

принципами конституційного рівня. Так, наприклад, з’ясовано, що в німецькому 
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конституційному правосудді принцип соціальної держави може вступати в 

конфлікт з принципом правової держави, принципом демократії тощо. 

Визначення балансу та ваги конкретного принципу досягається через належну 

юридичну аргументацію рішення в конкретній справі. 

Обґрунтовано, що в німецькій правничій доктрині гідність людини 

розвивається і як принцип, і як цінність сучасного конституційного права. 

Оскільки в системі німецького права людська гідність є інструментом захисту 

основних (конституційних) прав, то для інших демократій – людська гідність 

може слугувати критерієм для оцінки в рамках судового захисту людських прав 

та при визначенні балансу між цінностями і принципами, які вступають в 

конкуренцію. 

10. Наголошено, що застосування конституційних принципів при вироблені 

правових позицій Конституційним Судом України вплине як на обґрунтованість 

рішень загалом, так і рівень довіри до інституції в цілому. Тому запропоновано 

до структури рішень та висновків Конституційного Суду України додати 

частину, присвячену аналізу конституційних принципів і конституційних 

цінностей, які Суд зважує при розгляді справи. Такий підхід значно підвищить 

рівень належної аргументованості актів органу конституційної юрисдикції в 

Україні. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене наукове дослідження теоретичних і практичних проблем 

принципів конституційного права в контексті їх системно-функціонального 

аналізу, дає можливість сформулювати наступні загальні висновки, спираючись 

на мету та завдання цієї дисертації.  

На підставі вивчення доктринальних положень як українських, так і 

західних дослідників, деяких світових конституцій та практики конституційних 

(верховних) судів, в цій кваліфікаційній науковій праці нами було досягнуто 

відповідні результати, які далі узагальнимо.  

1. З’ясовано, що принципи права визначаються в різний спосіб, а в 

теоретичній правничій літературі здебільшого принципи права називають 

такими ідеями (засадами, вихідними началами), які характеризують дух права, 

його фундамент, напрям для нормативної та правозастосовної діяльності. 

Співставляючи поняття «система права» та категорію «принципи права», 

запропоновано вважати, що принципи знаходяться на вершині системи права, що 

дає можливість пояснити виняткову роль принципів права в правовому 

регулюванні.  

Встановлено, що в правничій науці розрізняють принципи залежно від 

їхньої сфери дії або застосування, виокремлюючи загальні, міжгалузеві, галузеві, 

а також принципи підгалузей та інститутів права.  

З’ясовано, що в теоретичній літературі йдеться про загальні або 

основоположні принципи права, до яких відносяться такі принципи: 

справедливість, свобода, рівність, гуманізм. Крім того, у праві загалом діють 

також принципи, які в сучасних умовах розвитку доповнились іншими 

загальними принципами права, а саме: принципом правової визначеності, 

принципом пропорційності, принципом добросовісності, принципом розумності 

тощо.  

Названі правові принципи на сьогодні втілюються через верховенство права 

(в сучасному українському варіанті – правовладдя), яке розвивається як 

основоположний принцип конституційного рівня.   
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2. Досліджуючи конституційні принципи неможливо залишити поза увагою 

питання правових цінностей. Таким чином наголошується, що принципи та 

цінності обумовлюють зміст сучасного права, яке не може розвиватись без 

аксіологічного начала.  

Доведено, що цінності – це універсальні ідеали, які набули відповідного 

статусу в конкретному суспільстві (наприклад, людські права є такою сучасною 

цінністю у праві). Виходячи з історичних, політичних, культурних передумов – 

правові цінності уніфіковують базові засади розвитку суспільства. Тому для 

науки конституційного права, цінності стали важливим об’єктом правової 

регламентації.  

Встановлено, що конституційні цінності та конституційні принципи мають 

тісний взаємозв’язок. Дане твердження доводиться тезою про те, що принципи 

конституційного права є його цінностями, адже функціональна роль 

конституційних принципів неможлива без згадки про конституційні цінності.      

3. Запропоновано авторське бачення категорії «конституціоналізм» у 

широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні конституціоналізм – це 

ідеологія про обмежене правління через гарантію прав людини, відповідно до 

якої сучасні держави слідують універсальним (а значить – конституційним) 

цінностям та принципам, серед яких: демократія, верховенство права 

(правовладдя), права людини. Оскільки конституційні цінності та принципи 

можуть доповнюватись специфічними (регіональними) особливостями, то у 

вузькому значенні конституціоналізм є процесом практичного втілення 

конституційних принципів і цінностей в конкретній державі. 

