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Основні елементи конституціоналізму 
в контексті правових позицій

Конституційного Суду України

Феномен конституціоналізму особ-
ливо в роки незалежності України
став предметом ґрунтовного науко-
вого аналізу в юридичній літературі
[1, 2, 3, 4]. І це не дивно, оскільки йде-
ться про соціальне явище, яке харак-
теризує напрям розвитку державотво-
рення і правотворення на пострадян-
ському просторі, втілення у вітчизняну
політико-правову практику досягнень
світового конституціоналізму, насам-
перед європейського. До того ж сучас-
ний стан конституціоналізації суспіль-
них відносин підтверджує наявність в
Україні конституціоналізму, що потре-
бує постійної уваги до правової системи
з боку Конституційного Суду [5, с. 2].

Саме тому основною метою цієї
статті є розкриття теоретичних та
практичних положеннь конституціо-
налізму через призму правових пози-
цій Конституційного Суду України із
використанням досліджень таких
видатних учених-конституціоналістів,
як Ю. Тодики, А. Селіванова, В. Шапо-

вала, А. Георгіци, А. Колодія, М. Сав-
чина, А. Крусяна та інших.

Вивчивши їхній внесок у теорію
конституціоналізму, зауважимо, що
конституціоналізм – багатоелемент-
ний феномен. Його поняття також є
широким та об’ємним. Отже, розгля-
немо основні елементи конституціо-
налізму як складного суспільного яви-
ща в контексті правових позицій Кон-
ституційного Суду України.

Конституціоналізм як наукова
теорія має власні закони, внутрішню
логіку розвитку. До її складу входять
позитивні теорії, ідеї, принципи, мо-
делі, прогнози тощо. У науці побу-
тує думка, що теорія конституціо-
налізму втілюється насамперед у
Конституції, інших джерелах консти-
туційного права, а також в інститу-
ційних структурах конституційного
устрою держави. Проте слід пого-
дитися з іншою існуючою позицією,
що категорія «конституціоналізм» є
досить складною, і не зводиться лише
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до факту наявності у державі Консти-
туції. «Конституціоналізм,– зазначає
О. Тодика,– це не тільки втілення на
практиці конституційних приписів,
а й висока політико-правова куль-
тура, і відношення до конституції різ-
них суб’єктів як до соціальної цін-
ності» [3, с. 20].

Конституційний Суд України фор-
мує та розвиває теорію конституціо-
налізму через правові позиції на осно-
ві офіційного тлумачення Конституції
України, по перевірці законів та ін-
ших нормативно-правових актів Пре-
зидента України,Уряду України на від-
повідність Конституції України. Однією
з причин, якими зумовлена необхід-
ність у наданні офіційного тлумачен-
ня правових норм, є наявність спору
під час їх застосування. Такий спір –
наслідок виникнення колізій між
цими нормами, які, на думку росій-
ського вченого М. Матузова, «заважа-
ють нормальній, злагодженій роботі
правової системи, нерідко порушують
права громадян, позначаються на
ефективності правового регулюван-
ня, стані законності і правопорядку,
правосвідомості та правовій культурі
суспільства» [6, с. 231]. З ним погоджу-
ються й українські вчені. Зокрема, на
думку О. Майстренко законодавчі
колізії «створюють незручності у пра-
возастосовній практиці, заважають
застосуванню законодавства грома-
дянами. Ось чому особливо актуально
стоїть питання їх подолання у законо-
давстві України. Ефективним спосо-
бом розв’язання проблем юридичних
суперечностей є тлумачення, що дає
можливість виявити колізійні норми в
законодавстві» [7, с. 110].

Нормативно-правові акти, що
приймаються на основі Конституції,
на нашу думку, не повинні суперечити
їй не тільки будучи викладеними на
папері, а й у дійсності, тобто перед-
бачається однакова реалізація зако-
ноположень, що виражають одну і 
ту ж норму права. Однозначність у
реалізації можлива лише за умови

однозначного розуміння і тлумачен-
ня, що досягається шляхом викорис-
тання в усій системі законодавства
єдиної термінології і однозначності
визначення одного і того ж терміна.
Тому конституційна вимога відповід-
ності законів Конституції України є
більш широкою і її слід вважати вико-
наною, якщо вживані у цих законах
терміни виражають одне і те ж та ви-
значаються однозначно.

Так, відповідно до Конституції Ук-
раїни [8], «кожен має право будь-яки-
ми не забороненими законом засоба-
ми захищати свої права і свободи від
порушень і протиправних посягань»
(частина 5 статті 55), «ніхто не може
відповідати за діяння, які на час їх вчи-
нення не визнавалися законом як пра-
вопорушення» (частина 2 статті 58),
«ніхто не може бути  вдвічі  притягне-
ний до юридичної відповідальності
одного виду за одне й те ж саме право-
порушення» (частина 1 статті 61),
виключно законами визначаються
«засади цивільно-правової відпові-
дальності; діяння, які є злочинами,
адміністративними або дисциплінар-
ними правопорушеннями, та відпові-
дальність за них» (пункт 22 частини 1
статті 92), «Президент України може
бути усунений з поста … у разі вчи-
нення ним державної зради або іншо-
го злочину» (частина 1 статті 111).

