
<.:ІІОСОGИ, і3 3а6с:1ІІСЧСНЮІ\1 ~І КОСТі НіJ(ІІ(Н~ііІЮ1Х ІІОС;І)Т і 36а .. ІаНСОН3НОІ'О 

33.·ІУЧСНЮІ Н<.:іХ ІІрИЧСТНИХСТОрін (ІЮ<.:<JЛОНІІі ЧИ с;ІуЖGОНІІ.і, ~ІІ<і ІІрСJ(СТ<Ш

-·І~ІЮТh;ІСрЖанні Ор1'3НИ, ІІрИН<ІТНі СТОрОНИ, офіІ~іі1 НО HIHH<J.Hi о6'ЄіІН3НН~І 
нейтра .. 1ьних посере;:шиків, науковці, адвокатські об'є;:шання, суцців
ська і правнича спі:Jьнота то шо). Внутрішній пeper.:JЯ..J як ва:ж...1ивий 

Jасіб попередження спору до його шпІикпеппя мас перецуnати засто

суnашпо процедур а.1ьтерпатишюго розn'язаппя споріn паnіть за їхньої 

паяшюсті [3]. 
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ІІшІіОІІ<LІІ.ІІ~Іі-і уІІ і версІ-пет <<О_.,есІ.ка юрИ.-\І1ЧШІ ака .. \t'\Іія•• • 
. 'lOilCHT кафс,Lри конституtф1ноІ'О 1 tрава, 

КаН1 L~1 1 ШІ Юр1-1,\11ЧНИХ наук, )lOilt'H І 

КОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ЯК ЧАСТИНА СИСТЕМИ 
ЗЛКОІІОДЛВСТВА ЩОДО ДЮ'ЖЛВІІОГО Yllf'ABJIIIIIIЯ 

АдМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЮ СФЕРОЮ 

Праноні 3асал1 ;Ісржанноt·о уІІрашІінн~І <ІіІ\1іністратинно-Ію;Іітич

ною сферою ~ІІLІикпь соGою сукуІІністn нор\штинно-ІІраноних актін, 

прийнятих у встанов.:Jеному порядку уповноваженими суб'єктю.ш, які 

регу.:Jюють зційснення завцань та функцій га .. 1узей, шо станов.:Jять а.J:мі
ністративно-по.:Jітичну сферу державного управ .. 1іння. 

Така сукушІЇсть пор:иатиnпо-праnоnих актіn яn.1яс собою систе:иу, 

яка характеризусться як озпака1ш, характерпи~ш iLlЯ праnоnих засаJ: 

УІІр<ІНJІіНН~І рі3НІ1Х І·а;Іу3сtі та <:фср. Т31< і О<:о6;ІІ1НОСТИ\111, ИКі .іІ03НОШІІОТh 

нІщілtти їх нокрему с11стсму. Си<:тс\ш нормат11нно-1Іраноних актін, ~Ікі 

рсІ'У~Іюкпь орІ'ані3анію і функІ(іонунанни ;tсржанноt·о уІІран.;Іінни а,т(

міністрат:ивно-по.1ітичною сферою є ієрархічною, всі е .. 1емент:и якою є 
взаємопов'язан:и~r:и та взаємодіюч:им:и. 
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Сkо6JІИІЮСТ$.ІVІИ ІІ]ШІ-юних 3аса,т( уІІран.пінн~І а;(міністратинно-Ію

;Іітичною сферою є те, 11(0 І(Ю систсVІу ск;Іа,т(аютh GагаточиссJІhні нор
матинно-ІІраноні акти, рі3ні :ш юри;rичною силою, суб'єктом ни,Jщнн~І, 

масштаба УІ ;:rії, колоУІ правові;:rносин, які ними регулюються. Оскільки 

саУІа а;:rміністративно-по.1ітична сфера, як комшІексна сфера держав

ного упраn.1іппя, включас норми багатьох галузей пра nа. а також з огля
;:rу па паяnпість багатьох nидіn сююї упраnліпської діяльності, шо з;:rій

сшосться різними суб'сктами n межах цісї сфери. питання держаnного 
уІІранJІінн~І а;(міністратинно-ІІШІітичною сферою також ІШ3начаютhоІ 

норматинно-І Іраноними актами рі:тих І'аJІУ3СЙ 11рана. 

Основою цієї системи є Конституція України, яка визначає основні 

засади організаuії і здійснення ;:rержавного управ.1іння адміністратив

rю-по.1ітичпою сферою. Апа.1із по.1ожепь Копституції України ;:rо:шо

.1яс стnерджуnати, шо Конституція містить положення, які прямо ре
гулоють здійснення ;:rержаnпого упраnліппя галузями, що стапоn.1ять 

алміністратинно-ІІШІітичну сфсру(наІІ.іоншІhна Gс:шска і оGорона, нну

тріІІІні СІІрани. :шкор;юнні СІ Іра ни. юспші~І, ;tсржанна с.ІужGа), а також 

ті, які прямо не визначають питання ;:rержавного управління зазначени

ми га.1узями, але мають велrке значення при встановленні приншшів 

;:rержавного управління, організації його функціонування то шо. 

