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Система джерел конституційного права 
в контексті розвитку вітчизняного

конституціоналізму: 
тенденції та перспективи

Сучасні джерела конституційного
права України та їхня система перебува-
ють у процесі постійного розвитку та
вдосконалення.На їхній генезис впливає
сукупність об’єктивних і суб’єктивних
чинників. Не останнє місце серед цих
факторів посідають і особливості роз-
витку вітчизняного конституціоналіз-
му та перебігу конституційного про-
цесу в Україні. Зокрема, можна згада-
ти визначальний вплив на подальший
генезис вітчизняного конституціона-
лізму та системи джерел однойменної
галузі права Рішення Конституційно-
го Суду України від 30 вересня 2010 р.
№ 20-рп, яким було поновлено дію Ос-
новного Закону в редакції від 28 черв-
ня 1996 р.

На сьогодні проблематика тенден-
цій розвитку джерел конституційного
права неодноразово привертала увагу
науковців. До прикладу, слід згадати
дисертаційне дослідження О. П. Ва-
сильченко, відповідний розділ якого –

«Сучасні тенденції розвитку системи
джерел конституційного права Ук-
раїни» – було присвячено головно
аналізу «нетрадиційних (додаткових)»
джерел конституційного права, серед
яких учена вирізнила рішення Кон-
ституційного Суду України, рішення
Європейського суду з прав людини,
правові доктрини, джерельно-правові
звичаї та закордонну конституційну
практику [1, с. 14]. Утім, досліджувані
тенденції не можуть бути зведені лише
до інсталювання в сучасну конститу-
ційну правотворчу практику нових,
«нетрадиційних» джерел права.

Дослідження основних тенденцій
генезису системи джерел конституцій-
ного права неодноразово здійснюва-
лося й автором цієї публікації [10, 11,
13, 14, с. 297–311]. Водночас ця пробле-
матика характеризується складністю
чи навіть неможливістю її остаточ-
ного розв’язання. Причина цього криє-
ться в постійній динаміці як системи
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джерел конституційного права, так і
макросистеми, в яку вона органічно
вмонтована – конституціоналізму.

Зазначене дозволяє визначитися з
магістральним методологічним підхо-
дом нашого дослідження, зміст якого
полягає в поєднанні наукових здобут-
ків у пізнанні сутності юридичної при-
роди тенденції розвитку системи дже-
рел конституційного права з аналізом
основних конституційних явищ, про-
цесів і режимів, обумовлених генези-
сом вітчизняного конституціоналізму
в 2010–2011 рр.

Сам термін «тенденція» походить
від лат. tendentia, що містить у своїй
основі термін tendo – «прагну, пря-
мую» та має багатостороннє значен-
ня: 1) напрями розвитку якогось
явища; 2) ідейна спрямованість творів
мистецтва, виражена за допомоги
художніх засобів, у розвитку ху-
дожніх образів; 3) прагнення, схиль-
ність, властиві кому-або чому-небудь;
4) упереджена думка, що накидається
читачеві, слухачу, глядачу. Отже,
під тенденціями розвитку системи
сучасних джерел конституційного
права України слід розуміти основні
напрями і способи її вдосконалення
на середньо- та довгострокову перс-
пективи [14, с. 299].

Попередньо нами обґрунтовуєть-
ся висновок про те, що серед основних
тенденцій розвитку та вдосконалення
системи сучасних джерел конститу-
ційного права України слід відзначити
такі: гуманізація та людиноцентризм
сучасних джерел конституційного
права; утвердження нових суб’єктів
конституційної правотворчості; роз-
ширення об’єкта конституційно-пра-
вового регулювання джерел конститу-
ційного права; збереження і ренесанс
національних традицій правотворен-
ня (джерелотворення); глобалізація
та інтернаціоналізація конституцій-
ного права та конституційних право-
відносин; соціологізація, політизація
та ідеологізація (в органічному по-
єднанні з деідеологізацією) консти-

туційного права та його джерел; муні-
ципалізація сучасних джерел конститу-
ційного права; процесуалізація сучас-
них джерел конституційного права;
універсалізація сучасних джерел кон-
ституційного права; новелізація дже-
рел конституційного права; варифіка-
ція системи сучасних джерел консти-
туційного права; прагнення основних
суб’єктів конституційного правотво-
рення до належного нормативно-пра-
вового та організаційно-правового
забезпечення ефективного функціону-
вання системи сучасних джерел кон-
ституційного права України [12, с. 86].

