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розДіл 5   
теорети чні та Практи чні ПроБлеМи 

сУ часного конститУціоналізМУ
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Національний університет «Одеська юридична академія»,

завідувач кафедри конституційного права, доктор юридичних наук,
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Доктринальна концеПція оноВлення 
(МоДернізаціЇ) конститУціЙниХ ПолоЖень 

ЩоДо засаД  конститУціЙного лаДУ УкраЇни
сучасний етап конституційних перетворень в україні характеризується 

активізацією конституційно-проектних робіт щодо оновлення (модернізації) 
конституції україни. особливе значення у тексті основного Закону має 
розділ, присвячений основам конституційного ладу держави.

системний аналіз вітчизняної конституційно-правової та соціально-
політичної практики, зокрема наукове опрацювання таких джерел прак-
тики реалізації положень першого розділу «Загальні засади» конституції 
україни, як судової практики, у тому числі практики конституційного 
суду україни, указів президента україни та рішень верховної ради укра-
їни з питань конституції україни, наочно вказують на практичну необхід-
ність та теоретичну спроможність оновлення конституційних положень 
щодо засад конституційного ладу з метою їх модернізації та приведення у 
відповідність з конституційно-правовими реаліями. 

перший розділ «Загальні засади» чинної конституції україни за сво-
їм змістом містить засади (основи) конституційного ладу україни. на це 
вказує конституційний суд україни, відзначаючи, що розділ і «Загальні 
засади» конституції україни «закріплює основи конституційного ладу в 
україні» (рішення конституційного суду україни № 10-рп/99 від 14 груд-
ня 1999 р. у справі про застосування української мови). втім не тільки пер-
ший розділ конституції містить засади конституційного ладу, оскільки 
економічні, політичні, гуманістичні основи конституційного ладу мають 
своє закріплення і в таких статтях, як ст. 36, 37, 69, 71-74 (відносяться до 
політичних основ конституційного ладу), ст. 41, 42 (відносяться до еконо-
мічних основ), ст. 25 (відносяться до гуманістичних основ) конституції 
україни. 

отже, потребує зміни назва першого розділу «Загальні засади» кон-
ституції україни на «основи конституційного ладу» або «Засади консти-
туційного ладу». водночас, це буде теоретично вірним та логічно обґрун-
тованим виключно за умови внесення змін до змісту цього розділу. отже, 
слід констатувати, що залежно від назви розділу змінюється змістовне 
його наповнення. Зокрема, необхідним буде включення до нього окремих 
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положень з інших розділів чинної конституції, внесення додаткових по-
ложень і зведення цих положень в єдиний блок «засад конституційного 
ладу» зі зміною розташування та нумерації відповідних статей цього роз-
ділу та тексту конституції україни в цілому. 

Звідси, конститутивно-методологічного значення щодо створення 
оптимальної концепції внесення змін до першого розділу конституції 
україни набуває визначення поняття та змісту конституційного ладу. 

концепт «конституційний лад» є одним з найважливіших та водно-
час одним з найбільш невизначених у сучасній конституційно-правовій 
науці. Будучи однією з фундаментальних категорій конституціоналізму, 
конституційний лад не має свого легального, закріпленого в чинному за-
конодавстві визначення. втім ця категорія застосовується в тексті консти-
туції україни, наприклад, в ст. 5,17, 37.

пропонується як робочий інструментарій використовувати таке док-
тринальне визначення конституційного ладу, як конституційно закріпле-
на (заснована на конституційно закріплених засадах) та реально існуюча 
система організації держави та суспільства (державного та суспільного 
ладу), що визначає та забезпечує політико-правові основи формування су-
часного українського конституціоналізму. 

в основі такого розуміння застосовано концептуальний підхід до 
конституційного ладу як політико-правового явища державно-правової 
та соціальної дійсності, в основі якого постулати громадянського суспіль-
ства та демократичної правової держави, що детермінує визначення його 
сутності та змісту не тільки на формально-юридичному рівні, але й з ура-
хуванням соціально-політичних, економічних, соціокультурних характе-
ристик.

Зміст конституційного ладу інституціоналізується громадянським 
суспільством і демократичною правовою державою. таким чином, зміст 
першого розділу основного Закону, присвячений засадам конституційного 
ладу, має бути структурований на «видові» основи конституційного ладу, 
а саме: основні характеристики української держави; гуманістичні основи 
конституційного ладу; політичні основи конституційного ладу; соціально-
економічні основи конституційного ладу; національно-культурні основи 
конституційного ладу; екологічні основи конституційного ладу.

розділ конституції, що закріплює основи конституційного ладу, 
повинен ґрунтуватися на теорії сучасного конституціоналізму, зокрема, 
з визнанням системи загальнолюдських політико-правових цінностей та 
визначенням пріоритету прав людини у взаємовідносинах «людина – сус-
пільство – держава» і обов’язком держави визнавати, забезпечувати і за-
хищати ці права.

на підставі викладеного, а також з урахуванням сучасної консти-
туційно-правової теорії та практики, представляється, що основними 
(пріоритетними) напрямами оновлення (модернізації) положень щодо 
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основ конституційного ладу є: утвердження влади і суверенітету укра-
їнського народу; конституційне закріплення і утвердження принципів 
сучасного конституціоналізму (принципи верховенства права, верхо-
венства конституції і законів україни, пріоритету прав людини перед 
іншими соціальними цінностями та інтересами, конституційної закон-
ності, конституційного демократизму); модернізація організації публіч-
ної влади на основі принципу деконцентрації публічної влади та балансу 
централізації і децентралізації державного управління; утвердження та 
конституційне визначення місцевого самоврядування як самостійної фор-
ми публічної влади; закріплення принципу соціальної справедливості та 
інституціонально-правового механізму його забезпечення; утвердження 
демократичного і гуманістичного вибору народу україни; утвердження 
прихильності україни до загальновизнаних норм міжнародного права; 
сприяння держави утвердженню і розвитку громадянського суспільства; 
розширення простору індивідуальної конституційно-правової свободи 
людини і закріплення гарантій від неправового втручання держави чи ін-
ших соціальних суб’єктів у сферу цієї свободи.
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реорганізація і МоДернізація центральниХ 
органіВ ВиконаВчоЇ ВлаДи  (на МатеріалаХ 

органіВ УПраВління осВітою)
1. україна є активним учасником інтеграційних процесів у сфері ви-

щої освіти європейських країн. успішно пройшли експертизу ради Європи 
Закони україни «про освіту» і «про вищу освіту», а також «національна 
доктрина розвитку освіти україни в XXI столітті».

процеси інтеграції системи освіти україни у загальноєвропейській 
освітній простір відкривають не лише нові перспективи міжнародного 
співробітництва, але й висувають нові завдання з удосконалення всіх 
складових системи освіти, особливо вищої школи. Європейський вибір 
україни обумовив нові орієнтації вищої освіти. 

у цьому аспекті актуальною є пропозиція передачі всіх відомчих 
вищих навчальних закладів під юрисдикцію міністерства освіти і науки 
україни, надання справжньої автономної насамперед провідним внЗ, які 
мають статус національних. це сприятиме підвищенню репутації цих 
внЗ і посиленню їх відповідальності в освітній сфері.

Для оптимального управління о. Чаленко, зокрема, пропонує струк-
турно об’єднати науку та інновації в один блок, а освіту і культуру – в 
інший. 




