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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ  
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ

Як свідчить історія, еволю-
ційний, поступальний розвиток 
держави й суспільства забезпе-
чується насамперед ефектив-
ним й узгодженим функціонуван-
ням всього державного механізму, 
реальним соціальним партнер-
ством держави та її органів з різ-
номанітними суспільними інсти-
тутами, стабільністю, збалансо-
ваністю й результативністю пра-
вової системи. Проте нинішня 
конституційно-правова практика 
України переповнена різноманіт-
ними державно-правовими кон-
фліктами, які вже стали прак-
тично невід’ємною складовою 
частиною сучасного політичного 
і правового життя, характерною 
особливістю новітнього етапу 
вітчизняного державотворення. 
Особливо небезпечним є конф-
ліктний стиль взаємовідносин 
державно-владних інституцій, 
інших суб’єктів владних повно-
важень, оскільки це вкрай нега-
тивно відбивається на майже 
всіх сферах суспільного життя. 
Найбільш помітними для широ-

кого загалу є конфлікти, що про-
тягом останніх 15 років виника-
ють у взаємовідносинах вищих 
органів державної влади перш 
за все Президента, Верховної 
Ради й Кабінету Міністрів України, 
бо саме вони найчастіше стають 
причинами політичних загос-
трень не лише в державі, а й у 
суспільстві в цілому, і як наслідок 
– призводять до політичної, пра-
вової й соціально-економічної 
дестабілізації. У зв’язку із цим на 
су часному етап і  розвитк у 
Української держави надзви-
чайно важливим є завдання 
розробки цілісної системи органі-
заційно-правових засобів забез-
печення стабільності й непоруш-
ності конституційного ладу 
України та його засад в умовах 
державно-правових конфліктів.

Із прийняттям у 1996 р. нової 
Конституції України фактично 
було завершено закріплення на 
найвищому правовому рівні 
нового конституційного ладу 
нашої держави. Разом із тим про-
голосити й закріпити на консти-
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туційному рівні найдемократич-
ніші ідеї та принципи, що його 
складають, замало. Набагато 
важливіше реально втілити їх у 
практику організації та функціо-
нування державного механізму 
країни, забезпечити конститу-
ційну й правову стабільність. Як 
свідчить власний досвід України, 
держав СНД, а подеколи й конс-
титуційно-правова практика 
країн зі сталими демократич-
ними традиціями, зробити це не 
просто, оскільки в стосунках 
суб’єктів державно-владних пов-
новажень досить часто перева-
жає саме конфліктний стиль 
взаємовідносин. Забезпечення 
стабільності конституційного 
ладу під час державно-правових 
конфліктів має суттєве значення 
ще й тому, що вони значно зни-
жують ефективність усієї дер-
жавно-владної діяльності, приз-
водять до таких негативних 
явищ, як зниження рівня полі-
тико-правової культури, право-
вого нігілізму, масового зловжи-
вання правом з боку як посадо-
вих осіб органів публічної влади, 
так і пересічних громадян, а в 
кінцевому підсумку породжують 
зневагу до права як до соціаль-
ної цінності, оскільки й високопо-
садовці, й широкий загал ро-
зуміють, що за таких умов право 
не здатне дієво виконувати своє 
головне соціальне призначення. 
Окрім того, під час подібних кон-
фліктів в Україні досить часто 

лунають заклики різних політич-
них сил змінити Конституцію, що, 
з нашого погляду, в умовах полі-
тичної, правової й соціальної 
нестабільності є дуже небезпеч-
ним, тому що може призвести до 
порушення стабільності консти-
туційного ладу, підвалини якого 
закріплено саме на конституцій-
ному рівні. 

Наукове осмислення причин 
виникнення державно-правових 
конфліктів, аналіз їх предмета, 
динаміки розвитку, способів 
розв’язання й наслідків, дослід-
ження практики взаємовідносин 
органів державної влади в умо-
вах таких конфліктів не лише 
становлять великий науковий 
інтерес, а й мають суто прак-
тичне значення. Адже ефектив-
н ість державно -правового 
механізму за умов достатньо 
високого розвитку інститутів гро-
мадянського суспільства й 
демократичності політичного 
режиму є одним з визначальних 
чинників, що гарантують дотри-
мання прав і свобод людини, 
забезпечують реальність і ста-
більність існуючого конституцій-
ного ладу в державі. 

