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Установча влада 
як особливий вид публічної влади: 

новий погляд на традиційну концепцію
установчої влади

Нагальна потреба перегляду тра-
диційного сприйняття установчої вла-
ди як влади абстрактного, незрозумі-
лого суб’єкта на прийняття або зміну
конституції держави пояснюється, на
наш погляд, трьома основними аргу-
ментами. Перший: активна позиція
провідних політичних сил щодо необхід-
ності реформування Конституції Ук-
раїни. Другий: «незрозуміла» вітчиз-
няна конституційна практика щодо
внесення змін до Конституції, подаль-
шої їх відміни та повернення до по-
передньої редакції Основного Закону 
(яка викликає більше запитань, ніж
логічно-, або юридично-обґрунтованих,
відповідей). Третій: нормативно запо-
чаткований Президентом України про-
цес формування та організації діяль-
ності Конституційної Асамблеї.

Питанням установчої влади при-
ділено увагу в працях Ю. Бальція,
Ю. Барабаша,А. Крусян, М. Мажейко,
О. Мучника, В. Погорілка, М. Савчина,
В. Сіренка, О. Скрипнюка, М.Теплюка,
Ю. Тодики, Ю. Фрицького, Г. Чапали,
В. Шаповала, О. Ющика та інших нау-
ковців. Всі вони присвячені дослі-
дженню окремих аспектів установчої
влади і мають беззаперечну наукову
цінність. Проте при цьому необхідність
проведення наукових пошуків щодо
розуміння природи, змісту, форм, спо-
собів і суб’єктів реалізації установчої
влади також не викликає жодних сум-
нівів і є актуальним питанням сучас-
ної конституційної науки і практики.

На наш погляд, однією з ключових
проблем сучасного конституціона-
лізму є відсутність чіткого розуміння



та науково обґрунтованої концепції
установчої влади. Вирішення зазначе-
ної проблеми вбачається у досліджен-
ні істинного змісту установчої влади,
що й було визначено за мету пропоно-
ваної наукової статті.

У словнику синонімів української
мови «установлювати» означає «ро-
бити що-небудь законним». Синоніма-
ми «установлювати» є слова: «утвер-
джувати», «узаконювати», «легалізу-
вати», «канонізувати», «декретувати»,
«настановляти» [1, с. 808]. Слово «уста-
новлювати» вживається також у зна-
ченні «запроваджувати», якому відпо-
відає російське «учреждать».У В. І. Даля
воно означає «устроить в чреду, ряд
или порядок; основать, устроить, уста-
новить правилами, порядком. Учредить
правление, порядок»… Учреждатель,
учредитель означає «заводитель, уста-
новитель, устроитель. Учредитель-
ный собор» [2, с. 529].

З цього можна зробити висновок,
що установлення, як першорядний
аспект здійснення публічної влади,
означає запровадження, установлен-
ня, узаконення чи утвердження пев-
ного суспільного стану або порядку
речей, правового порядку в суспільстві.
Саме таким вбачається зміст здійснен-
ня установчої влади. Тому якщо вихо-
дити із визначення понять «влада» і
«установлення», установчу владу мож-
на визначити як спосіб впливу на
поведінку людей через запроваджен-
ня, установлення, узаконення, утвер-
дження певного суспільного стану або
порядку речей, у тому числі правово-
го порядку в суспільстві.

Якщо виходити з цього визначен-
ня, то можна сказати, що установча
влада проявляється через утворення
інститутів суспільства та основних
правил (норм) функціонування і взає-
модії цих інститутів.

