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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розбудови демократичної, 

правової, соціальної держави в Україні в межах європейського напряму її 

розвитку першочергового та стратегічного значення набуває рівність прав і 

свобод людини і громадянина, яка закріплюється в національному 

законодавстві на рівні основоположного конституційного принципу 

правового статусу особи. Згідно з Основним Законом України громадяни 

мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Це 

положення ґрунтується на сучасних міжнародних стандартах у галузі прав 

людини. Визнання та закріплення даного принципу на рівні Конституції 

України свідчить, по-перше, про те, що ідея рівноправності нині є 

стратегічним соціальним концептом, нормативним імперативом, основою 

побудови національної правової системи, визначаючи демократичну 

спрямованість процесів державотворення, що відбуваються в межах 

універсальної концепції демократичної, правової, соціальної держави; по-

друге, про демократичність конституційно-правового статусу особи, його 

відповідність виробленим світовою спільнотою міжнародним правовим 

стандартам у галузі прав людини, а ступінь його реалізації на практиці 

визначає фактичний і реальний рівень забезпеченості прав і свобод людини 

в суспільстві та державі, а також є соціально-діяльнісним індикатором 

функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування у 

галузі прав людини. 

Значущість даного питання на нинішньому етапі суспільного та 

державного розвитку об’єктивно зумовлює актуальність дослідження змісту й 

особливостей принципу рівності прав і свобод людини і громадянина з 

використанням сучасної методології, що враховувала б сучасний стан його 

конституційно-правового закріплення і практики реалізації в Україні, а також 

відповідність вітчизняного конституційно-нормативного регулювання 

принципу рівноправності виробленим міжнародною спільнотою правовим 

стандартам у галузі прав людини. Крім того, слід зазначити, що зміни, які 

відбуваються сьогодні у соціально-політичній, економічній та культурній 

сферах життя українського суспільства, розпочата конституційна реформа 

вимагають не тільки комплексного теоретичного дослідження змісту 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, а й 

постійного перегляду реального стану його нормативного закріплення та 

реалізації окремих елементів на сучасному етапі розвитку вітчизняного 

державотворення. 

Практична значущість та теоретична неопрацьованість і зумовили вибір 

теми, об’єкта і предмета дисертаційного дослідження. 

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

дисертаційного дослідження за своїм змістом і спрямованістю відповідає 

Пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 року, 

визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
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техніки» від 11.07.2001 р., а також Пріоритетним напрямам розвитку правової 

науки на 2011–2015 рр., затвердженим 24 вересня 2010 р. загальними зборами 

Національної академії правових наук України. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах теми комплексних 

наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, є складовою загальної наукової теми «Доктрина права і правової 

системи України: теоретичний і практичний аспекти» (тема № 11 БФ 042-01, 

державний реєстраційний № 0111U008337), роль автора у виконанні якої 

полягала у розробці теоретико-методологічних підходів щодо змісту 

конституційного принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні та визначення основних напрямів удосконалення конституційно-

правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини та 

громадянина в Україні. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від 29 жовтня 

2012 року № 2). Уточнену редакцію теми дисертаційного дослідження 

затверджено на засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від 22 грудня 

2014 року № 4). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

в тому, щоб на основі вивчення та систематизації існуючих доктринальних 

підходів, а також аналізу чинного законодавства України і міжнародно-

правових актів у галузі прав людини, здійснити комплексний аналіз 

становлення, розвитку і втілення конституційного принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в Україні, виробити на цій основі відповідну 

концепцію, а також пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

конституційно-правового закріплення та практики реалізації основних 

аспектів принципу правової рівності в Україні. 

Для досягнення поставленої в дисертації мети були вирішені такі 

основні задачі: 

 здійснити теоретико-методологічне обґрунтування питання рівності 

прав і свобод людини та громадянина з визначенням його онтологічної, 

гносеологічної й аксіологічної наповненості; 

 проаналізувати процес трансформації ідеї рівності у принцип 

рівності прав і свобод людини і громадянина в історичній ретроспективі та 

його еволюцію в Україні; 

 розглянути питання співвідношення категорій рівності, свободи та 

справедливості в історії наукової філософської та юридичної думки і в 

сучасному конституційному праві; 

 проаналізувати ціннісний і сутнісний виміри, аксіологічний і 

праксеологічний потенціал фактичної та юридичної рівності; 

 з’ясувати соціальне призначення та місце принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права 

України; 
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 визначити зміст, архітектоніку та значення структурних елементів 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

 охарактеризувати сучасний функціональний і якісний стан 

конституційно-правового регулювання принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в Україні, з’ясувати особливості реалізації його 

окремих складових елементів; 

 проаналізувати телеологічну роль і праксеологічне значення 

правових пільг, імунітетів та обмежень як винятків з принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

 визначити й охарактеризувати наявний конституційно-правовий 

механізм забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

в Україні; 

 розглянути особливості забезпечення принципу рівності прав і 

свобод іноземців й осіб без громадянства та прав національних меншин в 

Україні; 

 розкрити зміст і специфіку конституційно-правової відповідальності 

за порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

 виробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 

конституційно-правового регулювання і практики реалізації принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають з приводу 

нормативного закріплення та праксеологічного здійснення конституційно-

правового статусу людини і громадянина. 

Предметом дослідження є доктринальні та прикладні аспекти принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві 

України. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження виконано з 

урахуванням доктринальних напрацювань фахівців із загальної теорії держави 

і права, конституційного, трудового, адміністративного, цивільного, 

господарського, кримінального та міжнародного права, інших галузевих 

правових наук, а також з філософії, соціології, політології, культурології, 

релігієзнавства та низки інших галузей знань, що стосуються характеристики 

сутності й особливостей принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина. 

Методологічну основу дисертації становить сукупність сучасних 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Застосування 

цих методів детерміновано системним підходом, що дало можливість 

здійснити аналіз змісту й особливостей принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в єдності їх соціального змісту та юридичної форми. У 

роботі також використовувалися окремі методи наукового пізнання. Так, 

зокрема, за допомогою логіко-семантичного методу було поглиблено 

загальний понятійно-дефініційний апарат (розділи 1, 2), завдяки історичному 

методу було досліджено в ретроспективному та перспективному аспектах 
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еволюцію ідеї рівності в суспільній і науковій думці та її трансформацію у 

правовий принцип (підрозділи 1.2, 1.3). Для аналізу взаємозв’язку категорій 

рівності, свободи та справедливості (підрозділ 1.4), а також визначення 

співвідношення фактичної та юридичної рівності (підрозділ 1.5), визначення 

окремих видів правової рівності (підрозділи 3.1–3.6) було застосовано 

формально-логічний метод. За допомогою системно-структурного методу 

визначено місце та значення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в системі принципів конституційного права (підрозділи 2.1, 2.2). 

Компаративний метод було використано для аналізу норм конституційного 

права України, норм конституцій сучасних зарубіжних країн і міжнародно-

правових норм у галузі прав людини та конституційно-правового регулювання 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина (розділи 2, 3). За 

допомогою методів класифікації, групування та статистичного методів 

визначено соціальний, нормативний і антропогенний зміст принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина, уточнено його структуру та встановлено 

можливі винятки (підрозділи 2.3, 2.4), а також проведено класифікацію й 

здійснено характеристику окремих елементів принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в Україні (підрозділи 2.3, 3.1–3.6). Структурно-логічний 

метод використовувався для дослідження особливостей сучасного стану 

реалізації конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні (розділ 3) та аналізу конституційно-правових гарантій 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні (розділ 4). 

Загальнотеоретичну основу дослідження становлять фундаментальні праці 

українських і зарубіжних вчених, пов’язані з розглядом питань закріплення та 

забезпечення прав і свобод особи (М. О. Баймуратов, А. Б. Венгеров, 

Т. М. Заворотченко, О. А. Костюченко, В. О. Котюк, В. В. Кравченко, 

О. В. Малько, О. В. Марцеляк, М. І. Матузов, А. А. Нечитайленко, В. О. Нікітюк, 

М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, Ю. М. Тодика, В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко 

та ін.), аналізом правового статусу людини і громадянина в сучасній 

демократичній правовій державі (М. В. Вітрук, Ю.О. Волошин, Г. А. Гаджиєв, 

О. В. Зайчук, Б. М. Лазарєв, Н. А. Мяловицька, В. С. Нерсесянц, Н. М. Оніщенко, 

Г. І. Петров, І. М. Погрібний, С. П. Рабінович, О. Ф. Скакун, В. О. Серьогін,        

О. В. Скрипнюк, Ю. О. Тіхоміров, О. Ф. Фрицький, В. Є. Чиркін та ін.). 

Важливе значення для розробки проблеми дисертаційного дослідження 

мали праці видатних мислителів і політичних діячів минулого, в яких 

досліджувалася ідея рівності та її зв’язок з ідеями свободи й справедливості – 

Платона, Аристотеля, Цицерона, Августина, Фоми Аквінського, Н. Макіавеллі, 

Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка, Вольтера, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, 

І. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, П. Новгородського, М. Бердяєва, а також 

представників української правової та політичної думки – І. Гізеля, 

Г. Андрузького, М. Драгоманова, М. Грушевського, Б. Кістяківського та ін. У 

дослідженні були також використані праці сучасних зарубіжних авторів – 

Ф. Люшера, Ф. Хайєка, Дж. Ролза, Р. Нозіка, К. Поппера, С. Л. Франка, 

М. Фрідмана, Ф. Фукуями та інших, які справили значний вплив на сучасне 
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наукове розуміння співвідношення категорій свободи, справедливості та 

рівноправ’я. 

Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження є також численні 

праці відомих українських і зарубіжних вчених, присвячені аналізу сутності 

правових принципів, їх змісту та особливостям у сучасному конституційному 

праві, зокрема – В. Б. Авер’янова, С. С. Алєксєєва, Є. М. Бирдіна, 

С. Б. Боднара, В. І. Євінтова, М. І. Козюбри, А. М. Колодія, В. В. Копєйчикова, 

С. П. Погребняка, П. М. Рабіновича, Є. В. Тилежинського, О. О. Уварової, 

Т. І. Фулей, М. В. Цвіка та ін. 

Окремі аспекти забезпечення принципу рівності прав і свобод 

особистості розглядалися у працях К. Б. Айріян, В. П. Гробової, О. В. Журби, 

О. Е. Лукашевої, Л. В. Мединської, В. М. Панькевича, О. М. Руднєва, 

І. С. Семенової, О. В. Ткалі, Є. В. Ткаченка, К. І. Чижмарь, Н. Г. Шукліної, 

Г. В. Янковської та ін. Безпосередньо питанням конституційно-правового 

регулювання рівності людини і громадянина були присвячені дослідження 

Ц. Б. Жамсуєва, В. Ю. Зубакіна, Г. М. Комкової, В. С. Крилова, 

І. К. Полховської, В. Г. Федорової, К. О. Чернова та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

дисертації вперше у вітчизняній конституційно-правовій науці комплексно, з 

використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень 

науки конституційного права досліджено конституційний принцип рівності прав 

і свобод людини і громадянина та вироблено цілісну теоретичну концепцію, 

обґрунтовано низку нових теоретичних положень і висновків, а також 

сформульовано низку пропозицій і рекомендацій з досліджуваної проблематики. 

Науковими результатами, що є новими, або характеризуються певною 

долею новизни і виносяться на захист, є такі: 

вперше: 

– встановлено онтологічну сутність і статутарно-функціональні 

особливості конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина як універсального правового принципу, що ґрунтується на ідеях 

свободи й справедливості, знаходить своє визнання та нормативне закріплення 

на рівні міжнародного співтовариства держав у міжнародному праві та на 

національному рівні, є основоположним принципом формування й 

функціонування правового статусу особи, визначає правовий режим її 

взаємовідносин з державою та суспільством, встановлює фактичну рівність 

прав і свобод людини та громадянина та їх рівність перед законом, виключає 

будь-які привілеї, обмеження в правах і преференції для будь-яких осіб чи 

соціальних груп; 

– здійснено системний аналіз еволюції загальної концепції рівності в 

історії цивілізації та визначено її органічний взаємозв’язок із 

фундаментальними аксіологічними постулатами свободи й справедливості; 

– виділено основні етапи процесу еволюції принципу рівності в історії 

української суспільно-політичної та правової думки: 1) ХVIII ст.: перше 

інституціональне оформлення принципу рівності в Україні; 2) XIX – початок 
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XX ст.: період інтенсивного розвитку ідеї правової рівності в політичній та 

правовій думці, спроби її інституційного оформлення; 3) 1917–1920 рр.: часи 

національно-державного відродження України; 4) 1918–1991 рр.: період 

радянської України; 5) з 1991 р. – донині, період незалежної України, якій 

можна поділити на два етапи (1991 р. – 28 червня 1996 р. та 1996 р. – донині); 

– визначено й охарактеризовано особливості сучасного стану 

законодавчого закріплення і практики реалізації критеріально-складових 

елементів конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина: 1) незалежно від раси, національності, етнічного походження, 

кольору шкіри; 2) незалежно від політичних, релігійних та інших переконань; 

3) незалежно від соціального походження і майнового стану; 4) гендерної 

рівності; 5) незалежно від місця проживання, мовних та інших ознак; 6) перед 

законом і судом. У зв’язку із чим запропоновано при закріплені принципу 

рівності прав та свобод людини і громадянина у нормативно-правових актах 

дотримуватися саме цих елементів; 

– проаналізовано зміст і структуру конституційно-правового механізму 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні, визначеного як встановлену Конституцією та законами України, взяту 

в єдності, внутрішньо врегульовану сукупність правових гарантій 

нормативного й інституційного характеру, які реалізуються уповноваженими 

та зобов’язаними суб’єктами, у відповідних організаційних, організаційно-

правових формах і здійснюють телеологічно детермінований правовий вплив 

на суспільні відносини щодо правомірної реалізації, охорони й захисту 

рівноправ’я в Україні; 

– визначено конституційно-правову відповідальність за порушення 

принципу рiвностi прав і свобод людини і громадянина в Українi як 

передбачений нормами права вид правової вiдповiдальностi, який існує у сфері 

конституційно-правових відносин, відзначається концептуальним характером, 

створює загальні засади для інших видів юридичної відповідальності, 

характеризується наявністю специфічних суб’єктів і санкцій та зміст якого 

полягає у чиненні примусового впливу, що передбачає застосування заходів 

відповідальності за скоєння конституційного правопорушення у сфері 

рівноправ’я в Україні; 

– запропоновано зміни до статті 24 Конституції України, згідно з якими 

принцип рівності прав і свобод людини і громадянина повинен отримати 

ширше розуміння за рахунок таких категорій, як генетичні характеристики, 

обмеження працездатності, а також доповнення частини 1 статті 24 

Конституції України положеннями про рівність перед судом; 

удосконалено: 

– визначення принципів конституційного права України як 

основоположних, керівних, фундаментальних ідей, що характеризуються 

універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю, які 

телеологічно зумовлені стратегічними потребами розвитку держави і суспільства 

та відображають суттєві положення теорій, концепцій, наукових підходів у галузі 
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науки конституційного права, що отримали своє визнання на рівні 

конституційного законодавства, передусім – Основного Закону України, і у 

концентрованому вигляді визначають зміст конституційного права України, його 

сутність, призначення у суспільстві та державі, є основними соціальними 

орієнтирами конституційно-правового регулювання та поширюються на всіх 

суб’єктів конституційного права; 

– характеристику ідеї рівності прав і свобод людини та громадянина у 

філософських і політико-правових вченнях минулого, а також спроб її 

юридичного закріплення на рівні правових актів конституційного характеру; 

– класифікацію основних типів рівності, до яких було віднесено: рівність 

людей соціальну (онтологічну); рівність можливостей досягнення цілей 

(телеологічну); рівність формальну (юридичну), тобто рівність умов життя, 

врівноважених законодавчим шляхом; рівність результатів (фактологічну); 

рівність реальну (фактичну), тобто однакове становище людей у суспільстві; 

зазначено, що найбільш принциповим для даного дослідження є розподіл між 

рівністю реальною (фактичною) та рівністю юридичною (формальною); 

– змістову характеристику рівності перед судом як складову 

конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина, що 

передбачає такі основні критеріально-функціональні моменти: 1) громадяни 

України можуть звертатися до суду для здійснення правосуддя на рівних 

умовах; 2) суд має бути однаковий для всіх, виносити однакові рішення з 

однакових справ, керуючись виключно законом; 3) сторони судового процесу 

мають рівні процесуальні права й обов’язки; 4) всі справи розглядаються 

судами в однаковому процесуальному порядку, незалежно від складу й 

учасників процесу, суд не може створювати для однієї зі сторін будь-які 

переваги чи обмеження; 

– удосконалено підходи до класифікації гарантій механізму забезпечення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, виходячи з 

їх розподілу на нормативні (матеріально-правові й процесуально-правові) та 

інституційні; 

дістали подальшого розвитку: 

– характеристика історичного ретроспективного процесу становлення в 

політико-правовій історії людства ідеї рівності як частини світогляду та 

правової ідеології в цілому, її правова оцінка на кожному історичному періоді; 

– аналіз рівності громадян перед законом як найважливішої складової 

конституційного принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, що 

передбачає: а) визнання прав, свобод і обов’язків за всіма людьми однаковою 

мірою; б) неможливість існування привілеїв чи обмежень у правах і свободах 

за ознаками раси, національності, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 

в) розповсюдження своєї дії однаковою мірою на всю територію держави і всіх 

осіб, які на ній перебувають; г) встановлення рівних правових гарантій прав і 

свобод людини та громадянина; 
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– дослідження нормативних винятків із загального принципу правової 

рівності та особливостей реалізації принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина стосовно окремих категорій осіб, до яких, згідно з 

законодавством, застосовуються певні імунітети, пільги та обмеження; 

– характеристика інституційної складової конституційно-правового 

механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина, що є складною та розгалуженою системою органів, 

уповноважених забезпечувати гарантований конституційними нормами 

принцип рівності, й складається як із національних (внутрішньодержавних) 

інституцій (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

політичні партії, громадські організацій та ін.), так і з міжнародних 

(зовнішніх), серед яких насамперед виділено Європейський суд з прав людини, 

що відіграє важливу роль у сфері захисту прав людини в Україні; 

– аналіз механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод 

іноземців та осіб без громадянства в Україні, що характеризується наявністю 

низки виключень та обмежень прав і свобод, але в цілому відповідає 

міжнародним стандартам у цій сфері; 

– методологія вивчення механізму забезпечення принципу рівності прав 

і свобод національних меншин, яке має здійснюватися на двох рівнях: 

національному (діяльність розгалуженої системи органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та інших інституцій, що забезпечують 

дотримання принципу рівності прав національних меншин в Україні) та 

міжнародному (відповідно до Рамкової конвенції Ради Європи про захист 

національних меншин, 1995 р.); 