Зрозуміло, що без чіткого та одно-
значного визначення понять «проти-
правне посягання», «правопорушення»,
«злочин», «адміністративне правопору-
шення», «дисциплінарне правопорушен-
ня» ці конституційні норми мало чого
варті. Звідси випливає, що визначаю-
чи в нормативно-правовому акті будь-
яке поняття, яке міститься в Консти-
туції, можна лише частково змінити
формулювання, обов’язково збері-
гаючи зміст поняття.

Розглядаючи питання про відпо-
відність законів Конституції, слід
керуватися рішеннями Конституцій-
ного Суду України як єдиного органу,
що має право тлумачити норми Кон-
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ституції України (пункт 4 статті 13
Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України») та відповідність їй
усіх інших законів держави.

Оскільки тлумачення Конституції
України є офіційним і обов’язковим
для всіх представницьких, виконавчих
і судових органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, по-
садових осіб, громадян, а також їхніх
об’єднань, а рішення про відповідність
або невідповідність нормативно-пра-
вового акта Конституції України діє
безпосередньо і не потребує підтвер-
дження іншими органами і посадови-
ми особами, то певною юридичною
силою володіють і дефініції, дані Кон-
ституційним Судом України як пояс-
нення тих чи інших термінів, на осно-
ві яких повністю чи в якійсь частині
здійснювалося тлумачення норматив-
но-правового акта.

Так, у рішенні Конституційного
Суду України у справі за конституцій-
ним поданням Світязької сільської
ради Швацького району Волинської
області про офіційне тлумачення тер-
міна «передача», який вживається 
у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5
Закону України «Про податок на
додану вартість» (справа про тлума-
чення терміна «передача земельних
ділянок») [9], розкривається зміст
поняття «передача»: «В аспекті кон-
ституційного подання термін «пере-
дача», який вживається у словосполу-
ченні «звільняються від оподаткуван-
ня операції з передачі земельних діля-
нок, що знаходяться під об’єктами
нерухомості, або незабудованої землі»
підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5
Закону України «Про податок на до-
дану вартість», означає набуття (пере-
хід) права на вказані земельні ділян-
ки (права власності, права користу-
вання) на підставі відповідних юри-
дичних актів, зокрема за договора-
ми купівлі-продажу, коли така пере-
дача дозволена Земельним кодексом
України».

Оскільки дефініції, дані Конститу-
ційним Судом України, є офіційними 
і мають таку ж юридичну силу, як і
законодавчі, тлумачення положень
відповідних нормативно-правових ак-
тів повинно здійснюватися з їх обо-
в’язковим використанням і в порядку,
передбаченому для законодавчих
дефініцій [10, c. 113].

Правові позиції Конституційного
Суду України безперечно розвивають
теорію конституціоналізму, що має
особливе значення для практики фор-
мування реального конституційного
буття в умовах української дійсності.
Конституційному Суду України не-
обхідне більш глибоке осмислення
співвідношення Конституції України
та поточного законодавства, деякою
мірою і міжнародних норм. Слід за-
значити, що на момент прийняття
Конституції України (червень 1996 ро-
ку) не було єдиного погодження в
побудові тієї чи іншої моделі дер-
жавного устрою країни. Пошук оп-
тимальної моделі не закінчився і сьо-
годні, він продовжується. І саме в
цьому процесі не останню роль може
відіграти Конституційний Суд Ук-
раїни.

Чинна Конституція України гаран-
тує систему місцевого самоврядуван-
ня як одну з основ конституційного
устрою. Конституційний Суд України
вніс також свій вагомий внесок у тео-
рію місцевого самоврядування стосов-
но української дійсності, у вирішенні
питань про співвідношення органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування.

Конституціоналізм як нормативно-
правова система є конституційним пра-
вом як сукупність норм позитивного
права, що виражається в Конституції
(Основному Законі) держави та в ін-
ших джерелах конституційного права
(законах, конституційних звичаях).
І тому конституціоналізм знаходить
не тільки правову охорону з боку
Конституційного Суду України, але 
й дякуючи його рішенням – отри-
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мує подальше вдосконалення та роз-
виток.