Очевидно, що переважна більшість
цих тенденцій, через об’єктивність
свого існування, зберігає актуальність
і нині. Але на сьогодні вони набули
нових сенсів і значень під впливом
якісних змін усіх складових кон-
ституційно-правового буття, що док-
тринально об’єднані в понятті консти-
туціоналізму.

Домінуючою тенденцією розвит-
ку та вдосконалення системи сучас-
них джерел конституційного права
України, як і раніше, є гуманізація та
людиноцентризм відповідних джерел
права. Так, Конституція України у ст. 3
визначає, що людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю, а
права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість
діяльності держави.

Натомість, нині помітною стає
тенденція щодо відмови від необґрун-
тованого, а подекуди й недалекогляд-
ного приєднання України до нових 
і нових міжнародних договорів у
сфері прав людини, реалізація яких на
сьогодні не під силу не лише Україні,
а й більшості економічно розвинених
країн регіону, зокрема держав-учас-
ниць ЄС. Так, станом на початок 
2011 р., за даними Урядового уповно-
важеного у справах Європейського
суду з прав людини В. В. Лутковської,
держава заборгувала своїм громадя-
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нам-позивачам близько 130 млрд грн.
(Режим доступу: http://www.minjust.gov.
ua/0/34045). Очевидно, що збагачення
системи джерел конституційного пра-
ва України новими міжнародними
договорами у сфері прав людини, без
формування повноцінних механізмів
реалізації існуючих, є недоцільним на
сучасному етапі державотворення.

Утім, наведені положення не за-
перечують тенденції щодо подальшої
гуманізації джерел конституційного
права та їхньої системи. Очевидно, що
конституціоналізм XXI ст. ставить
перед кожною державою світу, яка
прагне називатися демократичною,
вимогу щодо пошуку дієвих юридич-
них механізмів взаємодії держави і
громадянського суспільства, насампе-
ред, на законодавчому рівні.

Отже, поява та утвердження дже-
рел конституційного права, що унор-
мовують механізми реалізації міжна-
родних норм у сфері прав людини і
взаємодію держави та її органів із
громадянським суспільством і його
інститутами (громадські організації,
професійні та творчі спілки, організації
роботодавців, благодійні та релігійні
організації, органи самоорганізації
населення, недержавні засоби масової
інформації та інші непідприємницькі
товариства і установи, легалізовані від-
повідно до законодавства) стають очіку-
ваним трендом розвитку сучасного кон-
ституціоналізму.Адже основним гаслом
останнього має стати реалізм задекла-
рованих конституційних цінностей.

Нині помітною стає тенденція
щодо розширення кола суб’єктів кон-
ституційної правотворчості. Якщо
іще у XX ст. переважна більшість
джерел конституційного права вира-
жали і юридично закріплювали суве-
ренну волю лише держави (особливо
яскраво цю тезу ілюструє досвід кон-
ституційного правотворення в колиш-
ньому СРСР), то нині найважливі-
шим, пріоритетним суб’єктом консти-
туційної правотворчості визнається
народ. Отримала загальне визнання й

конституційна правотворчість тери-
торіальних громад (комун) та інших
суб’єктів муніципального права.

Щоправда, наші попередні прог-
нози про утвердження парламент-
ських політичних партій та їхніх блоків,
об’єктивованих у якості таких суб’єк-
тів конституційного права, як парла-
ментська коаліція та парламентська
опозиція, як суб’єктів конституційної
правотворчості [12, 14], виявилися пе-
редчасними. Сучасний розвиток вітчиз-
няного конституціоналізму, після вже
згадуваного Рішення Конституційно-
го Суду України від 30 вересня 2010 р.
№ 20-рп, перекреслює нині перспек-
тиви конституційної правотворчості
парламентських політичних сил.