Однак утворення нових інститу-
тів відбувається не лише на підста-
ві існуючих норм права і моралі,
а й шляхом революцій, переворотів,
збройної боротьби тощо. Наприклад,

утворення двох нових держав – Чехії і
Словаччини, що відбулося в 90-х ро-
ках ХХ століття, здійснено на підставі
згоди із суб’єктом владарювання в
Чехословаччині, і цей шлях утворен-
ня нових держав можна вважати здійс-
неним у правовій формі. Як приклад
іншого, неправового способу здійс-
нення установчої влади можна розгля-
дати вихід Бангладеш – Східного Па-
кистану зі складу Пакистану в резуль-
таті збройної боротьби у 70-х роках
ХХ ст., внаслідок чого влада Пакиста-
ну перестала поширюватися на тери-
торію Бангладеш.

З прикладів, зокрема, видно, що
прояв установчої влади через утво-
рення, установлення суспільних інсти-
тутів і норм їх функціонування може
як ґрунтуватися на праві, мати право-
ву основу для здійснення актів уста-
новчої влади, так можливе здійснення
актів установчої влади і не на право-
вій основі.

Прийнято вважати, що правовою
основою здійснення актів установчої
влади є чинна в державі конституція.
Як відомо, конституція є політико-
правовим актом, що фіксує в юридич-
ній формі результат політичного про-
цесу, співвідношення політичних сил в
їх боротьбі за державну владу на пев-
ний момент розвитку суспільства [3,
с. 478]. Коли істотно змінюються кон-
кретно-історичні умови здійснення
політичної влади, то разом з ними змі-
нюється і конкретна необхідність
правового регулювання суспільних
відносин, особливо у сфері організації
державної влади, що сприймається у
суспільній свідомості через політичну
боротьбу. Остання визначає зміст
сучасного політичного процесу в Ук-
раїні, впливаючи на правову форму
цього процесу та на правосвідомість,
підпорядковуючи право і Конститу-
цію потребам боротьби за владу [3,
с. 478–479]. Подібний процес установ-
лення й узаконення нового порядку
здійснення влади відбувався на почат-
ку 90-х років у часи розпаду СРСР.
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Ю. С. Шемшученко і О. І. Ющик, до-
сліджуючи проблеми вдосконалення
джерел парламентського права, від-
значають, що «розвиток парламен-
таризму в Україні визначається не 
так потребою реалізації програмних
конституційних начал (юридичною
конституцією), як боротьбою політич-
них сил за владу (фактичною консти-
туцією), з підпорядкуванням умовам
цієї боротьби усієї системи публічної
влади і правової системи, в тому числі
Конституції України та конституцій-
ного процесу» [3, с. 478–479].

У контексті проблеми співвідно-
шення юридичної і фактичної консти-
туції значний інтерес становить ви-
ступ Ф. Лассаля «Про сутність консти-
туції» під час парламентської перед-
виборчої кампанії 1862 року в Пруссії
[4]. Зміст цього виступу зводився до
того, що справжньою і єдиною кон-
ституцією країни є фактичний стан
справ і реальне співвідношення сил 
у суспільстві. Конституція – це дієва
сила, яка необхідно робить усі інші
закони і правові установи, установ-
лює їх у країні. Спрямовуючою діє-
вою силою, що впливає на прийняття
законів у країні,є реальне співвідношен-
ня сил усередині самого суспільства.
Уявивши ситуацію, коли всі закони 
у країні втрачені внаслідок пожежі,
Ф. Лассаль доводить, що складовими
частинами конституції є: король, яко-
му підкорюються війська; дворянство,
що має вплив на короля; великі про-
мисловці; банкіри і біржа; у певних
межах – це суспільна совість та рівень
культури; у виключних випадках –
народ [4, с. 5–9]. Отже, конституція –
це існуюче в країні реальне співвідно-
шення сил. А реальне співвідношення
сил, відображене письмово на папері,
стає не просто фактичним співвід-
ношенням сил, а правом, правовими
установами, і посягання на них карає-
ться. Це вже правова конституція.