Що ж становлять собою 
державно-правові конфлікти? 
Що є їх предметом, яка їх струк-
тура і в чому полягає причина їх 
виникнення? Загальновизнаних 
відповідей на ці запитання не 
дає ні вітчизняна, ні зарубіжна 
наукова література. Учені по-різ-
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ному сприймають і пояснюють ці 
проблеми. Разом із тим не викли-
кає сумнівів твердження, що 
державно-правовий конфлікт – 
це особливий вид конфлікту 
юридичного, який, у свою чергу, 
є різновидом соціального. Вза-
галі термін «конфлікт» (від лат. 
conflictus) буквально означає 
«зіткнення». Інакше кажучи, це 
одна з форм взаємодії людей, 
соціальних груп і суспільних інс-
титутів, при якій одна сторона, 
зіткнувшись з інтересами іншої, 
перешкоджає реалізації її цін-
ностей та інтересів. Отже, конф-
лікт – це прояв об’єктивних і 
суб’єктивних протиріч, що вияв-
ляється в протистоянні сторін. 

Найбільш вдалим і лаконіч-
ним, на нашу думку, є визна-
чення юридичного конфлікту, 
запропоноване російським уче-
ним В.М. Кудрявцевим, який 
розуміє під ним протиборство  
2-х чи більше суб’єктів, зумов-
лене протилежністю (несуміс-
ністю) їх інтересів, потреб, сис-
тем цінностей чи знань, коли в 
наявності існують юридичні еле-
менти (правові норми, правові 
відносини), а також юридичні 
засоби попередження й роз-
в’язання цього протиборства 
[8, с. 9]. Іншими словами, юри-
дичним конфліктом (у тому числі 
й державно-правовим) слід виз-
нати будь-який конфлікт, у якому 
спір так чи інакше пов’язаний з 
правовими відносинами сторін. 

Таким чином, державно-право-
вий конфлікт можна визначити 
як відкрите чи приховане проти-
борство сторін – суб’єктів дер-
жавно-владних повноважень, 
яке так чи інакше пов’язано з пра-
вовими відносинами між ними (з 
юридично значимими діями чи 
певним правовим положенням). 

Зазначимо, що конфліктна 
взаємодія між суб’єктами дер-
жавно-владних повноважень за 
своєю природою – явище дина-
мічне. Вона завжди впливає на 
стан певної соціальної системи 
й породжує в ній зміни. Практика 
останніх років не раз доводила, 
що саме конфлікт був причиною 
тих чи інших змін (інституційних 
або кадрових) в державному 
механізмі України. Поза всяким 
сумнівом, будь-який державно-
правовий конфлікт відіграє як 
конструктивну, так і деструк-
тивну роль в державному й сус-
пільному житті. З одного боку, він 
є свого роду індикатором доско-
налості чи недосконалості конс-
титуційно-правового регулю-
вання, вказує на його вади, про-
галини або суперечності, відби-
ває рівень праворозуміння й 
політико-правової культури в 
цілому, а з другого – супровод-
жується значними руйнівними 
тенденціями, негативно впливає 
на цілісність і стабільність пра-
вової системи, призводить до 
соціальних негараздів.

Теоретичні засади держав-
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но-правових конфліктів, їх вплив 
на перебіг різноманітних соціаль-
них процесів у державі й суспіль-
стві порівняно недавно стали 
предметом спеціальних консти-
туційно-правових доробок. 
Окремі аспекти цієї проблема-
тики досліджувалися в наукових 
роботах Ю.М. Тодики [12; 13],  
В.М. Крівцової [7], Ю.Г. Барабаша 
[1]. Незважаючи на те, що нау-
кова категорія «конституційний 
лад» досить органічно ввійшла 
до понятійного апарату вітчизня-
ного конституціоналізму [4, с. 38], 
наукових досліджень у царині 
забезпечення стабільності й 
непорушності існуючого консти-
туційного ладу та його засад 
дуже мало. І якщо феномен кон-
ституційного ладу на постра-
дянському правовому просторі 
розглядали Н.О. Боброва [2], 
Н.О. Богданова [3], В.Т. Кабишев 
[5],  В.Ф. Погорілко [6;  10],  
О.Г. Румянцев [11], Ю.М. Тодика 
[13], то проблема забезпечення 
стабільності конституційного 
ладу в умовах державно-право-
вих конфліктів предметом окре-
мого наукового дослідження ще 
взагалі не була, що свідчить про 
її актуальність і суттєву прак-
тичну значущість.

