
�2

ПЕРшА ПАНЕль

тою забезпечення, перш за все, стабільно-
го правового становища індивіда шляхом 
вдосконалення процесів правотворчості 
та правозастосування. Названі вимоги 
класифікуються на три основні групи: 
1. Вимоги до визначеності законодавства; 
2. Вимоги до визначеності повноважень; 
3. Вимоги до визначеності судових рішень 
(А. Приймак). Разом з цим, наведене визна-
чення не враховує правотворчої та право-
застосовної діяльності органів виконавчої 
влади. Крім того, вимоги до визначеності 
повноважень повністю виконуються до-
триманням вимог правової визначеності 
законодавства, сформульованого на ос-
нові положень Конституції України.

Враховуючи викладене, а також практич-
ну значущість принципу правової визначено-
сті для упорядкування суспільних відносин 
та функціонування публічно-владного механіз-
му, слід його закріпити на конституційному рів-
ні як основоположну засаду конституційного 
ладу України поряд із принципом верховенства 
права у такі редакції: «Органи державної влади 
та місцевого самоврядування, їх посадові осо-
би реалізують у своїй діяльності принцип пра-
вової визначеності, який включає чіткість, не-
суперечливість та доступність правових норм, 
що забезпечується зрозумілістю правових норм 
та наданням публічного доступу до норматив-
но-правових актів шляхом їх офіційного опри-
люднення; заборону зворотної сили норматив-
но-правових актів; обмеження Конституцією 
України дискреційних повноважень органів де-
ржавної влади; однозначність правозастосуван-
ня, послідовність діяльності органів виконавчої 
та судової влади; стабільність судових рішень».

Крім того, на сучасному етапі зміни до Ос-
новного закону держави мають вноситись на ос-
нові принципу правової визначеності. Оскільки 
це дозволить попередити та подолати прогали-
ни і суперечності в Конституції України, змен-
шити декларативний характер конституційних 
норм. Наприклад, на офіційному сайті Консти-
туційної комісії розміщено Проект Розділу ІІ 
Конституції України, підготовлений Робочою 
групою з прав людини станом на 15.07.2015 р., 
де пропонується така норма: «Юридичні особи 
володіють основними правами, закріпленими 
в цій Конституції, якщо це не суперечить при-
роді відповідного права».

Конституювання прав юридичних осіб є на-
зрілим та виправданим, але наведена норма не 
відповідаючи принципу правової визначеності, 

через відсутність конкретного переліку прав, 
ставить ще більше питань, що зменшує її ко-
ристь у конституційно-правовому регулюванні.

Подолання наявних недоліків у тексті Ос-
новного закону України за допомогою принципу 
правової визначеності вбачається у закріпленні 
дефініцій найважливіших понять (конституцій-
ний лад) та принципів; конкретизації конститу-
ційних положень та механізмів їх реалізації.
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ПРИНЦИП ПлЮРАлізмУ 
ЯК ОсНОВА РОзВИтКУ 

ДЕмОКРАтИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Відповідно до Конституції України сус-
пільне життя в Україні ґрунтується на заса-
дах політичної, економічної та ідеологічної 
багатоманітності. Жодна ідеологія не може 
визнаватися державою як обов’язкова. Це оз-
начає небажання держави нав’язувати жодної 
загальнообов’язкової ідеології, ніби презюмую-
чи відсутність найвищої істини для всіх і кож-
ного в державі. У цьому вбачається прихований 
глибинний сенс поваги до людської особис-
тості, її поглядів, переконань та думок, якими б 
неправильними вони не здавались іншим. Слід 
також відзначити, що така своєрідна ідеологіч-
на нейтральність держави, формує підстави для 
подальшого зіткнення та протидії різних полі-
тичних, духовних та соціальних сил, що у свою 
чергу лише стимулює розвиток.

Конституція України встановила ідейно-
плюралістичний принцип, закріпивши пра-
во кожного на свободу світогляду і віроспові-
дання. Це право включає свободу сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, без-
перешкодно відправляти одноособово чи колек-
тивно релігійні культи і ритуальні обряди, вести 
релігійну діяльність. Таким чином Основний За-
кон охороняє світоглядну та релігійну свободу, 
а відділивши церкву і релігійні організації від 
держави, показав відсторененість своїх завдань 
від завдань та ідей, які виконують і пересліду-



зАсАДИ сУЧАсНОГО КОНстИтУЦіОНАлізмУ

��

ють релігійні організації. Крім того, принцип 
ідеологічного плюралізму став втіленням однієї 
з найважливіших цінностей демократичного 
ладу через закріплення та гарантування таких 
прав і свобод людини і громадянина як свобо-
да слова і думки, свобода вільно виражати свої 
погляди і переконання. Гарантією ідеологічно-
го плюралізму виступає режим гласності та не-
можливість зазнати переслідувань через власні 
погляди та переконання. Поінформована гро-
мадськість, з погляду Т. М. Слінько, є основною 
складовою демократичного суспільства, а на за-
соби масової інформації покладається найбільш 
відповідальна місія — забезпечити поширення 
точної, збалансованої та базованої на фактах ін-
формації. Дійсно, такі інститути громадянсько-
го суспільства як ЗМІ здатні впливати на розви-
ток «інформаційного ринку» та прискорювати 
тим самим соціальні взаємодії.