Порівнюючи силу і вплив на влад-
ні процеси керівництва країни та нації,
Ф. Лассаль доводить переважаючий

пріоритет першого [4, с. 11]. За кон-
ституцією, король призначає на всі
посади в армії, і тому армія ставиться
до нього по-особливому. Цим королю
дано в десятки разів більше політич-
ної влади, ніж має вся країна разом
узята, навіть у тому випадку, якщо
реальна сила країни в десять, двадцять
або п’ятдесят разів перевищує силу
армії. Пояснення цього дуже просте.
Політичне знаряддя влади короля –
організована армія; у будь-який час
вона зібрана; вона дисциплінована,
завжди готова діяти; натомість сила
нації, хоча б вона і незрівнянно біль-
ша – неорганізована; воля нації та її
ступінь рішучості не завжди легко
усвідомлюється її членами; тому ніхто
не може бути впевненим, скільки
народу його підтримає. До того ж,
нація не має тих механізмів і засобів
впливу, що їх має армія. Наведені
факти, на думку Ф. Лассаля, дають під-
стави дійти такого висновку: «Кон-
ституційні питання, насамперед – пи-
тання сили, а не права; дійсна кон-
ституція країни полягає лише в існую-
чих у країні реальних, фактичних від-
носинах; писана конституція тільки
тоді має значення та міць, коли вона 
є точним вираженням дійсного спів-
відношення сил у суспільстві», справа
стосовно створення конституції ро-
биться не виписуванням паперу, а змі-
ною фактичного співвідношення сил
[4, с. 23].

Коментуючи вказаний виступ,
Е. Бернштейн зазначав, що викладені
Лассалем погляди на сутність консти-
туції мали єдиний прорахунок. «Ф. Лас-
саль не міг не знати,– пише Е. Берн-
штейн,– що «реальне співвідношення
сил» може змінити лише той, хто силь-
ніший, або, іншими словами, будь-який
уряд, в розпорядженні якого знахо-
дяться реальні сили країни – армія,
фінанси та увесь механізм управління,
лише сам себе може скинути і скру-
шити» [4, с. VI].

Роздуми Ф. Лассаля про хід і наслід-
ки революції в Німеччині 18 березня
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1848 року [4, с. 9–22] спонукають до
висновку, що більшість революцій 
і переворотів, як свідчить історич-
ний досвід і практика сьогодення, були
лише переходом реальної (фактич-
ної) конституції у писану (юридичну).
Як правило, після революцій у су-
спільстві приватне право залишалося
незайманим, проте усі закони публіч-
ного права визнавалися недійсними
або мали тимчасову дію до прийняття
нових. Власність на засоби виробни-
цтва і нерухомість, володіння капіта-
лом у певних верств населення, навіть
за умов відсторонення їх від юридич-
но визнаної влади, зберігають за ними
силу і вплив на ту частину населення,
яка задіяна в обслуговуванні цих
об’єктів власності, а з часом – і на
представників юридично визнаної вла-
ди. Тому через певний проміжок часу
знову відбувається ситуація виділення
із дійсної юридичної конституції фак-
тичної конституції і писаної конститу-
ції. Така ситуація (існування двох кон-
ституцій) буде тривати до наступної
революції або перевороту.

Установча влада, яка здійснюється
не на правовій, а на силовій основі,
зокрема, у революційний спосіб, спря-
мовується на створення нового типу
держави і суспільства, завоювання для
цього політичної влади та прихильно-
сті більшості населення і організацію
нового управління, здійснення наро-
дом основних принципів, установле-
них провідною політичною силою,
яка здійснила революцію на підставі
встановлених цією політичною силою
законів. Іншими словами, здійснення
установчої влади не у правовий спосіб
на першому етапі передбачає таке,
що спирається не на право, а на силу,
проголошення певного політичного
рішення, легітимацію встановленого
вказаним рішенням режиму, і, як за-
вершальний етап,– закріплення про-
голошеного режиму в конституційно-
правових актах, тобто легалізацію
установчої влади, набуття нею юри-
дичної форми. Термін «легітимація» 

[лат. legitimus – законний] взагалі
означає визнання або підтвердження
законності якихось прав, повнова-
жень, організацій [5, с. 335].