Наголошено, що категорія «конституціоналізм» засновується на доктрині 

верховенства права, яка сформувалась як ідея про обмежене правління.  Таким 

чином, функціональний аспект обмеження влади є об’єктом конституційно-

правового регулювання. Завдяки відповідним механізмам обмеження влади, які 

встановлені конституцією (чи конституційними актами), можна заміряти рівень 

досягнення конституціоналізму на прикладі конкретної демократії.  

4. На підставі специфіки предмету конституційного права та статусу 

конституції як основного джерела обґрунтовано, що в рамках національної 
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правової системи конституційне право – основа системи права. Конституційне 

право характеризують дві загальні ознаки в частині дискурсу про його місце в 

системі права: універсальність та горизонтальний ефект. Тому конституційне 

право через принципи і цінності засадничо пронизує сфери як публічного, так й 

приватного права.  

Наголошено, що підхід до класифікації галузей права у сфері публічного чи 

приватного права некоректно застосовувати до конституційного права, за 

аналогією з поділом права на галузі.  

5. Порівняння основоположних категорій «конституціоналізм» та 

«конституційне право» в контексті дискурсу про систематику конституційних 

принципів, дає можливість виокремити їх спільні та відмінні риси. 

До спільного віднесено: 1) одна мета – гарантія прав людини через 

конституційно обмежене правління; 2) конституціоналізм доповнює собою 

сутнісне значення конституційного права; 3) конституційні цінності та 

конституційні принципи – обумовлені конституцією, яка є джерелом для 

конституційного права, а її феномен відбувся завдяки конституціоналізму. 

До відмінного віднесено: 1) конституційне право є основою системи права, 

а конституціоналізм – це ідея, уявлення, доктрина про цінність людських прав, 

гідність людини, обмежене правління, верховенство права (правовладдя), 

демократію; 2) конституціоналізм є наслідком конституційного права; 3) 

конституційне право охоплює національні особливості конкретної держави 

(власне специфіку поділу влади, демократії, людських прав, верховенства права 

та його аналоги), а конституціоналізм є досягненням цивілізаційного поступу 

держав і суспільств, які розвиваються в русі конституційних демократій.  

6. В дослідженні сформульовано підхід до характеристики принципів 

конституційного права (конституційних принципів), виходячи з таких основних 

рис, а саме: універсальність (як засадничі стандарти в рамках конституційного 

порядку), специфічність (як додаткові особливості системи конституційних 

принципів на національному рівні), конкуренція (як функціональна роль 

конституційних принципів, що змістовно наповнюється через інтерпретаційну 

діяльність судової влади), а також їх відкрита система. 
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Також доведено, що принципи конституційного права мають свої ознаки. 

По-перше, конституційні принципи змістовно розкриваються в процесі 

інтерпретаційної діяльності, що надає їм відповідного значення у конкретному 

контексті юридичної справи. По-друге, конституційні принципи пов’язані між 

собою, тому що вони мають комплексний характер та є універсальними в рамках 

правової системи. Та, по-третє, конституційні принципи як цінності в 

конституційному праві мають юридичну силу та слугують критерієм оцінки 

конституційності законів та інших правових актів.  

Визначено, що абстрактність конституційних принципів сприяє їх 

універсальній ознаці, тому що принципи конституційного права можуть бути як 

конституційно закріплені прямо в тексті конституції, а також бути 

інтерпретовані з тексту, шляхом тлумачення конституції. За таких умов, 

конституційні принципи можуть вважатись джерелом права, адже незалежно від 

того чи прямо вони закріплені в тексті конституції, чи є результатом судового 

тлумачення – конституційні принципи мають свою вагу як в процесі 

нормотворчості, так й правозастосування. 

7. З’ясовано, що для структурної характеристики принципів 

конституційного права доцільно спиратись на категорію «конституційний лад», 

за допомогою якої досліджувати систему конституційних принципів.   

Встановлено, що категорія «конституційний лад» в порівняльному 

конституційному праві знаходить свої аналоги на прикладі таких понять, як 

«конституційна система», «конституційні принципи», «базова структура 

Конституції» тощо. Названі поняття в практичному сенсі відображають зміст 

перших розділів конституцій, які фіксують як універсальні конституційні 

принципи для різних демократій, так й специфічні, які закріплюються внаслідок 

особливостей розвитку правової системи. 