Так, Конституція України (ст. 17) nстапоnлос, що оборопа України, 
захист П суnерепітету територіальної ціліспості і пе;:rоторкаппості, за

Gс:JІІсчсІІШІ сконо_vІічної та інформаційної Gс:н1ски с найважJІивішими 

функці~Іми ;tсржави. 3Gроі1них Сш1 України, СІІравою всІ,ою ІШр(му 

[3 [. Прагнучи ;(о мирного СІІініснунанни 3 усі ма ;rсржанами, Украї'на ІІі;(

тримуt: сною оGороно3іtспністh на рінні оGщюнної' J(Остатності іUІ$.1 ::::а

хисту ні;( агресії'. Також КонституІ(іи Украї'ни ни3начає, 1110 Пpc:нfilCHl 
України є Верховним Головнокоман;:rувачем Jбройних Си.1 України, 

рег.1аментує порядок оголошення стану війни та укла;:rення миру, по

ря;:rок застосуnаппя Збройних СШІ України та nизначас інші - пай

суттсnіші питання держаnного упраnліrшя націопа.1ь1юю безпекою та 

обороною. Відпоnідпо ;:ro п. 17 ст. 92 Конституuії України ш:rключпо за
конами України ни3начаютhС$.1 оснони націонсиhно1Gс3ІІски та :шGс3ІІС

чснн~І І'рОМа,!(СhКОІ'О 110р$.І,!(Ку, то6то ОСНОННе ІІИТаНН~І J(i~ІJihHOCTi 0р1·анін 

внутрішніх справ (забезпечення громадського порядку і громадської 

безпеки). Jовнішньопо.1іпгшу діяльність України спрямовано на за

безпечення її папіопальних іптересіn і безпеки шляхом підтриУІаппя 

мирного й nзао.юrшгідпого спіnробітпицтnа з членами міжнародІюго 

спіnтоnаристnа за загальпоnизпапими припципаУІи й порУІами УІіжпа
lЮЛНОІ'о 11рана (ст. IS КонституІ(ії' України). Га..Іу% юстиІ(іЇ (на ні;tvІіну 
ніл інІІІ~Іх І'аJІу3еЙ алміністратинно-Ію.Іітичної сфери) характсри3уєтhоІ 

багатооб'єктністю, яка породжує і багатоцільову спрямованість дер

жавного управління галуззю [ 1], однак, в той же час, загальні пр:инц:ип:и 
всіх напрямів управлінської дія.1ьності га.1узі юстиції також визначені 
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Конститу1~ією України. Ст.ЗХ Конститу1~ії України ни:1начає. 11~0 1110-
М<Щ~Іни користуютhС$.1 рінним 11раном ;юстуІІУ ;ю ;rсржанної с.ІужGи, а 

також ;ю с;ІужGи н органах міс І ~сноІ'О самонр~ІЮ'Нанн~І. Також ст. 24 нста
нови.lа, що не може бути привL1еїв чи обмежень за ознаками рас:и, ко

льору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етніч

ного та соціального походження, майноrюго етапу~ місця проживання, 

Ja мошшми та інши1ш оJнаками [2, с. 14]. Ці по.1ожеrшя стали осноnою 
д-1я о;:rrюго із найголо nніших принципів держашюї служби- принци

Іюм рінноІ'О ;~осту11у 111омал~Ін ;~о ;rсржанної служGи. }І КИЙ Gун :шкрі

ІІ;Існи~і та Gі.ІІhІІІ Іюнно урсІ-уJІnонаниі,J .Законом України «Про .Іtсржан

ну службу~> [4], що встанов:ив способ:и та поря;:rок за:мішення поса;:r на 
державній с.1ужбі та ювюги, які в:исуваються до ;:rержавних службовців. 

Варто також відзначити, що систему законодаnстnа України щодо 

держашюго управління адміністратишю-по.1ітичпою сферою станов
лять закони України, пі;:rзаконні нор:матишю-праnоnі акти, cepe;:r яких 
осоGлtнс місІtс :шt-імаютn нор.v1атинно-11раноні акти ор1·анін .Іtсржанною 

УІІраНJІlНН~І СІІСЦlШІhНОІ'О ІІрtВНаЧСННИ, ИКl .itliOTh ІНВі:І СИСТСМОЮ ОрІ-і:\НlН 
виконавчої вла;:rи та :мають особливий нормативно встановлений статус 

(напри:к.1ад, РНБО, Національне агентство України з п:итань держав

ної с.1ужби). Окремо слід ві;:rзначити рішення Конституuійного Cy;:ry 
України як частипу uісї систе:ми. 
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