«Революція,– зазначав Г. Кельзен,– 
є нелегітимною, тобто не відповідно
до визначень конституції здійсненою
зміною цієї самої конституції або її
заміною іншим основним законом».
Коли подивитися з юридичної точки
зору, то не має значення, чи цю зміну
правового становища проведено шля-
хом спрямованого проти законного
уряду застосування сили, чи членами
самого уряду, рухом мас або групою
індивідів. Вирішальне тут те, що чин-
на конституція у певний спосіб зміню-
ється або ж замінюється новою кон-
ституцією, хоча в попередній не було
на це припису. Як правило, за допомо-
гою революції скасовуються лише
давня конституція та певні політично
суттєві закони. Писані конституції, як
правило, містять визначення процеду-
ри, за якою вони можуть бути змінені.
А принцип, що норма правопорядку є
чинною доки з її чинністю не покін-
чать одним із визначених цим право-
порядком способів або не замінять чин-
ністю іншої норми, є принципом ле-
гітимності [6, с. 232–233].

Взагалі в юридичній енциклопедії
легітимація (франц. legitimation, від
лат. legitimus – законний, правомір-
ний) – визначена як процедура гро-
мадського визнання певного суб’єк-
та чи факту. Легітимація в політиці є
визнанням пояснення і виправдання
якогось політичного рішення. Про-
цедура легітимації полягає у звернен-
ні до традицій, звичаїв країни, поси-
ланні на законність і розумність, або
це просто віра у справедливість і не-
обхідність того рішення, що прийняте
авторитетною особою, лідером, який
уособлює сподівання народу. Легітим-
ність політичного рішення означає,
що воно відповідає уявленням народу
про справедливість, розумність, прак-
тичну корисність політики, її доціль-
ність [7].
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Таким чином, можна сказати, що
правова форма не завжди є передумо-
вою здійснення установчої влади, однак
вона завжди є умовою її тривалого
стійкого існування як виду публічної
влади. В цьому полягає специфіка
установчої влади, оскільки для пуб-
лічної влади взагалі її здійснення у
правовій формі є суттєвою ознакою.
Усі види публічної влади (законодав-
ча, виконавча, судова тощо), крім уста-
новчої, передбачають їх здійснення
від самого початку виключно на пра-
вовій основі.

Позаправові форми створення ор-
ганів влади та визначення різних
інститутів суспільства (шляхом рево-
люцій, переворотів тощо) є пошире-
ною практикою в розвитку суспільства,
в реформуванні основних політичних
інститутів. Проте вони потребують
надалі переведення реально існуючих
відносин і співвідношення політичних
сил в юридичні норми, узаконення цих
відносин та співвідношення політич-
них сил, тобто переходу від фактичної
до юридичної конституції.

З цього випливає, що установча
влада представляє організаційний ас-
пект установчо-законодавчої органі-
заційно-правової форми здійснення
публічної влади, становить її змістов-
ний процес, який обов’язково має
легітимізуватися і набути юридич-
ного оформлення.

Зміна співвідношення політичних
сил, що відбувається в суспільстві, ра-
но чи пізно приводить до зміни змі-
стовного аспекту публічної влади,
а з ним – до зміни її правової форми.