– напрями забезпечення принципу рівності прав національних 

меншин, до яких було віднесено: 1) створення можливостей реалізації 

представниками національних меншин своїх політичних, соціальних, 

економічних, громадянських та культурних прав і свобод нарівні з іншими 

національностями; 2) захист прав і свобод національних меншин у разі їх 

порушення, що передбачає вільне обрання та застосування форм і способів 

захисту; 3) розповсюдження зазначених можливостей для всіх національних 

меншин, незважаючи на їх особливості; 4) надання всім національним 

меншинам однаковою мірою зазначених можливостей; 5) встановлення 

реального механізму забезпечення державою зазначених можливостей;  

– система суб’єктів конституцiйно-правової відповідальності за 

порушення принципу рiвностi прав і свобод людини і громадянина в 

Україні, до яких було віднесено: державу, органи державної влади й органи 

місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб; підприємства, 

установи та організації; засоби масової інформації, політичні партії, 

громадські організації та інші інституції громадянського суспільства; 

фізичні особи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дисертації положення, висновки, пропозиції і рекомендації 

можуть бути використаними: 
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– у науково-дослідній сфері –для подальшої розробки доктринальних 

питань забезпечення правової рівності людини і громадянина в межах теорії 

конституційного права та комплексних досліджень проблематики розбудови 

демократичної, правової, соціальної держави в Україні; 

– у нормопроектній та правотворчій діяльності –для внесення змін і 

доповнень до нормативних актів, що стосуються закріплення конституційно-

правових засад рівності прав і свобод людини та громадянина, оптимізації 

нормативно-правового регулювання окремих видів правової рівності в 

Україні; 

– у правозастосовній діяльності – для вдосконалення практичної 

діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення реалізації конституційного принципу рівності прав і свобод 

людини та громадянина в Україні (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в діяльності Конституційного Суду України від 

12 червня 2014 р.); 

– у навчальному процесі – при підготовці методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників і навчально-методичних комплексів із 

правознавства, конституційного права України, міжнародного права, 

спеціальних курсів з прав людини, а також у процесі викладання зазначених 

дисциплін (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в 

навчальний процес юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 14 квітня 2015 р.); 

– у системі юридичного всеобучу широких верств населення, підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації – матеріали дисертації можуть 

бути використані в системі навчання державних службовців і службовців 

органів місцевого самоврядування та підвищення рівня правової культури 

населення України. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було 

оприлюднено дисертантом на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Модернізація Конституції України та 

вдосконалення правоохоронної діяльності» (Київ, 25 квітня 2014 р.); «Держава 

і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (Суми, 17–18 травня 

2014 р.); «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих 

учених» (Харків, 19 травня 2014 р.); «Правовое регулирование сотрудничества 

Украины и Молдовы с Европейским Союзом» (Украина-Молдова, Трускавец-

Кишинев, 3–7 июня 2014 г.); «Правовые проблемы в Молдове, Украине и 

Грузии в контексте евроинтеграционнных процессов» (Кишинев, Республика 

Молдова, 7–8 ноября 2014 г.); «Держава і право: проблеми становлення і 

стратегія розвитку» (Ужгород, 14–15 листопада 2014 р.); «Права людини в 

Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та 

забезпечення» (Київ, 10 грудня 2014 р.); «Сучасні проблеми правового, 

економічного та соціального розвитку держави» (Харків, 12 грудня 2014 р.); 

«Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (Кошице, Словацька 
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Республіка, 27–28 лютого 2015 р.); «Правова держава: історія, сучасність та 

перспективи формування в Україні» (Ужгород, 28 лютого 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження було 

викладено в одноосібній монографії, 36 статтях, серед яких 26 статей – у 

фахових виданнях (у тому числі 4 – у виданнях іноземних держав; 6 – у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних «Index 

Copernicus International» та «HeinOnline»), у 10 тезах наукових доповідей та 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Згідно з метою і задачами дослідження 

дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на 

19 підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (771 найменування) і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 469 сторінок, з них основного тексту – 389 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного 

дослідження, встановлюється зв’язок із науковими програмами, планами, 

темами, визначаються об’єкт, предмет, мета, задачі, наукова новизна і 

практичне значення результатів дослідження, апробація результатів дисертації 

та наукові публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічне розуміння рівності прав і свобод 

людини та громадянина» складається з п’яти підрозділів і присвячений 

аналізу методологічних засад дослідження принципу рівності, вивченню 

процесу еволюції ідеї рівності, її трансформації у принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина та його еволюції в Україні, розгляду 

співвідношення й пріоритету категорій рівності, свободи і справедливості в 

історії наукової думки та в сучасному конституційному праві. 

У підрозділі 1.1 «Методологічні засади дослідження принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина» здійснено теоретико-

методологічне обґрунтування проблеми рівності прав і свобод людини та 

громадянина і відзначено необхідність дослідження принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина з використанням сучасної методології, що 

враховувала б нинішній стан його конституційно-правового закріплення і 

практики реалізації в Україні, а також відповідність вітчизняного регулювання 

принципу рівноправності виробленим міжнародною спільнотою стандартам. 

Встановлено, що при дослідженні методологічних засад конституційного 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина необхідно 

враховувати: 1) специфіку предмета дослідження (зміст принципу рівності 

прав і свобод людини та громадянина в умовах сучасного розвитку вітчизняної 

правової системи і українського суспільства); 2) необхідність встановлення 

рівності прав і свобод людини та громадянина незалежно від зовнішніх 

факторів; 3) важливість висвітлення впливу економічних і соціальних умов на 

сутність досліджуваного принципу; 4) необхідність здійснення аналізу історії 
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розвитку суспільства, а також запровадження та розвитку в ньому вказаного 

принципу. 

Аналіз методологічних засад дослідження конституційного принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина дав змогу зробити висновок, що 

він може бути розглянутий за допомогою низки підходів (філософського, 

антропологічного, феноменологічного, цивілізаційного та ін.), методів 

(історично-правового, діалектичного, логічного, системного, структурно-

функціонального, методу аналогії, компаративістського, соціологічного, 

методу прогнозування тощо) та засобів науково-юридичного дослідження 

(емпіричних і теоретичних). Наприкінці підрозділу наголошено, що зазначені 

підходи, методи та засоби дають змогу для всебічного, детального й 

системного аналізу конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні через його складові та з урахуванням різноманітних 

чинників і умов, за яких він реалізується. 

У підрозділі 1.2 «Ідеї рівності як форма вираження буття людини: 

гносеологічний аспект» надано характеристику ідеї рівності прав і свобод 

людини та громадянина у філософських і політико-правових вченнях 

минулого та з’ясовано, що ідея рівності має глибоке історичне коріння та є 

характерною для всіх часів розвитку людства. Проаналізовано особливості 

формування та становлення названої ідеї у межах окремих історичних періодів 

та зроблено висновок, що остання, будучи зароджена ще в античному світі, 

пройшла еволюцію розвитку від диференційованого підходу до її розуміння з 

урахуванням різноманітних стратифікаційних ознак до ідеї загальної рівності, 

яка з часом отримувала все більше визнання. 

Акцентовано увагу на тому, що у політико-правовій історії людства, 

релігійних підходах, у працях провідних мислителів, філософів, юристів 

обґрунтовувалася цінність рівності як форми вираження буття людини, 

відображався процес становлення ідеї рівності. 

У підрозділі розглянуто також і особливості обґрунтування ідеї рівності 

у працях українських мислителів різних часів. 

У підрозділі 1.3 «Трансформація ідеї рівності людей в принцип 

рівності прав і свобод людини і громадянина та його еволюція в Україні» 

встановлено, що ідеї рівності прав і свободи людини та громадянина визначені 

та проаналізовані в політико-правових вченнях минулого, знаходять своє 

перше юридичне закріплення на рівні правових актів конституційного 

характеру в XVIII – ХІХ століттях. 

У процесі еволюції принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні виділено такі основні етапи: 1) ХVIII ст.: перше 

інституціональне оформлення принципу рівності в Україні – створення та 

прийняття у 1710 р. Пактів і Конституції законів та вольностей Війська 

Запорізького; 2) XIX – початок XX ст.: період інтенсивного розвитку ідеї 

правової рівності в українській політичній та правовій думці, спроби її 

інституційного оформлення (діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, 

проекти правового і політичного устрою України Г. Андрузького, 
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конституційний проект М. Драгоманова та ін.); 3) 1917–1920 рр.: період 

національно-державного відродження України, упродовж якого було 

розроблено кілька теоретичних концепцій правової рівності (наукові праці 

М. Грушевського, Б. Кістяківського та ін.) та прийнято низку важливих 

документів конституційного характеру (Універсали Центральної Ради, 

Конституція УНР 1918 р., Закон про тимчасовий державний устрій України 

1918 р., Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в 

УНР 1920 р. та ін.); 4) 1918–1991 рр.: період радянської України, за часів якої 

правова думка розвивалася в межах наукового комунізму та історичного 

матеріалізму – Конституції УСРР 1919, 1929, Конституції УРСР 1937, 1978 рр. 

мали здебільшого формальний характер та несли в собі переважно ідеологічне 

навантаження (права і свободи людини та їх гарантії, закріплені в них, 

здебільшого були суто декларативними або взагалі ігнорувалися); 5) з 1991 р. – 

донині: період незалежної України, що охоплює два етапи (1991 р. – 28 червня 

1996 р. та 1996 р. – донині) та характеризується демократичним розвитком 

держави, визнанням на конституційному рівні принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина, його детальним законодавчим регулюванням на основі 

вироблених світовою спільнотою загальних стандартів у галузі прав людини. 

У підрозділі 1.4 «Рівність людей та свобода і справедливість: 

питання співвідношення і пріоритету» здійснено аналіз еволюції концепції 

правової рівності в історії цивілізації та визначено її взаємозв’язок із 

фундаментальними аксіологічними постулатами свободи й справедливості в 

історії наукової думки та в сучасному конституційному праві. 