Як слушно зазначається в 
правовій літературі, конституцій-
ний лад є основною й інтегрую-
чою категорією всієї конститу-
ційно-правової доктрини, здат-
ною на рівні логічної форми мак-

симально охопити всю сферу 
правового регулювання й науко-
вого вивчення конституційного 
права [3, с. 17, 18]. Як вбачаєть-
ся, найбільш комплексне і струк-
турно завершене його визна-
чення наводиться в роботах  
О.Г. Рум’янцева, який вважає, що 
конституційний лад – це цілісна 
система соціально-правових від-
носин та інститутів, підпорядко-
вана безумовним моральним і 
конституційним велінням. Вона 
базується на сукупності осново-
положних регуляторів, які спри-
яють закріпленню в суспільній 
практиці й правосвідомості ста-
більних правових, справедливих 
і гуманних зв’язків людини з гро-
мадянським суспільством і дер-
жавою [11, с. 23, 24]. Царина 
взаємовідносин суб’єктів дер-
жавно-владних повноважень, 
також безсумнівно, належить до 
структурних елементів конститу-
ційного ладу, а тому державно-
правові конфлікти мають знач-
ний негативний вплив на забез-
печення його стабільності. 

У зв’язку із цим виникають 
запитання: що означає стабіль-
ність конституційного ладу; які 
форми й засоби її забезпечення 
можуть бути використані в умо-
вах державно-правових конфлік-
тів? Вважаємо, що стабільність 
конституційного ладу в широ-
кому розумінні означає незмін-
ність визначальних, базових ідей 
і положень, покладених в основу 
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конституційного регулювання, 
дотримання проголошених 
Основним Законом прав та сво-
бод людини і громадянина, а 
також демократичних засад і 
процедур у процесі формування, 
організації й функціонування  
всіх органів публічної влади. 
Інакше кажучи, стабільність кон-
ституційного ладу України забез-
печується передусім стабіль-
ністю засадничих ідей Основ-
ного Закону держави, який закрі-
пив зазначені вище суспільні 
політико-правові цінності й іде-
али, що, у свою чергу, дося-
гається за допомогою особливої 
процедури його реформування. 
Адже, як зазначається в право-
вих джерелах, Конституція має 
бути стабілізуючим чинником у 
правовій системі держави, га-
рантом забезпечення законності 
й правопорядку [12, с. 35]. Від-
повідно до її cт. 5 право визна-
чати і змінювати конституційний 
лад належить виключно наро-
дові і не може бути узурповане 
державою, її органами й посадо-
вими особами. За правовою 
позицією Конституційного Суду 
України (далі – КС) із цього кон-
ституційного положення випли-
ває, що саме народ має право 
приймати нову Конституцію 
Ук раїни  [9 ;  20 05.  –  №41. 
– Ст. 2065]. Як бачимо, особливу 
процедуру реформування 
Основного Закону України в 
напрямку зміни його базових 

засад можна вважати дійовим 
засобом забезпечення конститу-
ційної стабільності, у тому числі 
й під час конфліктів між органами 
державної влади. Конституція не 
може й не повинна бути предме-
том політичного торгу, засобом 
досягнення вузькокорпоратив-
них політичних цілей і завдань 
окремих політичних сил.

Не менш суттєвим засобом 
забезпечення стабільності конс-
титуційного ладу під час дер-
жавно-правових конфліктів є 
результативна діяльність єди-
ного органу конституційної юрис-
дикції – КС України. Оскільки 
предметом державно-правових 
конфліктів досить часто висту-
пають дії, акти й рішення суб’єктів 
владних повноважень, лише він 
може оцінити їх щодо відповід-
ності Конституції, визнати некон-
ституційними внаслідок пору-
шення встановленої Основним 
Законом процедури їх ухва-
лення, прийняття їх з переви-
щенням своїх повноважень чи їх 
невідповідності конституційним 
положенням. При цьому важ-
ливо зауважити, що діяльність 
КС у цій сфері буде ефективною 
лише за умови безумовного 
авторитету й обов’язковості 
будь-якого з його рішень, неза-
лежно від того, наскільки вони 
відповідають політичним інтере-
сам чи наскільки влаштовують 
конкретні політичні сили. А це 
може бути досягнуто, лише коли 
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на посади суддів КС призначати-
муться неупереджені й високо-
професійні фахівці-правознавці, 
які у своїй діяльності керувати-
муться виключно Конституцією 
України та власною совістю, а не 
інтересами й бажаннями тих, хто 
їх призначив на цю високу 
посаду. 