На підставі аналізу перших розділів окремих світових конституцій  

визначено, що в сучасних демократіях функціонують конституційно закріплені 

принципи, які відносяться до універсальних принципів конституційного права 

(наприклад: демократія; верховенство права; поділ влади; верховенство 

Конституції та ін.). Разом з тим, універсальні конституційні принципи 
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доповнюються специфічними, які обумовлені конституційною ідентичністю та 

конституційною традицією держави (наприклад: соціальна держава; правова 

держава; заборона дискримінації; пропорційність; демократичне суспільство, 

вільне від корупції та ін.). Додатково з’ясовано, що деякі конституції 

закріплюють перелік принципів міжнародного права (наприклад: невтручання; 

мирне врегулювання конфліктів; відмова від тероризму та расизму тощо), які у 

такий спосіб конституціоналізуються в межах правової системи держави. 

Зауважено, що такий підхід до вивчення системи конституційних принципів є 

одним із релевантних. Водночас, дослідження системи принципів 

конституційного права за таким підходом не обмежується. 

8. Визначено, що на формування принципів конституційного права 

впливають різні фактори, серед яких можна назвати конституційну ідентичність, 

конституційну традицію та глобалізацію. На підставі аналізу вказаних факторів 

вбачається, що вони є обґрунтуванням специфічних конституційних принципів 

окремих країн. 

9. Запропоновано виділяти англо-американський та європейський 

(континентальний) типи принципів конституційного права.  

Обґрунтовано, що англо-американський тип принципів конституційного 

права включає в себе універсальні принципи конституційного права (наприклад, 

верховенство права, поділ влади), які доповнюються специфічними (наприклад, 

парламентський суверенітет, система стримувань і противаг). Названі принципи 

здебільшого неписані, проте їх змістовні характеристики сформувались під 

впливом доктрини та судової практики. В рамках англо-американського типу 

принципів конституційного права виділено і розглянуто англійську модель 

конституційних принципів та американську модель конституційних принципів. 

Обґрунтовано європейський (континентальний) тип принципів 

конституційного права, який характеризується тим, що універсальні принципи 

конституційного права (наприклад, верховенство права, рівність, демократія) 

доповнюються принципами, що функціонують в рамках конкретної моделі та 

мають свою специфіку (наприклад, людська гідність, принцип правової держави, 

принцип соціальної держави). Специфіка конституційних принципів обумовлена 
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становленням конституційного права конкретної країни, його історії розвитку, 

традицій та сучасних тенденцій (як приклади розглянуто функціонування 

німецької, французької, української моделей конституційних принципів). Для 

цього типу характерним є те, що здебільшого принципи об’єктивно виражені, а 

саме закріплені в конституціях держав. 

10. Запропоновано розглядати тлумачення як інструмент пізнання права. 

Завдяки інтерпретації права правничою доктриною та судовою практикою, 

вдається сприяти розвиткові права крізь призму пошуків відповідної мети 

правової норми, що інтерпретується.  

Наголошено, що інтерпретаційна діяльність в конституційному праві 

ускладнена тим, що вона пов’язана з особливим об’єктом тлумачення, яким є 

конституція чи конституційні акти. Навіть, оцінка нормативно-правових актів чи 

міжнародних договорів в рамках конституційного контролю також пов’язана із 

застосуванням конституційних принципів і цінностей, яким мають відповідати 

такі акти. Тому виникнення, становлення та розвиток конституційного контролю 

як спеціальної функції охорони і захисту конституції – тісно пов’язана з 

доктриною конституціоналізму. Якщо справжній конституціоналізм існує в 

державі, правовий порядок у якій засновано на конституційно захищених 

принципах (поділу влади, демократії, прав людини, верховенства права та 

інших), то специфіка таких основоположних засад полягає в тому, що вони 

повинні бути захищенні окремою незалежною від інших гілок влади 

інституцією. 

11. Доведено, що конституційні принципи формуються завдяки 

інтерпретаційній діяльності судової влади. Тому що в актах судової влади 

розкривається зміст конституційних принципів, які застосовуються в процесі 

аналізу юридичної справи, що сприяє належній юридичній аргументації при 

мотивації судового рішення.  

На підставі аналізу деякої практики органів конституційної юрисдикції 

доведено інтерпретацію та функціонування конституційних принципів, серед 

яких виділено: демократію як конституційний принцип (на матеріалах практики 

Верховного Суду Канади, Конституційного Суду Чеської Республіки); принцип 
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пропорційності в конституційному праві (на матеріалах практики Федерального 

Конституційного Суду Німеччини, Верховного Суду Ізраїлю, Верховного Суду 

США); заборону дискримінації як принцип в конституційному праві (на 

матеріалах практики Конституційного Суду Королівства Бельгія, 

Конституційного Суду Республіки Хорватія, Конституційної Ради Французької 

Республіки). Такі приклади принципів доводять свою функціональну 

особливість завдяки інтерпретації судової влади як такі, що є конституційно 

захищеними та сформувались як універсальні в умовах конституційної держави. 