З’ясовано, що поняття рівності, свободи та справедливості мали різне 

змістове наповнення за різних історичних часів. Автором акцентовано увагу на 

тому, що у більшості випадків рівність розглядається як складова понять 

свободи та справедливості, або як явище, що тісно пов’язане з цими 

категоріями, які, у свою чергу, характеризують сутність людини і є основними 

формами вираження буття людства. Зроблено висновок, що розбіжність у 

тлумаченні співвідношення цих понять зумовлена тим, що вони не є 

тотожними правовими категоріями, а різні аспекти категорії «рівність» не 

завжди збігаються з різними аспектами категорій «свобода» і 

«справедливість». У підрозділі доведено, що свобода, справедливість i рівність 

є невід’ємними одне від одного поняттями, оскільки реалізація ідеї 

справедливості в праві неможлива без забезпечення свободи кожної окремої 

особистості, а загальний зміст свободи, у свою чергу, можна відобразити 

тільки через норми і принципи формально-правової рівності всіх індивідів. 

У підрозділі 1.5 «Рівність формальна і реальна: ціннісний та 

сутнісний виміри» до основних типів рівності віднесено: рівність людей 

соціальну (онтологічну); рівність можливостей досягнення цілей 

(телеологічну); рівність формальну (юридичну), тобто рівність умов життя, 

врівноважених законодавчим шляхом; рівність результатів (фактологічну); 

рівність реальну (фактичну), тобто однакове становище людей у суспільстві. 

За результатами проведеного вивчення обґрунтовано думку, що найбільш 
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принципове значення має розподіл між рівністю реальною (фактичною) та 

рівністю юридичною (формальною). 

Встановлено, що під час визначення змісту та структури формальної 

рівності найчастіше в юридичній науці використовуються терміни «правова 

рівність» і «юридична рівність», які у більшості випадків вживаються як 

синоніми, що не знаходить повної підтримки у автора. Так, розбіжності між 

цими категоріями виявляються у випадку визнання розходжень між правом і 

законом, адже юридична рівність у конкретній правовій системі може бути як 

діючою (реальною), так і декларативною. За своїм змістом поняття «правова 

рівність» є ширшим, аніж «юридична рівність», адже якщо останнє відображає 

лише нормативне закріплення відповідних положень про рівність, то перше 

містить у собі не тільки формальне закріплення рівності, а й механізми її 

реалізації та захисту. 

Виходячи з аналізу норм Конституції України, зроблено висновок про 

те, що основу змісту конституційно закріпленого принципу рівності 

становлять такі його елементи, як рівноправність і рівність перед законом. У 

підрозділі наголошено, що вимоги рівноправності й рівного захисту законом 

мають фундаментальний зміст для демократичної та правової держави, адже 

саме вони являють собою необхідне формальне підґрунтя існування людей у 

суспільстві, їх фактичну рівність. 

Розділ 2 «Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина та 

його ціннісні виміри в конституційному праві України» складається з 

чотирьох підрозділів та присвячений аналізу сутності й особливостей 

конституційного принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, його 

місця в системі принципів конституційного права України та значення для 

реалізації основних прав і свобод людини та громадянина. 

У підрозділі 2.1 «Принципи конституційного права України: ознаки 

та поняття» з’ясовано, що в сучасній юридичній науці відсутній єдиний 

підхід до розуміння сутності принципів конституційного права, визначення їх 

властивостей. Аналіз основних вітчизняних і зарубіжних наукових джерел дав 

можливість визначити принципи конституційного права як вихідні ідеї, на 

яких ґрунтуються конституційні правовідносини (такі ідеї є певними 

правилами або регуляторами відносин у сфері конституційного права). У 

роботі наголошено, що принципами конституційного права є не просто ідеї, а 

основоположні, керівні, фундаментальні ідеї, які є визначальними, 

відправними, провідними настановами керівного характеру та відіграють роль 

орієнтирів у формуванні як самого конституційного права, так і інших галузей 

вітчизняного права. 

У роботі встановлено, що характерною ознакою принципів 

конституційного права України є те, що вони є загальними соціальними 

орієнтирами конституційно-правового регулювання, тобто на загальному рівні 

визначають сутність і зміст, спрямованість та форми конституційно-правового 

регулювання; визначають механізм правового регулювання відносин в цілому 

в суспільстві й державі та моделюють поведінку суб’єктів правовідносин, але 



14 

 

при цьому поширюються на невизначене коло суб’єктів і навіть на заздалегідь 

невстановлені відносини; визначають правило, міру необхідної поведінки 

суб’єктів права й ґрунтуються на рівності, справедливості, істині, правильності 

та інших загальнолюдських цінностях, і, таким чином, є тим критерієм, 

завдяки якому підтверджується відповідність норм конституційного права 

моральному виміру й ідеалам справедливості. 

У підрозділі 2.2 «Видова самостійність і соціальне призначення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів 

конституційного права України» встановлено, що в Конституції України 

принцип рівності прав і свобод людини і громадянина становить основу 

правового статусу людини й громадянина, підкреслюючи демократичну 

спрямованість процесів державотворення, що відбуваються в межах 

універсальної концепції правової соціальної держави. 

Сформульовано авторське визначення принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина. Автором доведено, що правова природа принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина визначається встановленням та 

застосуванням єдиних правових засобів у сфері правового статусу людини й 

громадянина, які є основою механізму правового регулювання, тобто норм 

права, юридичних фактів, актів реалізації прав і обов’язків для всіх учасників 

правовідносин; передбаченням системи організаційних засобів, необхідних 

для реалізації прав і обов’язків учасників правовідносин; забезпеченням 

рівності конституційних прав і обов’язків суб’єктів правовідносин; 

виключенням будь-яких привілеїв для одних громадян чи обмеженням у 

правах інших; недопущенням преференцій у сфері прав і свобод людини та 

громадянина для будь-яких груп чи соціальних категорій населення. 

Закріплення в Конституції України принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина означає проголошення та втілення в національній 

практиці державності демократичного політичного режиму, вироблення та 

впровадження в діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування постулату недопустимості привілеїв чи обмежень у правах 

людини за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Наприкінці підрозділу 

наголошено, що гуманістичні основи принципу рівності прав і свобод 

особистості, які ґрунтуються на ідеях свободи, демократизму та 

справедливості, визначають його фундаментальність, важливість і визнання не 

тільки галуззю конституційного права України, а й іншими галузями 

вітчизняної правової системи, а також зумовлюють необхідність врахування 

всіх аспектів цього принципу при реформуванні національного права. 

У підрозділі 2.3 «Зміст принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні» стверджується, що рівність прав і свобод людини та 

громадянина має розглядатись насамперед як принцип, що регулює правове 

становище особи в державі та, поряд з іншими конституційними принципами 

правового статусу людини та громадянина, становить фундамент для 
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вітчизняного галузевого законодавства України і є основним соціальним 

орієнтиром для конституційно-правового регулювання суспільних відносин в 

нашій країні. Зроблено висновок, що цей принцип вимагає, щоб усі люди в 

Україні були рівними перед законом і мали рівні правові можливості для 

участі в життєдіяльності суспільства з урахуванням можливостей соціально-

економічного розвитку самого суспільства. Окремо акцентовано увагу на 

тому, що даний принцип припускає не тільки рівність прав, а й рівність 

обов’язків, вказує на тісний зв’язок між правами й обов’язками, на їх єдність 

та визначає, що не може бути привілеїв чи обмежень прав і свобод людини та 

громадянина за будь-якими ознаками й обставинами. 

Обґрунтовано думку, що у сучасному розумінні принцип рівності прав і 

свобод людини та громадянина в Україні охоплює такі аспекти: 1) рівність 

прав і свобод людини та громадянина незалежно від раси, національності, 

етнічного походження, кольору шкіри; 2) рівність прав і свобод людини та 

громадянина незалежно від політичних, релігійних та інших переконань; 

3) рівність прав і свобод людини та громадянина незалежно від соціального 

походження і майнового стану; 4) гендерну рівність; 5) рівність прав і свобод 

людини та громадянина незалежно від місця проживання, мовних чи інших 

ознак; 6) рівність перед законом і судом. 

У підрозділі 2.4 «Правові пільги, імунітети та обмеження як 

винятки з принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні» 

з’ясовано, що законодавство України, закріпивши принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина як один із основних конституційних принципів 

демократичного суспільства, разом із тим передбачає, що в окремих випадках, 

за наявності певних обставин чи статусу осіб, можливі винятки з цього 

принципу щодо окремих категорій осіб і застосування до них у спеціально 

встановленому порядку певних імунітетів, пільг та обмежень, перелік яких 

закріплено у відповідних нормативно-правових актах. 

Окрему увага у підрозділі приділено з’ясуванню сутності правових 

пільг, імунітетів та обмежень, а також розмежуванню названих категорій. 

Автором наголошено, що наявність окремих правових імунітетів, пільг 

та обмежень прав людини в конституційному праві України в цілому не 

порушує загального принципу рівності, адже вони є певними винятками та 

визначають особливості реалізації принципу рівності прав і свобод людини та 

громадянина щодо законодавчо визначених категорій осіб. 

Розділ 3 «Конституційно-правове регулювання принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина в Україні» складається з шести 

підрозділів і присвячений аналізу змісту й особливостей законодавчого 

закріплення та практики реалізації основних структурних елементів 

конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина. 