Конституційний Суд України не
обмежується реалізацією охоронних
функцій по відношенню до Конститу-
ції України. Він дає офіційне тлума-
чення Основного закону. Логічним
наслідком офіційного тлумачення
Конституції України є поява нових
норм (зокрема процедурного поряд-
ку [11]), які заповнюють прогалини 
та знімають відому невизначеність,
що є у змісті Конституції України. До-
казом цих висновків є постанови Кон-
ституційного Суду України, якими
вносяться поправки до Конституції
України.

Але тут важливо відмітити, що
Конституційний Суд України не є
законодавчим органом і не замінює
законодавця. Проте він активно при-
ймає участь у законодавчому процесі,
формує позитивне конституційне
право, сприяє вдосконаленню та роз-
витку галузевого (поточного) законо-
давства. З цих позицій варто, на нашу
думку, виділити два моменти: по-пер-
ше, Конституційний Суд України
володіє так званими «негативними
законодавчими повноваженнями», від-
міняючи закони та інші нормативно-
правові акти чи окремі їх положен-
ня через невідповідність Конституції
України за змістом, формою і порядком
прийняття, опублікування та введення їх
у дію. По-друге, Конституційний Суд
України певною мірою володіє і «пози-
тивними законодавчими повноваження-
ми». Він активно сприяє усім органам
державної влади в тому числі і Парла-
менту в реалізації їх повноважень. Це
виражається передусім у рекомендаціях
законодавцю здійснювати необхідне
нормативно-правове регулювання згід-
но з правовою позицією Конституцій-
ного Суду України.

Конституціоналізм як практика
реалізації Конституції та конституцій-
ного права в цілому як складова ча-
стина охоплює діяльність Конститу-
ційного Суду України.

Практика Конституційного Суду
України свідчить про те, що Консти-
туція України і конституційне право в
цілому стали істинно реальним, чин-
ним правом. За допомогою Конститу-
ційного Суду України можна захища-
ти дію конституційних принципів і
норм, конституційних прав і свобод
особи, забезпечувати їх реалізацію на
всій території України.

Конституційний Суд України оці-
нює з позицій чинної Конституції 
не тільки буквальну суть законів та ін-
ших нормативно-правових актів, у тому
числі і міжнародних договорів, але й
ту сутність, яка надається їм офіцій-
ним та іншим тлумаченням, що є в
правозастосовній практиці.

Конституційний Суд України фор-
мує практику, згідно з якою його пра-
вові позиції, що сформульовані у
заключних рішеннях з конкретних
справ, мають загальний характер і
обов’язкові для усіх державних орга-
нів, органів місцевого самоврядуван-
ня, посадових осіб у всіх аналогічних
правових ситуаціях. У цьому і полягає
одна з основних вимог конституцій-
ної законності. Законодавці та право-
застосувачі самостійно, за власною
ініціативою повинні змінювати зміст
нормативно-правових актів, дого-
ворів, приймати необхідні правові дії
відповідно до вимог прямої дії поло-
жень Конституції України і правових
позицій Конституційного Суду Ук-
раїни. З огляду на такий підхід Кон-
ституційний Суд України відмовляє 
у прийнятті до розгляду звернень,
якщо правовий спір вже один раз
вирішено ним в аналогічній справі 
та сформульована певна правова по-
зиція.

Є звичайно й негативні приклади,
що свідчать про невиконання або
неналежне виконання рішень Консти-
туційного Суду України та ігнору-
вання його правових позицій. Проте 
оперативне, чітке та послідовне вико-
нання рішень Конституційного Суду
України, неухильне виконання сфор-
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мульованих ним правових позицій –
один із важливих та надійних засобів
зміцнення конституційності, законно-
сті та конституційного правопорядку
загалом.

Отже, конституціоналізм як в тео-
ретичному, так і нормативно-правовому
аспектах є відображенням найбільш

базових відносин, а також досягнутої
в суспільстві свободи та організації
влади в державі. Конституціоналізм у
будь-якій формі свого прояву втілює
досягнутий у суспільстві компроміс
між інтересами громадян та держави,
а  Конституційний Суд – візитна карт-
ка сучасного конституціоналізму.
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Подорожна Т. С. Основні елементи конституціоналізму в контексті правових
позицій Конституційного Суду України

У статті розглядаються теоретичні та практичні положення конституціоналіз-
му через призму правових позицій Конституційного Суду України.
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законодавство, дефініції.

Подорожная Т. С. Основные элементы конституционализма в контексте пра-
вовых позиций Конституционного Суда Украины

В статье рассматриваются теоретические и практические положения кон-
ституционализма через призму правовых позиций Конституционного Суда
Украины.
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Podorozhna T. Key elements of constitutionalism in the context of the legal posi-
tions of Constitutional Court of Ukraine

The article reviews the theoretical and practical knowledge of constitutionalism in
the light of the legal position of the Constitutional Court of Ukraine.

Key words: constitutionalism, the Constitution of Ukraine, the Constitutional Court,
the legislation, definition.