Водночас, розкриваючи у понятті
установчої влади сутність визначення
«установча», потрібно уточнити і сут-
ність терміна «влада», на неоднознач-
ність якого звернув увагу, зокрема,
О. І. Ющик, характеризуючи поняття
державної влади. Поняття «державна
влада», вказує він, логічно розглядати
як один із видів публічної влади,
пов’язувати з владою держави як
суб’єкта управління населенням на

певній території. Державна влада – 
це система відносин веління-підкорен-
ня в соціальному управлінні, в яких
суб’єкти підпорядковують свою пове-
дінку державним велінням, вираже-
ним у правовій формі, для досягнення
і підтримання певного порядку в су-
спільстві. В такому розумінні держав-
на влада становить функціональну ці-
лісність; саме у функціональному аспек-
ті, вважає автор, належить розуміти
це поняття в Конституції України.
Зокрема, положення щодо заборони
узурпації державної влади або її не-
законного захоплення означає, що
ніхто не може привласнити, підпоряд-
кувати особистим, груповим або ін-
шим частковим інтересам систему
публічно-владних відносин управлін-
ня суспільством. Так само і положення
Конституції щодо поділу державної
влади на законодавчу, виконавчу та
судову означає поділ її як функціо-
нальної цілісності, розподілення дер-
жавної влади на окремі функціональ-
ні сфери з метою запобігання узурпації
влади приватними особами чи органі-
заціями та її надмірної концентрації в
окремих структурних частинах дер-
жави. Аналогічний функціональний
аспект означає і поєднання централі-
зації та децентралізації у здійсненні
державної влади. Функціональний під-
хід до розуміння поняття державної
влади, вказує автор, слід відрізняти від
суб’єктного підходу до розуміння
цього поняття [8, с. 256–258].

Враховуючи ці зауваження, при
формуванні поняття установчої влади
ми будемо розуміти її у функціональ-
ному аспекті, тобто як відносини па-
нування-підкорення, в яких владарюючі
суб’єкти запроваджують, установлю-
ють, утверджують і узаконюють певні
суспільні інститути, основні правила 
(норми) функціонування і взаємодії
цих інститутів, відрізняючи від такого
її розуміння, коли термін «установча
влада» використовується у значенні
суб’єкта, що здійснює цей вид публіч-
ної  влади («народ», «нація» тощо).
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Як функціональна цілісність, уста-
новча влада походить від народу, який
відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції
України є носієм суверенітету і єди-
ним джерелом влади в Україні. Проте
сам народ не є «установчою владою»,
він виступає як її суб’єкт. Тому пошле-
мося на рішення Конституційного
Суду України № 6-рп/2005 від 5 жов-
тня 2005 р., в якому було зазначено:
згадане положення Конституції треба
розуміти так, що в Україні вся вла-
да належить народові; влада народу 
є первинною, єдиною і невідчужува-
ною. Народ є первинним суб’єктом
установчої влади, але не єдиним її
суб’єктом.

З цього випливає, що суб’єктами
здійснення установчої влади в Україні
є народ, органи державної влади, ор-
гани місцевого самоврядування. В інших
країнах перелік суб’єктів може бути
відмінним від наведеного, однак за
умови здійснення установчої влади на
правовій основі цей перелік визна-
чається в Основному Законі країни.
Наприклад, ст. 135 Конституції Росій-
ської Федерації визначає як суб’єкта
здійснення установчої влади Консти-
туційні збори.

За умов реалізації установчої
влади не на правовій основі суб’єкта-
ми її здійснення можуть виявитися як
існуючі органи чи структури держав-
ної влади (наприклад, армія), чи окре-
мі посадові особи держави, так і тим-
часовий уряд, революційний комітет,
окремі політичні партії, громадські
рухи, озброєні групи повстанців і

навіть інші держави. Історія перекон-
ливо засвідчує це1.