У підрозділі 3.1 «Рівність прав і свобод людини та громадянина в 

Україні незалежно від раси, національності, етнічного походження, 

кольору шкіри» визначено, що Конституція й законодавство України 

відповідно до міжнародно-правових стандартів закріплюють принцип рівності 
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осіб незалежно від їх етнічного походження, расової приналежності, 

національності, кольору шкіри й містять засоби його забезпечення. Зроблено 

висновок, що цей аспект правової рівності в Україні має суттєві недоліки 

реалізації, які піддано у роботі відповідному аналізу. Автором визначено 

основні напрямки законодавчого закріплення цього аспекту принципу 

рівноправ’я людей. 

У підрозділі обґрунтовано думку, що стратегічним завданням 

української держави у сфері забезпечення рівноправності за цими ознаками є 

формування нової, виваженої, дієздатної державної етнополітики, спрямованої 

на оптимізацію управління етнонаціональними процесами в поліетнічному 

соціумі як на центральному, так і на регіональному рівні, з метою зміцнення 

міжетнічних взаємин, забезпечення умов для вільного розвитку культур всіх 

етнічних спільнот, які проживають у країні. При цьому акцентовано увагу на 

тому, що результативність такої політики безпосередньо залежить від того, 

наскільки ефективно налагоджено чітке й науково обґрунтоване управління 

етнонаціональними процесами в поліетнічному соціумі як на центральному, 

так і на регіональному рівні, а також наскільки забезпечується зусиллями 

держави та самих етнічних груп поєднання інтересів локальних спільнот, 

інтересів регіонів і фундаментальних національних інтересів Української 

держави. Доведено, що головним напрямом діяльності держави у сфері 

забезпечення рівноправності за цією ознакою має бути зміцнення міжетнічних 

взаємин, забезпечення умов для вільного розвитку культур усіх етнічних 

спільнот, які населяють нашу країну, реалізація яких передбачає здійснення 

цілого комплексу логічно взаємопов’язаних та ефективних заходів. 

Застосування ефективних механізмів консолідації всіх етнічних складових 

українського суспільства, на думку автора, є неодмінною умовою успішного 

розвитку України як європейської держави. 

У підрозділі 3.2 «Рівність прав і свобод людини та громадянина в 

Україні незалежно від політичних, релігійних та інших переконань» 

з’ясовано, що Україна як демократична держава, в якій існує плюралізм 

світогляду, гарантує рівність прав і свобод будь-якої людини, незалежно від її 

політичних, релігійних та інших переконань. 

Автором виокремлено та детально проаналізовано умови та вимоги, які 

забезпечують дію принципу рівності прав і свобод людини та громадянина у 

Україні незалежно від політичних переконань. 

У роботі наголошено, що важливим аспектом принципу рівності прав і 

свобод людини та громадянина є рівність осіб незалежно від релігійних 

переконань, яка охоплює: закріплення світського характеру держави; 

гарантування свободи світогляду та віросповідання, мирного співіснування 

віруючих різних конфесій та осіб, які не сповідують жодної релігії; визнання 

усіх громадян України рівними перед законом в усіх сферах суспільного життя 

незалежно від їхнього ставлення до релігії; неможливість ухилення від 

виконання конституційних обов’язків з мотивів релігійних переконань. 

Доведено думку, що викладені положення спрямовані на надання кожному, 
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незважаючи на його ставлення до релігії, рівних прав і можливостей, на 

сприяння віротерпимості, а також на загальне забезпечення взаєморозуміння, 

спокою та злагоди в суспільстві, що є одним із основних чинників процесу 

демократизації. 

У підрозділі зазначено, що, незважаючи на загальну відповідність 

чинних норм конституційного права України сучасним міжнародним 

стандартам у галузі прав людини, актуальним є вдосконалення чинного 

законодавства України щодо свободи совісті та взаємовідносин держави і 

церкви (насамперед, свого оновлення відповідно до сучасних реалій та з 

урахуванням змін, що відбулися у державному і суспільному житті країни, 

потребує Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 

23.04.1991 р.), а також створення при Уповноваженому Верховної Ради 

України з прав людини спеціального дорадчого органу, який би сприяв 

забезпеченню принципу рівності особи незалежно від релігійних 

переконань. 

У підрозділі 3.3 «Рівність прав і свобод людини та громадянина в 

Україні незалежно від соціального походження і майнового стану» цей 

аспект конституційного принципу рівності визначено як закріплену в 

законодавстві та забезпечену державою рівність можливостей осіб реалізувати 

свої права та свободи незважаючи на вік, походження, професію, наявне майно 

та інші соціально значущі ознаки. Обґрунтовано позицію, що спрямованість 

соціальної політики держави на забезпечення принципу рівності для розвитку 

кожної особистості незалежно від її соціального походження й майнового 

стану, можливості застосування нею своїх здібностей на власну та суспільну 

користь, врахування потреб особи та сприяння задоволенню інтересів усіх 

соціальних груп, зміцнення на цій основі єдності в суспільстві є визначальною 

ознакою демократичної соціальної держави. 

У роботі підкреслюється, що незважаючи на закріплення у тексті 

Конституції України принципів правової соціальної держави, рівності 

конституційних прав і свобод усіх осіб незалежно від їх соціального 

походження та майнового стану, а також на наявність великої кількості 

нормативних актів у сфері соціального забезпечення та соціального 

захисту, Україна ще не відбулася повною мірою як соціальна держава, що 

безпосередньо зумовлено складною економічною ситуацією в країні, яка 

заважає реалізації існуючих соціальних програм у належному обсязі.  

Доведено, що вкрай важливою умовою для реалізації принципу рівності 

прав і свобод громадян незалежно від їх соціального та майнового 

походження є проведення виваженої соціальної політики в умовах 

кардинального реформування соціально-економічної сфери життя 

суспільства. Наприкінці підрозділу сформульовано низку рекомендацій 

спрямованих на удосконалення чинного законодавства України у сфері, що 

розглядається. 

У підрозділі 3.4 «Гендерна рівність в Україні» зазначено, що одним із 

проявів конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 
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громадянина є рівність прав чоловіків та жінок, що являє собою важливу 

умову розбудови України як демократичної держави. 

Аналіз стану реального здійснення конституційного принципу 

рівноправності жінок і чоловіків в Україні дав змогу зафіксувати такі сфери 

його реалізації: особисту, культурну, політичну та соціально-економічну. 

Йдеться насамперед про гендерну нерівність, латентну й відкриту 

дискримінацію жінок у сфері політики, сімейних відносин, а також трудових 

відносин, у забезпеченні зайнятості й рівної оплати праці для жінок і 

чоловіків. Причинами недотримання принципу рівних прав та свобод жінок і 

чоловіків в Україні визначено недостатню ефективність існуючого механізму 

забезпечення гендерної рівності, а також певну декларативність і 

недотримання проголошених вітчизняним законодавством положень у цій 

сфері. 

До необхідних заходів щодо забезпечення рівності прав чоловіків і 

жінок в Україні віднесено: вироблення єдиної державної гендерної 

політики; за відсутності спеціально уповноваженого органу виконавчої 

влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 

створити при Кабінеті Міністрів України відповідну Координаційну раду, 

надавши їй повноваження вироблення держаної гендерної політики; внести 

зміни до пенсійного законодавства України щодо врахування кількості дітей 

при визначенні віку та стажу роботи для нарахування пенсії жінці-матері. 

У підрозділі 3.5 «Рівність прав і свобод людини та громадянина в 

Україні незалежно від місця проживання, мовних чи інших ознак»  

встановлено, що недопущення порушень принципу рівності прав і свобод 

особи залежно від місця її проживання доцільно розглядати не за ознакою 

місця проживання у вузькому розумінні, а з використанням широкого кола 

ознак, які в сукупності визначаються як соціальне відношення особи до 

певного простору – житлового приміщення, населеного пункту, 

адміністративно-територіальної одиниці (у тому числі – території з 

особливим статусом) чи країни, а також спосіб зміни такого відношення. 

Сукупність подібних випадків умовно можна позначити як дискримінацію, 

пов’язану з місцем проживання, або дискримінацію за просторовою 

ознакою. Зазначено, що досить часто порушення прав і свобод людини та 

громадянина залежно від місця проживання пов’язується з порушеннями 

права на свободу пересування та вибору місця проживання. Доведено, що 

право на свободу пересування і вибір місця проживання містить у собі не 

лише право особи на фізичне переміщення в просторі, а й вимогу 

недискримінації, тобто неприпустимість приниження прав і свобод особи 

внаслідок такого переміщення. 

У підрозділі з’ясовано, що проблема рівності прав і свобод людини та 

громадянина в Україні також тісно пов’язана з мовним чинником. Водночас 

визначено, що для запобігання можливих конфліктів у цій сфері, гарантування 

дотримання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина незалежно 

від мовних ознак необхідним є проведення виваженої і толерантної мовної 
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політики, впорядкування і виключення існуючих протиріч в законодавстві, що 

регулює мовні відносини в Україні, шляхом внесення відповідних змін до 

Закону України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 р., 

розробки та прийняття Національної стратегії розвитку мов в Україні, а також 

запровадження спеціалізованого Уповноваженого з мовного питання, що дасть 

змогу вирішити цілу низку проблем мовної політики в Україні, зняти 

політичну напругу та зробить більш продуктивною й діловою співпрацю 

держави з громадськими організаціями, національними меншинами, що 

проживають в Україні. 

У підрозділі 3.6 «Рівність перед законом як засада демократичної, 

правової держави» зазначено, що цей елемент конституційного принципу 

рівності є однією з найважливіших основ правової держави, в якій саме право і 

закон є критеріями легітимності держави та її влади. 

У роботі аргументується, що засада рівності перед законом передбачає: 

1) визнання прав, свобод і обов’язків за всіма людьми однаковою мірою; 

2) неможливість існування привілеїв чи обмежень у правах і свободах за 

ознаками раси, національності, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 

3) розповсюдження своєї дії однаковою мірою на всю територію держави і всіх 

осіб, які на ній перебувають; 4) встановлення рівних правових гарантій прав і 

свобод людини та громадянина. 