Принцип багатоманітності суспільного жит-
тя є відправним у визначенні засад реалізації та-
кого конституційного права як право на свободу 
об’єднання і встановлення інститутів грома-
дянського суспільства, складовою якого є різно-
манітні об’єднання громадян, що представля-
ють певні ідеологічні та інші погляди, інтереси 
різних соціальних груп та індивідів. У період 
між проведенням виборів народ ні в якому разі 
не виключається з політичного процесу. Конс-
титуція України, гарантуючи плюралістичність 
суспільства та забезпечуючи його диференціа-
цію, покладає на нього функцію формування 
суспільної думки та політичної волі. Закріпив-
ши свободу думки і слова, право на вільне ви-
раження своїх поглядів і переконань та свободу 
громадських організацій та політичних партій, 
Конституція України забезпечила «демократію 
публічності політичного процесу». Враховуючи 
політичну необізнаність та інколи байдужість 
людської маси, яка легко піддається емоціям 
і впливу, тільки громадянське суспільство здат-
не виховати почуття відповідальності не лише 
у громадян, але і у представників влади. Саме 
в середовищі функціонування інститутів грома-
дянського суспільства плюралізм думок та суд-
жень переростає в публічні дискусії та диспути, 
які становлять платформу для формування сус-
пільної думки та політичної волі. Громадянсь-
ке суспільство, створюючи «інформаційний 
ринок» здатне забезпечити «основу для обме-
ження державної влади, а отже для контролю за 
державою з боку суспільства, а отже, для демок-
ратичних політичних інститутів як найбільш 
ефективного засобу такого контролю».

У конституційно-правовій практиці прин-
цип політичної багатоманітності повинен зна-
ходити своє втілення у парламентаризмі, де 
і реалізуються його конкретні форми. Починаю-
чи з виборів народних депутатів на основі кон-
курентної боротьби політичних партій, через 
діяльність депутатських фракцій і функціону-
вання опозиції, та закінчуючи їх повсякденним 
політичним співробітництвом та дискусіями, 
може скластися враження про політичний плю-
ралізм та його реальні прояви.

У 2015 р. набрав чинності Закон України «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої символі-
ки», який спричинив серйозні зміни в напрям-
ку захисту демократії від тоталітарного спадку. 
Враховуючи цей факт, важливим є недопущення 
порушення права на свободу асоціацій. Видаєть-
ся, що у партійному просторі має панувати плю-
ралізм, але під загальним знаменником демокра-
тичних засад конституційного ладу. Незважаючи 
на вдавану незначущість у встановленні демок-
ратичного врядування, дослідження проблеми 
ідеології, з погляду Ю. Г. Барабаша, є вкрай важ-
ливим напрямком для з’ясування сутності демо-
кратичних основ конституційного ладу України.

Ідеологія — дуже складна філософська кате-
горія, яка, попри це, знайшла своє місце і в полі-
тиці. Вона не лише детермінує політичні пе-
реконання, а й може призвести до створення 
«образу світу політики», чим гарантує стабіль-
ність і життєздатність політичного порядку. 
Якщо ідеологія — могутня сила, яка сприяє за-
родженню та укріпленню політичної свідомості, 
наскільки виправданою є норма Конституції 
України про неможливість існування будь-якої 
єдиної ідеології? Приєднуючись до наукової 
критики цього положення Основного Закону 
та екстраполюючись у демократичну площи-
ну, можна поставити слушне запитання: невже 
ідеологія — це невловима абстракція? Консти-
туція як найвищий народний акт — це «опред-
метнена» ідеологія. І у справі захисту демокра-
тичних надбань таке усвідомлення відіграло б 
істотну роль. Після тривалої тотальної ідеоло-
гізації, яка роками вкарбовувалась у свідомість, 
деякі категорії громадян й досі не сприймають 
ідеологічний плюралізм. Хоча, думається, на 
зміну комуністичній ідеології має поступово 
прийти ідеологія конституційна, яка спрямова-
на на досягнення політичного ідеалу.