Але, поява нових суб’єктів кон-
ституційної правотворчості, як і ра-
ніше, залишається важливим трен-
дом розвитку сучасних джерел кон-
ституційного права. Зокрема, слід
погодитися з українськими право-
знавцями, які визнають статус суб’єк-
тів конституційного джерелотворен-
ня за Автономною Республікою Крим
[2, с. 353–378]. Утім, відповідна право-
суб’єктність Автономії вимагає своїх
подальших ґрунтовних наукових до-
сліджень.

Важливою тенденцією розвитку
системи сучасних джерел конститу-
ційного права України залишається й
тенденція щодо розширення кола су-
спільних відносин, що є предметом кон-
ституційно-правового регулювання.
На сьогодні норми конституційного
права, об’єктивізовані у відповідних
галузевих джерелах, регулюють най-
важливіші суспільні відносини не тіль-
ки в політичній, а й в економічній,
соціальній, культурній (духовній), еко-
логічній та інших сферах суспільного
і державного життя.

Також можна передбачити, що
подальший розвиток джерел консти-
туційного права України буде здійс-
нюватися передусім і в контексті
генезису національної конституцій-
но-правової доктрини, яка уособлює
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кращі традиції національного держа-
вотворення і правотворення, ідеали
українського конституціоналізму.

Попри те, що проблеми конститу-
ціоналізму на сьогодні доволі сис-
темно досліджуються вітчизняними
правознавцями [3, 6, 15], відповідні
наукові розвідки стосуються переваж-
но виявлення юридичних властивостей
українського конституціоналізму як
політико-правового явища, його іс-
торичних аспектів. На нашу думку,
малодослідженою та актуальною зали-
шається проблема доктрини консти-
туціоналізму як джерела конституцій-
ного права.

Основи національної конституцій-
но-правової теорії також було сфор-
мовано в контексті доктрини позити-
візму. Вони формувалися у працях
таких видатних українських мислите-
лів, політичних і громадських діячів,
як: М. С. Грушевський, М. П. Драгома-
нов, С. С. Дністрянський, Б. О. Кістяків-
ський, М. М. Ковелевський, І. П. Кот-
ляревський, П. Д. Лодій, М. Палієнко,
Ю. Л. Панейко, О. В. Романович-
Славатинський,Ю.Романчук,І.Я.Фран-
ко, Й. Б. Шад та ін., набули розвитку 
у працях українських радянських вче-
них і нині розробляються у працях 
М. О. Баймуратова, Ю. Г. Бараба-
ша, М. І. Козюбри, О. Л. Копиленка,
О. В. Марцеляка, М. П. Орзіха, В. Ф. По-
горілка, Ю. М. Тодики, В. Л. Федорен-
ка, О. Ф. Фрицького, В. М. Шаповала,
Ю. С. Шемшученка та інших учених-
конституціоналістів.

Сучасні провідні вчені-конститу-
ціоналісти, маючи багату національ-
ну конституційно-правову теоретичну
спадщину, мусять сформувати ціліс-
ну доктрину українського конститу-
ціоналізму, яка має стати: 1) надій-
ною теоретико-методологічною базою
для подальшого розвитку системи су-
часних джерел конституційного права
України; 2) виступати і бути в перс-
пективі самостійним джерелом кон-
ституційного права України, в його
матеріальному значенні, що надасть

системі джерел цієї галузі права доско-
налий, цілісний і завершений вигляд.