Похідною від рівності перед законом названо рівність перед судом, яка 

означає: 1) громадяни України можуть звертатися до суду для здійснення 

правосуддя на рівних умовах; 2) суд має бути однаковий для всіх і повинен 

виносити однакові рішення з однакових справ, керуючись виключно законом; 

3) сторони судового процесу мають рівні процесуальні права й обов’язки; 

4) всі справи розглядаються судами в однаковому процесуальному порядку 

незалежно від складу і учасників процесу, суд не може створювати для однієї 

зі сторін будь-які переваги чи обмеження. У дослідженні акцентується увага на 

доповненні статті 24 Конституції України положенням рівності громадян 

перед судом, виклавши частину 1 статті 24 Конституції України в такій 

редакції: громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними 

перед законом і судом. 

Зроблено висновок, що забезпечення реалізації засади рівності перед 

судом і законом в Україні як невід’ємного складового елементу правової 

держави передбачає вдосконалення законодавчого закріплення рівного обсягу 

прав, обов’язків і відповідальності для різних суб’єктів права, для чого 

запропоновано введення процедури громадської експертизи законодавчих 

актів, що передбачала б професійну правову оцінку підготовлених 

законопроектів науковою громадськістю, представниками спеціальних 

правових центрів, правозахисних громадських організацій тощо. 

Розділ 4 «Конституційно-правові гарантії забезпечення принципу 

рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні» складається з 
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чотирьох підрозділів і присвячений аналізу конституційно-правового 

механізму забезпечення принципу рівності, а також визначенню напрямів 

розвитку і вдосконалення його правового закріплення та практики 

реалізації. 

У підрозділі 4.1 «Конституційно-правовий механізм забезпечення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні» 

розглянуто питання вироблення належної юридичної системи гарантування 

принципу рівності. Автором сформульовано визначення конституційно-

правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина. На підставі аналізу норм вітчизняного 

конституційного законодавства загальний масив гарантій механізму 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

запропоновано поділяти на нормативні (матеріально-правові й 

процесуально-правові) та інституційні. 

У роботі зроблено висновок, що матеріально-правова нормативна 

складова механізму охоплює визначений Конституцією та законами України 

зміст принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, а 

процесуально-правова – форми та засоби, спрямовані на гарантування цього 

принципу, тобто комплекс регламентованих процедур, що здійснюються 

органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян 

чи їх посадовими та службовими особами, іншими суб’єктами 

конституційного права з реалізації, охорони та захисту рівноправності в 

Україні. 

Поряд з цим обґрунтовано позицію, що інституційний зріз механізму 

забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина випливає 

із матеріально-правової складової і є системою органів, уповноважених 

забезпечувати гарантований конституційними нормами принцип рівності прав 

і свобод людини і громадянина. Інституційна складова конституційно-

правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина охоплює також національні (внутрішньодержавні) та міжнародні 

(зовнішні) інституції. 

У підрозділі 4.2 «Особливості забезпечення принципу рівності прав і 

свобод іноземців та осіб без громадянства в Україні» на підставі аналізу 

чинного законодавства, що закріплює правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства в Україні, зроблено висновок, що нині у нашій державі діє 

налагоджена система конституційно-правових гарантій принципу рівності 

прав і свобод іноземців та осіб без громадянства. Дотримання зазначеного 

принципу відбувається на підставі положень Конституції України, законів 

України, а також положень міжнародних актів, ратифікованих Україною. Крім 

того, в Україні діє розгалужена система державних органів, які у сукупності 

являють собою інституційний механізм забезпечення прав і свобод іноземців 

та осіб без громадянства. 

У роботі встановлено, що особливості забезпечення принципу рівності 

прав і свобод іноземців та осіб без громадянства в Україні полягають в їх 
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особливому правовому статусі. Відповідно до загального змісту 

функціонування сучасної правової держави, забезпечення принципу рівності 

прав і свобод здійснюється однаковою мірою щодо всіх осіб, які проживають 

на території держави. Зроблено висновок, що іноземці та особи без 

громадянства володіють однаковою мірою тими самими правами та 

свободами, що й громадяни України, за винятками, встановленими 

Конституцією і законами України, які в цілому відповідають міжнародним 

стандартам у цій сфері та не порушують принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

У підрозділі 4.3 «Забезпечення принципу рівності прав національних 

меншин в Україні» виділено основні групи прав національних меншин: 

1) право на самоорганізацію; 2) право на представництво у виборних органах 

влади та місцевого самоврядування; 3) культурні права; 4) право на 

використання рідних мов; 5) право на освіту мовою національних меншин; 

6) право національних меншин на інформацію. 

Автором доведено позицію, що забезпечення принципу рівності прав 

національних меншин полягає у: 1) можливості реалізації представниками 

національних меншин своїх політичних, соціальних, економічних, 

громадянських та культурних прав і свобод нарівні з іншими 

національностями; 2) здатності захистити права і свободи в разі їх 

порушення, що передбачає вільне обрання та застосування форм і способів 

захисту; 3) розповсюдженні зазначених можливостей для всіх національних 

меншин, незважаючи на їхні особливості; 4) наданні всім національним 

меншинам однаковою мірою зазначених можливостей; 5) встановленні 

реального механізму забезпечення державою зазначених можливостей. 

У підрозділі акцентовано увагу на тому, що українська держава, 

забезпечуючи принцип рівності прав і свобод для всіх членів суспільства, не 

може надавати перевагу жодній із національних меншин. Встановлення 

однакових за змістом та обсягом прав і свобод для всіх без винятку 

національних меншин відповідає міжнародним стандартам, а також 

європейській практиці. Автором наголошено, що врахування 

етнонаціонального фактора постає як обов’язкова умова розвитку країни, а 

забезпечення конституційних прав і свобод представників національних 

меншин, підтримка етнокультурної ідентичності при відкритості викликам 

сучасної модернізації виходять на перший план при реалізації державної 

етнонаціональної політики в Україні. 

У підрозділі 4.4 «Конституційно-правова відповідальність за 

порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні» з’ясовано, що ефективності забезпечення принципу рівності прав і 

свобод людини і громадянина в Україні значною мірою сприяє встановлення 

юридичної відповідальності за його недотримання. 

Сформульовано авторське визначення конституційно-правової 

відповідальність за порушення принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 
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До нормативних підстав конституційно-правової відповідальності у 

роботі віднесено норми, що закріплюють склади конституційних деліктів. Їх 

положення повинні містити: 1) об’єкт конституційно-правового 

правопорушення; 2) суб’єктний склад; 3) коло суб’єктів, уповноважених 

притягати винних осіб до відповідальності; 4) власне конституційно-правові 

санкції; 5) процесуальні процедури застосування конституційно-правових 

санкцій. До переліку нормативно-правових актів, що закріплюють 

відповідальність за вчинення конституційних деліктів, запропоновано 

віднести: 1) Конституцію України; 2) закони України; 3) інші нормативно-

правові акти (у т.ч. нормативно-правові акти, що закріплюють 

конституційно-правове провадження щодо застосування певних заходів 

відповідальності). 

За результатами розгляду конституційної відповідальності в 

ретроспективному аспекті виділено такі підстави для її настання: 

1) нормативну, що передбачає умови притягнення до конституційно-правової 

відповідальності; 2) фактичну – власне правопорушення (конституційний 

делікт). До суб’єктів конституцiйно-правової відповідальності за порушення 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні віднесено: 

державу, органи державної влади й органи місцевого самоврядування, їх 

службові та посадові особи; підприємства, установи та організації; політичні 

партії, громадські організації, засоби масової інформації; фізичні особи. У 

роботі доведено, що актуальною нині є проблема визначення конституцiйно-

правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод 

людини та громадянина в Україні та відсутність чіткої регламентації складів 

конституційних деліктів та, як наслідок, конституційно-правових санкцій, а 

також суб’єктів відповідальності. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і 

подано нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності та 

особливостей принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також 

пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення конституційно-правового 

закріплення та практики реалізації основних аспектів принципу правової 

рівності в Україні. 

1. Аналіз методологічних засад дослідження конституційного 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина дав змогу зробити 

висновок, що він може бути розглянутий за допомогою низки підходів 

(філософського, антропологічного, феноменологічного, цивілізаційного та 

ін.), методів (історично-правового, діалектичного, логічного, системного, 

структурно-функціонального, методу аналогії, компаративістського, 

соціологічного, методу прогнозування тощо) та засобів науково-

юридичного дослідження (емпіричних і теоретичних). Зазначені підходи , 
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методи і засоби дають змогу для всебічного, детального та системного 

аналізу конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина в Україні через його складові та з урахуванням різноманітних 

чинників і умов, за яких він реалізується. 

2. У політико-правовій історії людства, у релігійних підходах, у працях 

провідних мислителів, філософів, юристів різних часів обґрунтовувалася 

цінність рівності як форми вираження буття людини, відображався процес 

становлення ідеї рівності як частини світогляду та правової ідеології в цілому. 

На кожному історичному періоді рівність розглядалася й отримувала свою 

особливу правову оцінку. Ідеї рівності прав і свобод людини та громадянина, 

визначені та проаналізовані в політико-правових вченнях минулого, набули 

свого юридичного закріплення на рівні правових актів конституційного 

характеру в XVIII – ХІХ століттях. 