Іншим дійовим засобом за-
безпечення стабільності консти-
туційного ладу і його засад в 
умовах державно-правових кон-
фліктів має стати незалежна і 
високо фахова судова влада. 
Вагомим кроком у цьому напрям-
ку безперечно можна вважати 
утворення в Україні системи 
адміністративних судів, до пов-
новажень яких віднесено й роз-
гляд спорів щодо законності дій 
та рішень суб’єктів владних пов-
новажень. Інакше кажучи, значну 
кількість конфліктів між суб’єк-
тами державно-правових відно-
син сьогодні можуть вирішувати 
саме адміністративні суди. Ра-
зом із тим практика свідчить, що 
останні подеколи ухвалюють 
прямо протилежні рішення з 
подібних чи навіть тотожних 
спорів, досить часто самі вихо-
дять за межі своїх повноважень. 
Достатньо пригадати випадок 
винесення суддею Київського 
окружного адміністративного 
суду ухвали про зупинення дії 
Указу Президента України про 
дострокове припинення повно-
важень Верховної Ради й при-

значення позачергових виборів. 
Безсумнівно, що такий Указ може 
бути розглянуто лише стосовно 
його конституційності й виключно 
КС України, бо спеціального 
закону, який регулював би про-
цедуру дострокового припи-
нення главою держави повнова-
жень парламенту в Україні не-
має, а значить, й перевіряти його 
законність немає жодних право-
вих підстав. Іншими словами, в 
даному випадку є всі підстави 
говорити про зловживання пра-
вом з боку адміністративного 
суду. Надзвичайно небезпечною 
є й практика використання судо-
вих рішень для заборони вста-
новлення чи оприлюднення 
результатів виборів, що також 
мало місце в Україні. Знову ж 
таки для уникнення подібних 
ситуацій слід забезпечити пере-
довсім належний фаховий рівень 
суддів та їх незалежність від 
жодних політичних сил, пред-
ставлених чи не представлених 
у парламенті.

У чому ж причина сучасних 
державно-правових конфліктів і 
які з них становлять найбільшу 
загрозу для стабільності консти-
туційного ладу в Україні? З 
нашого погляду, конфліктний 
стиль взаємовідносин між 
вищими органами державної 
влади і Президентом багато в 
чому пов’язано з тим, що і глава 
держави, і парламент, і уряд 
досить часто відверто нехтують 
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положеннями Конституції, сві-
домо порушують її норми, що 
викличе, як вбачається, дедалі 
більше поширення конфронта-
ційного способу мислення пере-
важної більшості вітчизняних 
політиків. Усе це в сукупності є 
суттєвим дестабілізуючим чин-
ником у сфері як політики, так і 
забезпечення стабільності й 
непорушності конституційного 
устрою держави [4, с. 43]. До 
найбільш небезпечних дер-
жавно-правових конфліктів, які 
негативно впливають на стабіль-
ність конституційного ладу 
України, можна віднести конф-
лікти: а) між Верховною Радою і 
Президентом України щодо 
дострокового припинення повно-
важень парламенту; б) між пар-
ламентом і главою держави сто-
совно розподілу державно-влад-
них повноважень і з приводу 
прийняття цілої низки законів; 
в) між Верховною Радою й уря-
дом України, пов’язаний з оцін-
кою парламентом діяльності 
останнього; г) між Президентом 
та урядом з питання призна-
чення на посади керівників цен-
тральних і місцевих органів вико-
навчої влади та ін. Ці приклади 
свідчать, що взаємовідносини 
між державними інституціями 
будуються в країні не на засадах 
конституційних вимог, а з позицій 
політичних амбіцій чи політичної 
доцільності, що не сприяє забез-
печенню стабільності конститу-