Світові тенденції суспільного роз-
витку, розчиняючись у конституційній
матерії, мають прояв у перманентних
процесах глобалізації та інтернаціо-
налізації джерел конституційного права
та їхньої системи. Ці процеси простежу-
ються, насамперед, у зближенні систе-
ми сучасних джерел національного
конституційного права України з між-
народним публічним правом та про-
цесі формування конституційного
права ЄС. Тож очікувано, що в най-
ближчі роки домінуючою тенденцією
в розвитку системи сучасних джерел
конституційного права України буде
тенденція щодо їх гармонізації з дже-
релами міжнародного, передусім євро-
пейського, конституційного права, мі-
рою формування останніх.

Соціологізація, політизація та ідео-
логізація (в органічному поєднанні з
деідеологізацією) системи джерел кон-
ституційного права, як одна з важ-
ливих тенденцій розвитку джерел су-
часного конституційного права в
більшості країн світу, зокрема і в
Україні, відображає загальну тенден-
цію розвитку всієї галузі сучасного
конституційного права в напрямку ін-
теграції юридичної науки з соціологією
та політологією на рівні теоретико-
методологічного забезпечення консти-
туційного джерелотворення. Сучасна
конституційна теорія та практика дже-
релотворення сьогодні не обмежується
межами відповідних правових доктрин
і запозичує кращі ідеї та найбільш
ефективні ідеї соціології та політоло-
гії. Зокрема, запропонована автором
концепція сучасних джерел конститу-
ційного права України ґрунтується
передусім на теоретичних положен-
нях про походження джерел консти-
туційного прав.

Помітною є й тенденція щодо му-
ніципалізації системи сучасних дже-
рел конституційного права України.
Подальший розвиток інститутів міс-
цевого самоврядування та підвищення
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їхнього авторитету в суспільстві сприя-
ють появі значної кількості нових
джерел конституційного права – ста-
тутів територіальних громад України
та інших актів суб’єктів місцевого
самоврядування. Також до сьогодні
невикористаним залишається потен-
ціал місцевих референдумів, яких у
1991–2011 рр. було проведено більше
150, та інших локальних форм без-
посередньої демократії.

Але очевидною є й невиправдана
меншовартість зазначених та інших дже-
рел муніципального права у складі сис-
теми джерел конституційного права
України. Це, на наш погляд, зумовлює-
ться вторинністю місцевого самовря-
дування перед державним управлінням
в Україні. Нині об’єктивно назріла по-
треба здійснення системних реформ
місцевого самоврядування, результа-
ти яких сприяли б утвердженню дієвої
та ефективної муніципальної влади в
Україні, спроможної здійснювати реа-
лізацію своїх інтересів і публічної
влади у правових актах місцевого само-
врядування, які посядуть належне
місце в системі джерел національного
конституційного права та якісно онов-
лять її зміст.

Не можна обійти увагою й тенден-
цію процесуалізації системи сучасних
джерел конституційного права Украї-
ни, зміст якої полягає у збільшенні
процесуальних норм конституційного
права та новелізації форм їх об’єкти-
візації [7, 8]. Зокрема, на сьогодні в
Україні діють регламенти Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів
України, Конституційного Суду Укра-
їни, Центральної виборчої комісії, які
за своєю сутністю можуть бути відне-
сені до процесуальних джерел сучас-
ного конституційного права. Нині в
Україні також триває розроблення
такого важливого джерела конститу-
ційного права, як Виборчий кодекс.

Водночас процесуалізація систе-
ми сучасних джерел конституцій-
ного права, як справедливо відзначає
Х. В. Приходько, узгоджується з тен-

денцією кодифікації та рекодифіка-
ції актів конституційного законодав-
ства [8, с. 276]. Останню тенденцію
вчена пов’язує, передовсім, із пошу-
ком належного законодавчого інстру-
ментарію легітимізації модернізації
Конституції України.