3. У процесі еволюції принципу рівності прав і свобод людини та 

громадянина в Україні виділено п’ять етапів: 1) ХVIII ст.: перше 

інституціональне оформлення принципу рівності в Україні; 2) XIX – початок 

XX ст.: період інтенсивного розвитку ідеї правової рівності в політичній та 

правовій думці, спроби її інституційного оформлення; 3) 1917–1920 рр.: часи 

національно-державного відродження України, упродовж якого було 

розроблено кілька теоретичних концепцій правової рівності та прийнято 

низку документів конституційного характеру; 4) 1918–1991 рр.: період 

радянської України, за часів якої правова думка розвивалася в межах 

наукового комунізму та історичного матеріалізму; 5) з 1991 р. – донині, 

період незалежної України, якій можна поділити на два етапи (1991 р. – 

28 червня 1996 р. та 1996 р. – донині), що характеризується демократичним 

розвитком Української держави, визнанням на конституційному рівні 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, його законодавчим 

регулюванням на основі вироблених світовою спільнотою стандартів у галузі 

прав людини. 

4. Аналіз еволюції розуміння правової природи рівності людей, 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина дав змогу зазначити, 

що як українські мислителі, так і мислителі інших країн за різних історичних 

періодів пов’язували загальну концепцію рівності людей із фундаментальними 

аксіологічними постулатами свободи та справедливості. Вони є невід’ємними 

одне від одного поняттями, оскільки реалізація ідеї справедливості у праві 

неможлива без забезпечення свободи окремої особистості, а загальний зміст 

свободи, у свою чергу, можна відобразити лише через норми та принципи 

формально-правової рівності. 

5. Основні типи рівності охоплюють: рівність людей соціальну 

(онтологічну); рівність можливостей досягнення цілей (телеологічну); 

рівність формальну (юридичну), тобто рівність умов життя, врівноважених 

законодавчим шляхом; рівність результатів (фактологічну); рівність 

реальну (фактичну), тобто однакове становище людей у суспільстві . 

Найпринциповішим для дослідження є розподіл між рівністю реальною  
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(фактичною) та рівністю юридичною (формальною). При цьому вимоги 

рівноправності та рівного захисту законом як складових принципу 

правової рівності мають фундаментальний зміст для демократичної та 

правової держави, адже саме вони становлять необхідне формальне 

підґрунтя існування людей у суспільстві та визначають характер вирішення 

спорів. 

6. Визначено принципи конституційного права України як вихідні, 

фундаментальні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною 

значущістю, вищою імперативністю, які зумовлені потребами розвитку 

держави і суспільства та відображають суттєві положення теорій, 

концепцій, наукових підходів у галузі науки конституційного права, 

отримали своє визнання на рівні конституційного законодавства, передусім 

– Основного Закону України, і у концентрованому вигляді визначають 

зміст конституційного права України, його сутність, призначення у 

суспільстві та державі, є основними соціальними орієнтирами 

конституційно-правового регулювання та поширюються на всіх суб’єктів 

конституційного права. 

7. Конституційний принцип рівності прав і свобод людини і 

громадянина – це універсальний правовий принцип, що ґрунтується на 

ідеях свободи і справедливості, знаходить своє визнання й нормативне 

закріплення в міжнародному праві та на національному рівні, є 

основоположним принципом правового статусу особи, визначає режим її 

взаємовідносин із державою та суспільством, встановлює рівність прав і 

свобод людини та громадянина та їх рівність перед законом, виключає 

будь-які привілеї, обмеження в правах і преференції для будь-яких осіб чи 

соціальних груп. 

8. Наявність окремих правових імунітетів, пільг та обмежень прав 

людини не порушує загального принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина. Вони являють собою певні його виключення, винятки і 

визначають особливості реалізації принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина по відношенню до законодавчо визначених категорій осіб. 

Розгляд змісту і особливостей правових імунітетів, пільг та обмежень, 

закріплених у конституційному праві України, свідчить, що такі виключення з 

принципу правової рівності на сьогоднішній день потребують впорядкування, 

систематизації, перегляду і приведення у відповідність до сучасних потреб 

суспільства. 

9. Стратегічним завданням Української держави у сфері забезпечення 

рівноправності незалежно від раси, національності, кольору шкіри й 

етнічного походження є формування нової, виваженої, дієздатної державної 

етнополітики, спрямованої на оптимізацію управління етнонаціональними 

процесами в поліетнічному соціумі як на центральному, так і на 

регіональному рівні з метою зміцнення міжетнічних взаємин, забезпечення 

умов для вільного розвитку культур і мов всіх етнічних спільнот, які 

проживають у країні. 
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10. Гарантування принципу плюралізму світогляду, рівності прав і 

свобод людини незалежно від її політичних, релігійних та інших переконань 

полягає у тому, що: ніхто не може бути примушений до вступу в політичну 

партію або обмежений у праві виходу з неї; належність до політичної партії не 

може бути підставою для обмеження прав або для надання пільг чи переваг; 

політичні партії є рівними перед законом; громадянин може бути членом лише 

однієї політичної партії; передбачена відповідальність за обмеження в правах 

чи переслідування громадян у зв’язку з належністю до політичних партій. 

Інший важливий аспект, що забезпечує рівність прав і свобод осіб незалежно 

від їх політичних переконань, полягає в рівності при формуванні 

представницьких органів влади та місцевого самоврядування, що передбачає 

однакову для всіх виборців можливість впливати на результати виборів, а 

також однакові можливості для кандидатів на посади у передвиборчій 

боротьбі. 

11. Зміст принципу рівності прав і свобод людини і громадянина 

незалежно від релігійних переконань становить: закріплення світського 

характеру держави; гарантування свободи світогляду та віросповідання, 

мирного співіснування віруючих різних конфесій та віруючих і осіб, які не 

сповідують жодної релігії; визнання всіх громадян України рівними перед 

законом в усіх сферах суспільного життя незалежно від їх ставлення до релігії; 

неможливість ухилення від виконання конституційних обов’язків з мотивів 

релігійних переконань. Незважаючи на загальну відповідність норм 

конституційного права України сучасним міжнародним стандартам у галузі 

прав людини, потребує вдосконалення законодавство України щодо свободи 

совісті та взаємовідносин держави і церкви, а також є необхідність створення 

при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини спеціального 

дорадчого органу, що сприяв би забезпеченню принципу рівності незалежно 

від релігійних переконань. 

12. Рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від 

соціального походження і майнового стану визначено як закріплену в 

законодавстві та забезпечену державою рівність можливостей осіб 

реалізувати свої права і свободи, не зважаючи на вік, походження, 

професію, наявне майно та інші соціально значущі ознаки. При цьому 

спрямованість соціальної політики держави на забезпечення принципу 

рівності можливостей для розвитку кожної особистості незалежно від її 

соціального походження і майнового стану, можливості застосування нею 

своїх здібностей на власну та суспільну користь, врахування потреб особи 

та сприяння задоволенню інтересів усіх соціальних груп і прошарків 

населення, зміцнення на цій основі єдності у суспільстві, є визначальною 

ознакою демократичної соціальної держави. Важливою умовою для 

реалізації прав і свобод людини та громадянина на основі принципу рівності 

незалежно від їх соціального та майнового походження, видається 

проведення виваженої соціальної політики в умовах кардинального 

реформування соціально-економічної сфери життя суспільства, що 
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передбачає перегляд та оновлення цілої низки нормативних актів України, 

які стосуються питань соціального захисту громадян. 

13. Необхідними заходами щодо забезпечення рівності прав чоловіків і 

жінок в Україні є вироблення єдиної державної гендерної політики. За 

відсутності спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків створити при 

Кабінеті Міністрів України відповідну Координаційну раду, надавши їй 

повноваження вироблення держаної гендерної політики. Внести зміни до 

ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. про  

врахування кількості дітей при визначенні стажу роботи, який дає право на 

пенсію жінці-матері. 

14. Дискримінація за місцем проживання може здійснюватися залежно 

від характеристик житлового приміщення, населеного пункту, 

адміністративно-територіальної одиниці (у тому числі території з особливим 

статусом). Під такою дискримінацією розуміється будь-яка відмінність між 

особами, зумовлена їх просторовою приналежністю. Дискримінація за 

просторовою ознакою є надто важливою для сучасної України, особливо це 

стосується прав і свобод осіб на тимчасово окупованій території України та в 

зоні проведення АТО. 

15. Мовне питання є достатньо складною, гострою конституційно-

правовою проблемою для нашої держави з багатонаціональним складом 

населення. Задля запобігання можливих конфліктів у цій сфері необхідно 

проведення виваженої і толерантної мовної політики, впорядкування та 

виключення існуючих протиріч у законодавстві, що регулює мовні відносини в 

Україні, шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про засади 

державної мовної політики» від 03.07.2012 р., розробки та прийняття 

Національної стратегії розвитку мов в Україні, а також запровадження 

спеціалізованого Уповноваженого з мовного питання. 

16. Принцип рівності перед законом передбачає: 1) визнання прав, 

свобод і обов’язків за всіма людьми однаковою мірою; 2) неможливість 

існування привілеїв чи обмежень у правах і свободах за ознаками раси, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками; 3) розповсюдження своєї дії однаковою мірою на всю територію 

держави і всіх осіб, які на ній знаходяться; 4) встановлення рівних правових 

гарантій прав і свобод людини та громадянина. Рівність перед судом 

означає, що: 1) громадяни України можуть звертатися до суду для 

здійснення правосуддя на рівних умовах; 2) суд має бути однаковий для всіх 

і повинен виносити однакові рішення з однакових справ, керуючись 

виключно законом; 3) сторони судового процесу мають рівні процесуальні 

права й обов’язки; 4) всі справи розглядаються судами в однаковому 

процесуальному порядку незалежно від складу і учасників процесу, суд не 

може створювати для однієї зі сторін будь-які переваги чи обмеження. 