12. Наголошується, що конституції є уособленням відповідних цінностей і 

принципів, система яких послідовно розвивається та доповнюється завдяки 

офіційній конституційній доктрині, що є продуктом інтерпретаційної діяльності 

конституційних (верховних) судів.   

Таким чином, конституції не можуть бути інтерпретовані виключно як 

тексти, що містять положення про державний устрій, поділ влади, людські права, 

систему публічної влади та інші засадничі норми. За допомогою тлумачення 

(інтерпретації) конституції відбувається розвиток системи її цінностей та 

принципів. 

13. З’ясовано, що преамбули в структурі конституцій виконують важливу 

роль в процесі інтерпретації конституційного тексту крізь призму конституційно 

захищених цінностей та принципів.  

Наголошено, що преамбули конституцій спрямовують конституційні норми 

до єдиної ціннісної системи в конституційній державі. Преамбула впливає на 

зміст норм конституційного права, які за своєю природою не обмежуються 

виключно текстуальною формою закріплення. На прикладі преамбули 

Конституції Республіки Індія вбачається закріплення таких аксіологічних 

смислів, як справедливість, свобода, рівність та братність, що є передумовою для 

прийняття цієї Конституції. В преамбулі Конституції Французької Республіки 

також зафіксовано наступні конституційні принципи: «прихильність до прав 

людини і принципів національного суверенітету» та «ідеал свободи, рівності». 

Визначено роль преамбули як інструменту інтерпретації конституційного 

тексту, що дає підстави практично обґрунтувати тезу про те, що конституція – це 
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не тільки текст, який міститься в її структурі. Преамбула є матрицею 

конституційного тексту, в якому втілюються явно (експліцитно) і приховано 

(імпліцитно) цінності та принципи конституційного рівня. Конституцію 

доповнює офіційна конституційна доктрина, яка в результаті тлумачення 

розкриває субстантивний зміст конституційних норм. 

14. З’ясовано, що в конституційному праві інструментарій способів 

(прийомів, методів) тлумачення конституцій має свою особливість. Передовсім 

така специфіка пояснюється особливим об’єктом тлумачення. В 

конституційному праві так само застосовують класичні способи тлумачення 

права (граматичний, логічний, системний). Разом з тим, класифікація способів 

тлумачення конституцій розширюється такими способами, як: конституційно-

конформний, телеологічний, історичний, функціональний, спеціально-

юридичний, еволюційний. 

Виділено принципи тлумачення Конституції України, зокрема: 1) 

додержання цінностей та принципів, захищених самою Конституцією; 2) 

слідування європейській правовій традиції, що є стратегічним напрямом в 

Україні; 3) забезпечення верховенства Конституції в світлі концепції «жива 

конституція».  

Наголошено на тому, що конституційні принципи є межами тлумачення в 

конституційному праві, за які інтерпретаційна діяльність не може виходити, a 

priori. 

15. Зауважено, що у функціональному плані має місце конкуренція 

принципів конституційного права, що є завданням для судової влади: визначити 

принцип (принципи), який (які) переважає (переважають) над іншим (іншими). 

Розв’язання такого питання стає можливим в межах застосування належної 

юридичної аргументації, без чого не обійтись конституційному (верховному) 

суду, захищаючи конституцію. 

На підставі аналізу деякої практики Федерального Конституційного Суду 

Німеччини встановлено, що має місце конкуренція між різними цінностями та 

принципами конституційного рівня. Так, наприклад, з’ясовано, що в німецькому 

конституційному правосудді принцип соціальної держави може вступати в 
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конфлікт з принципом правової держави, принципом демократії тощо. 

Визначення балансу та ваги конкретного принципу досягається через належну 

юридичну аргументацію рішення в конкретній справі. 

Обґрунтовано, що в німецькій правничій доктрині гідність людини 

розвивається і як принцип, і як цінність сучасного конституційного права. 

Оскільки в системі німецького права людська гідність є інструментом захисту 

основних (конституційних) прав, то для інших демократій – людська гідність 

може слугувати критерієм для оцінки в рамках судового захисту людських прав 

та при визначенні балансу між цінностями і принципами, які вступають в 

конкуренцію. 

16. Наголошено, що застосування конституційних принципів при вироблені 

правових позицій Конституційним Судом України вплине як на обґрунтованість 

рішень загалом, так і рівень довіри до інституції в цілому. Тому запропоновано 

до структури рішень та висновків Конституційного Суду України додати 

частину, присвячену аналізу конституційних принципів і конституційних 

цінностей, які Суд зважує при розгляді справи. Такий підхід значно підвищить 

рівень належної аргументованості актів органу конституційної юрисдикції в 

Україні. 
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