Утім, О. В. Скрипнюк звертає
увагу на те, що сприйняття деякими
авторами установчої функції як такої,
що полягає виключно в тому, аби
через неї закріплювалися найваж-
ливіші політичні та соціально-еконо-
мічні інститути держави й суспіль-
ства, є дещо обмеженим. «Виходячи з
такого уявлення,– пише він,– ми фак-
тично визначаємо установчу функцію
як певний одноразовий акт, який,
зафіксувавши певний тип суспільних
відносин, вважається таким, що вико-
нав своє завдання». Тобто, закріпивши
на рівні конституції положення про
демократичну, правову, соціальну дер-
жаву, встановивши основні інститути
(Верховна Рада України, Президент
України, Кабінет Міністрів України,
Конституційний Суд України, Упов-
новажений Верховної Ради України з
прав людини тощо), зафіксувавши від-
повідні принципи (верховенство кон-
ституції, можливість прямого засто-
сування конституційних норм, закон-
ність тощо), вважається, що конститу-
ція тим самим остаточно зреалізувала
свою установчу функцію.Але таке ро-
зуміння установчої функції не є пов-
ним, оскільки, на думку О. В. Скрип-
нюка, її метою є не лише встановлен-
ня певних інститутів та принципів, а й
підтримання такого стану, коли зазна-
чені інститути та принципи діють у
встановленому конституцією порядку
[9, с. 69–70]. Установча функція, зазна-
чає автор, зафіксувавши і визначивши
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1 Звернемося, наприклад, до революційних подій 1917 р. Після офіційного
оголошення в Києві про падіння монархії в царській Росії і створення нового уряду 
(Тимчасового уряду) в Україні виник «міцний український рух, почалися мітинги…»,
і, зрештою, 17 березня 1917 р. Товариство Українських Поступовців заснувало Цент-
ральну Раду. Проявом розвитку українського революційного руху стали прийняті
Центральною Радою чотири Універсали. За існування Центральної Ради саме вони
вважалися актами конституційного характеру, так званими «українськими консти-
туціями 1917–1920 рр.». Конституційний устрій цього періоду також визначався «Тим-
часовою інструкцією для Генерального Секретаріату» від 17 серпня 1917 р., яка стала
конституційним законом, що репрезентував діяльність вищих органів влади України,
та «Статутом про державний устрій, права і вольності УНР» від 29 квітня 1918 р.,
відомим як Конституція УНР.



певні інститути та конституційні прин-
ципи, реалізується далі через регуля-
тивну функцію конституції.

Наведені тут міркування вимагають
переглянути традиційне сприйняття
установчої влади як влади, що нале-
жить виключно народові і полягає у
прийнятті або зміні конституції. Таке
уявлення про установчу владу тільки
частково розкриває її реальний зміст.
Адже запровадження, установлення,
узаконення чи утвердження певного
суспільного стану або порядку речей,
правового порядку у суспільстві здій-
снюється не завжди через легітимне
змінення чинної Конституції народом.
Така зміна може відбуватися не лише
народом і в легітимний спосіб; її су-
б’єктами можуть бути діючі органи
державної влади, тимчасовий уряд,
революційний комітет, товариства
тощо. І актом установчої влади, яким
запроваджується, установлюється, уза-
конюється чи утверджується новий
порядок речей у суспільстві не зав-
жди є конституція, або закон про вне-
сення змін до неї. Цими актами мо-
жуть бути універсали, статути, декла-
рації, маніфести і т. д. Нарешті, з уста-
новленням та утворенням основних

конституційно-правових інститутів
не припиняється функціонування уста-
новчої влади у процесі здійснення
управлінської діяльності в суспіль-
стві, доки не завершиться процес їх
легітимації.

З представленої вище характери-
стики установчої влади як особливого
виду публічної влади можемо зазна-
чити таке.

Установча влада з погляду її 
змісту є владою, яка установлює та
утверджує фактичну конституцію,
тобто систему здійснення та організа-
ції влади, що задовольняє потребам
провідних політичних сил у суспіль-
стві. Установча влада з точки зору її
форми полягає в узаконенні, тобто
наданні загальнообов’язкової сили
встановленим конституційним інсти-
тутам як за допомогою правових
механізмів перетворення фактичної
конституції на юридичну, так і за
допомогою позаправових механізмів
(на початковій стадії її реалізації) з
поступовим наданням цим перетворен-
ням правової форми, що відбувається
через процес легітимації, надаючи
встановленим перетворенням завер-
шеної правової форми.
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