Забезпечення реалізації принципу рівності перед судом і законом в Україні 
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як невід’ємного складового елементу правової держави передбачає 

вдосконалення законодавчого закріплення рівного обсягу прав, обов’язків і 

відповідальності для різних суб’єктів права, для чого видається доцільним 

ввести процедуру громадської експертизи законодавчих актів, що 

передбачала б професійну правову оцінку підготовлених законопроектів 

науковою громадськістю, представниками спеціальних правових центрів, 

правозахисних громадських організацій тощо. 

17. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності 

прав і свобод людини і громадянина в Україні – це встановлена Конституцією 

та законами України, взята в єдності, внутрішньо врегульована сукупність 

правових гарантій нормативного та інституційного характеру, які здійснюють 

правовий вплив на суспільні відносини щодо правомірної реалізації, охорони 

та захисту рівноправ’я в Україні. 

18. Основні напрями забезпечення принципу рівності прав 

національних меншин охоплюють: 1) створення можливостей реалізації 

представниками національних меншин своїх політичних, соціальних, 

економічних, громадянських і культурних прав і свобод нарівні з іншими 

національностями; 2) захист прав і свобод у разі їх порушення, що 

передбачає вільне обрання та застосування форм і способів захисту; 

3) розповсюдження зазначених можливостей для всіх національних меншин, 

незважаючи на їхні особливості; 4) надання всім національним меншинам 

однаковою мірою зазначених можливостей; 5) встановлення реального 

механізму забезпечення державою зазначених можливостей. Створення 

дієвих механізмів забезпечення принципу рівності прав і свобод 

національних меншин здійснюється на двох рівнях: національному 

(створення розгалуженої системи органів державної влади, самоврядування 

та інших інституцій, що забезпечують дотримання принципу рівності прав 

національних меншин в Україні) та міжнародному (відповідно до Рамкової 

конвенції Ради Європи про захист національних меншин). 

19. Конституційно-правова відповідальність за порушення принципу 

рівності прав i свобод людини і громадянина в Україні – це передбачений 

нормами права вид правової відповідальності, що існує у сфері 

конституційно-правових відносин, відзначається концептуальним 

характером, створюючи загальні засади для інших видів юридичної 

відповідальності, характеризується наявністю специфічних суб’єктів та 

санкцій і зміст якого полягає у завданні примусового впливу, що передбачає 

в позитивному аспекті загальну відповідальність суб’єктів за покладені на 

них обов’язки щодо реалізації рівноправ’я, а в ретроспективному – 

застосування заходів відповідальності за скоєння конституційного 

правопорушення у сфері рівноправ’я в Україні. Проблемою визначення 

конституцiйно-правової відповідальності за порушення принципу рівності 

прав i свобод людини і громадянина в Україні є відсутність чіткої 

регламентації складів конституційних деліктів і, як наслідок, 

конституційно-правових санкцій, а також суб’єктів відповідальності. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Васильченко О. П. Принцип рівності прав і свобод людини і 

громадянина в конституційному праві України: доктринальні та 

прикладні аспекти. –Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено аналізу сутності та особливостей конституційно-

правового закріплення та практики реалізації принципу рівності прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. В роботі здійснено аналіз і теоретико-

методологічне обґрунтування питання рівності прав і свобод людини і 

громадянина; досліджено процес трансформації ідеї рівності у принцип 

правової рівності та його еволюцію в Україні; з’ясовано зміст, соціальне 

призначення і місце принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

системі принципів конституційного права України, його відповідність 

сучасним міжнародним стандартам у галузі прав людини. Всебічно 

охарактеризовано сучасний стан конституційно-правового регулювання 

принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, з’ясовано 

особливості реалізації його окремих складових елементів. Проаналізовано 

конституційно-правові гарантії реалізації принципу правової рівності. 

З’ясовано конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності 

прав і свободи людини і громадянина, визначено особливості конституційно-

правової відповідальності за його порушення. Сформульовано низку 

теоретичних положень, практичних висновків та рекомендацій, спрямованих 

на розвиток і вдосконалення конституційно-правового закріплення та 

практики реалізації принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Ключові слова: рівність, права та свободи людини та громадянина, 

конституційний принцип рівності, конституційно-правові гарантії, 

конституційно-правова відповідальність, конституційно-правовий механізм. 
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В диссертационном исследовании осуществлён комплексный анализ 

сущности и особенностей конституционно-правового закрепления и практики 

реализации принципа равенства прав и свобод человека и гражданина в 
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Украине. Осуществлено теоретико-методологическое обоснование проблемы 

равенства прав и свобод человека и гражданина. Исследован процесс 

трансформации идеи равенства в принцип равенства прав и свобод человека и 

гражданина, выделены основные его этапы. Установлены и определены 

содержание, социальное назначение и место принципа равенства прав и свобод 

человека и гражданина в системе принципов конституционного права 

Украины. Проанализирован элементный состав принципа равенства прав и 

свобод человека и гражданина. Исследованы конституционно-правовые 

гарантии реализации принципа равенства прав и свобод человека и 

гражданина в Украине; определён и охарактеризован конституционно-

правовой механизм обеспечения принципа равенства прав и свобод человека и 

гражданина в Украине; раскрыты содержание и специфика конституционно-

правовой ответственности за нарушение принципа равенства прав и свобод 

человека и гражданина в Украине. Сформулирован ряд теоретических 

положений, практических выводов и рекомендаций, направленных на развитие 

и усовершенствование конституционно-правового закрепления и практики 

реализации принципа равенства прав и свобод человека и гражданина в 

Украине. 
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конституционный принцип равенства, конституционно-правовые гарантии, 

конституционно-правовая ответственность, конституционно-правовой 

механизм. 
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Vasylchenko O. P. The principle of equality of rights and freedoms of man 

and citizen in constitutional law of Ukraine: doctrinal and practical aspects. – 

Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Laws in speciality 12.00.02 – Constitutional 

Law; Municipal Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 

2015. 

In this paper, we present theoretical generalization and provide new insights 

into scientific problem solving – an interpretation of the essence and the features of 

the principle of equality of rights and freedoms of man and citizen in Ukraine, that 

formed the basis of the establishment of an appropriate conception, as well as the 

proposals and recommendations for the improvement of constitutional and legal 

entrenchment, and the practice of implementation of the guiding aspects of the 

principle of legal equality in Ukraine. 

Theoretical and methodological grounds for the problems of equality of 

rights and freedoms of man and citizen have been indicated; the attention has 

been paid to the need to research the principle of equality of rights and freedoms 

of man and citizen, using a contemporary methodology, that would take into 

account the current state of its constitutional and legal entrenchment, as well as 

the practice of its realization in Ukraine, and also the conformity of regulation of 
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the principle of equality in our country to the standards established by the 

international community. 

The evolution of conception of legal equality throughout the history of 

civilization has been analyzed; its correlation with the fundamental postulates of 

freedom and justice in the history of scientific thought and in the contemporary 

constitutional law has been considered. 

Based on the analysis of the norms of the Constitution of Ukraine, it has been 

concluded that the core of the content of the constitutionally enshrined principle of 

equality is presented by its elements such as equal rights and equality before the law. 

It is emphasized that the requirements for equal rights and equal legal protection 

have the fundamental essence for democratic and lawful state because they form the 

necessary formal basis for people’s existence in society, and their factual equality. 

The characteristic feature of the principles of constitutional right of Ukraine is 

that these principles are general social orientations of constitutional and legal 

regulation; the principles define the essence and the content, the direction and the 

forms of the constitutional and legal regulation. 

The principle of equality of rights and freedoms of man and citizen is defined 

as a universal lawful principle, based on the ideas of freedom, democracy, 

humanism, justice, obtaining its recognition and normative consolidation in 

international law and at national level, is a fundamental principle of legal individual 

status and, thus, it determines its relations with the state and the society; it 

establishes the equality of rights and freedoms of man and citizen, and the equality 

before the law; it eliminates any privileges, restrictions on rights and preferences for 

all individuals, groups or social categories of people. 

The principle of equality of rights and freedoms of man and citizen, in its 

modern meaning, encompasses the following aspects: 1) equality of rights and 

freedoms of man and citizen, regardless of race, nationality, ethnic background, skin 

colour; 2) equality of rights and freedoms of man and citizen, regardless of political, 

religious and other beliefs; 3) equality of rights and freedoms of man and citizen, 

regardless of social background and property status; 4) gender equality; 5) equality 

of rights and freedoms of man and citizen, regardless of place of residence, language 

and other features; 6) equality before the law and the court. 

The question of the establishment of a proper legal system of guarantees of the 

principle of equality has been considered. Constitutional and legal mechanism for 

ensuring the principle of equality of rights and freedoms of man and citizen in 

Ukraine is determined by the Constitution and the laws, in its entirety, a set of 

normative and institutional character legal guarantees, which provide a legal impact 

on public relations for the lawful implementation, conservation and protection of 

equal rights in Ukraine. Consequently, the basis for its understanding is guarantees, 

which establish legal instructions, incorporate the legal provisions, set up on the 

basis of the mechanism for ensuring the principle. 

Constitutional and legal mechanism for ensuring the principle of equality of 

rights and freedoms of man and citizen and the features of constitutional and legal 

responsibility for its infringement have been considered and defined. 
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We have formulated a number of theoretical ideas, practical conclusions and 

recommendations for the developing and improvement of constitutional and legal 

entrenchment, and the practice of realization of the principle of equality of rights 

and freedoms of man and citizen in Ukraine. 

Key words: equality, rights and freedoms of man and citizen, constitutional 

principle of equality, constitutional and legal guarantees, constitutional and legal 

responsibility, constitutional and legal mechanism. 
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