І хоча сам термін «рекодифіка-
ція» вимагає подальшого наукового
обґрунтування, тенденція щодо пошу-
ку способів легітимізації змін Основ-
ного Закону є на сьогодні визначаль-
ною для розвитку системи сучасних
джерел конституційного права Украї-
ни. Про це свідчить той факт, що в
кінці минулого року, враховуючи
необхідність підготовки пропозицій
щодо вдосконалення конституційного
регулювання відносин, з метою забез-
печення максимальної транспарентно-
сті, загальнодоступності, демократич-
ності та деполітизації цього процесу,
невтручання в нього суб’єктів влад-
них повноважень, а також започат-
кування широкого обговорення кон-
ституційних ініціатив, залучення до
нього громадськості, вчених, міжнарод-
ного експертного середовища, Пре-
зидент України прийняв 21 лютого
2010 р.Указ «Про підтримку ініціативи
щодо створення Конституційної Асам-
блеї» № 224. У ньому глава держави
підтримав ініціативу Л. М. Кравчука –
першого Президента незалежної Ук-
раїни щодо створення Конституційної
Асамблеї для підготовки змін до Кон-
ституції України.

Важливою тенденцією розвитку
джерел конституційного права Украї-
ни є їхні подальші варифікація та нове-
лізація. Закономірно, що урізноманіт-
нення системи сучасних джерел кон-
ституційного права України буде здій-
снюватися за рахунок подальшого
розширення предмета конституційно-
правового регулювання та пошуку но-
вих форм об’єктивізації конституцій-
но-правових норм, а також надання
нових юридичних властивостей тра-
диційним джерелам конституційного
права України.
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Нині не викликає сумнівів тенденція
щодо урізноманітнення системи сучас-
них джерел конституційного права Ук-
раїни за рахунок таких джерел права,
як правові договори, правові звичаї [9]
та ін. Відкритим залишається й питання
щодо віднесення до системи сучасних
джерел конституційного права судових
прецедентів [16]: вітчизняні та закордон-
ні вчені нині схильні вважати їх важли-
вою складовою національної системи
джерел конституційного права [5], але
відповідні твердження далекі від аксіоми.

Дедалі помітнішою тенденцією
розвитку та вдосконалення системи
джерел конституційного права Украї-
ни на сучасному етапі розвитку консти-
туціоналізму є прагнення основних су-
б’єктів конституційного правотворен-
ня до належного нормативно-правового
та організаційно-правового забезпе-
чення ефективного функціонування
відповідної джерельної системи.

На наш погляд, з метою унемож-
ливлення колізій нормативно-право-
вих актів та унормування системи су-
часних джерел конституційного права
України, вбачається доцільним розро-

бити і прийняти систему законодав-
чих і підзаконних правових актів, які
врегулювали би суспільні відносини у
сфері конституційної правотворчої та
правозастосовної діяльності (закони Ук-
раїни «Про нормативно-правові акти»,
«Про закони і законотворчу діяльність
в Україні» та інші уже неодноразово
розроблялися, вносилися до парламен-
ту, але так і не були прийняті), а також
упередили політико-правові конфлік-
ти між учасниками сучасного консти-
туційного процесу. При цьому най-
більш простим і очікуваним кроком у
цьому напрямку має стати прийняття
довгостраждального Закону України
«Про нормативно-правові акти».

Безперечно, на сьогодні існують й
інші тенденції подальшого розвитку
та вдосконалення системи сучасних
джерел конституційного права Украї-
ни, які вимагають свого виявлення та
подальшого ґрунтовного наукового
дослідження. Такі дослідження дозво-
лять визначити перспективи і пріори-
тети генезису не лише джерел консти-
туційного права, а й усього вітчизня-
ного конституціоналізму загалом.
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Враховуються новели чинного конституційного законодавства, обумовлені Рішен-
ням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп, яким було від-
новлено дію Конституції України від 28 червня 1996 р.
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Tsocklan V. The system of sources of the constitutional law in the context of the 
]genesis of national constitutionalism: trends and prospects

The article is devoted to revealing the main trends and prospects of the system of
modern sources of the constitutional law of Ukraine in the context of the genesis of
national constitutionalism. Legal characteristics of relevant trends are carried out.
Novels of the current constitutional law, stipulated by the Decision of the Constitutional
Court of Ukraine dated September 30, 2010 № 20-rp, which re-enacted the Constitution
of Ukraine dated June 28, 1996 are considered.
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