ційного ладу в державі.
Прикладом негативного 

впливу конфліктності у стосун-
ках суб’єктів державно-правових 
відносин на забезпечення ста-
більності конституційного ладу 
України є також практика форму-
вання передбаченої cт. 83 Кон-
ституції коаліції депутатських 
фракцій у Верховній Раді за 
результатами парламентських 
виборів 2006 та 2007 років. Брак 
чітко регламентованих проце-
дур, які мали б визначити, яка 
саме політична сила, що отри-
мала мандати у Верховній Раді, 
вправі виступати ініціатором 
створення такої коаліції, який час 
для цього їй відводиться, яка 
роль у цьому процесі Прези-
дента тощо, призвели до того, 
що політична боротьба, яка точи-
лася між політичними партіями 
й виборчими блоками під час 
виборчої кампанії, переросла у 
конфліктність після її закінчення. 
А це створює реальну небезпеку 
політичної дестабілізації не 
лише в парламенті, а й у державі 
й суспільстві. На нашу думку, для 
уникнення подібних конфліктних 
ситуацій з урахуванням відсут-
ності в Україні стійких політичних 
традицій необхідно на конститу-
ційному рівні або в спеціальному 
законі чітко й однозначно визна-
чити порядок формування 
коаліції депутатських фракцій, 
передбачивши, зокрема, що 
право й ініціатива щодо її утво-
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рення належать найбільшій за 
чисельністю фракції. Якщо ж 
остання протягом установленого 
строку (наприклад, 5 чи 10 днів) 
не змогла домовитися з іншими 
парламентськими силами і не 
створила коаліції, право її фор-
мування переходить до наступ-
ної за чисельністю парламент-
ської фракції. Подібна детальна 
регламентація в нинішніх полі-
тичних реаліях стала б суттєвим 
мотиваційним чинником своє-
часного утворення парламент-
ської більшості і як наслідок – 
дійовим засобом забезпечення 
конституційно-правової стабіль-
ності.

Досить часто до нестабіль-
ності існуючого в Україні консти-
туційного ладу також призводить 
конфліктність у взаєминах інших 
суб’єктів державно-правових від-
носин. Прикладом, дуже сум-
нівне за своєю легітимністю 
рішення низки обласних рад 
східного регіону України щодо 
надання російській мові особли-
вого статусу або статусу регіо-
нальної мови стало суттєвим 
чинником політичної дестабіліза-
ції, який підриває засади консти-
туційного ладу України в цілому. 
Адже cт. 10 Конституції, поло-
ження якої безпосередньо 
закріплюють основоположні ідеї 
мовної політики держави, прямо 
встановлює, що застосування 
мов у країні гарантується Конс-
титуцією України та визначається 

спеціальним законом. Інакше 
кажучи, прийняття будь-якого 
іншого (окрім закону) правового 
акта щодо застосування мов 
фактично є посяганням на засади 
конституційного ладу України, 
оскільки cт. 10 Основного Закону 
є його невід’ємним складником. 

Ще одним прикладом нега-
тивного впливу державно-право-
вих конфліктів на забезпечення 
стабільності конституційного 
ладу України є стан взаємовід-
носин голів місцевих державних 
адміністрацій з обласними й 
районними радами. Оскільки 
вибори до місцевих рад район-
ного й обласного рівня відбува-
ються на підставі пропорційної 
виборчої системи, за результа-
тами виборів у багатьох регіонах 
України більшість депутатських 
мандатів у радах зазначеного 
рівня отримали політичні партії, 
які позиціонують себе як перебу-
ваючі в опозиції до Президента. 
У зв’язку з тим, що відповідно до 
Конституці ї  голів місцевих 
державних адміністрацій призна-
чає саме глава держави, а 
обласна й районна ради мають, 
у свою чергу, конституційне 
право висловити голові відповід-
ної державної адміністрації 
недовіру, наслідком якої може 
стати його відставка, конфлікт 
між зазначеними владними інс-
титуціями є практично немину-
чим, причому, добавимо, він буде 
перманентним. Вважаємо, що є 
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сенс зауважити, що ще однією 
суттєвою причиною виникнення 
державно-правових конфліктів у 
цій сфері є закріплений в Основ-
ному Законі України фактичний 
дуалізм виконавчої влади: адже 
керівників місцевих органів вико-
навчої влади призначає на 
посади, а значить, і приймає 
рішення про їх звільнення Пре-
зидент; ієрархічно ж ці органи 
підпорядковуються Уряду і 
Прем’єр-міністрові. На практиці 
це неминуче породжує конфлік-
тні ситуації, бо найчастіше 
державні службовці у своїй 
діяльності орієнтуються на інте-
реси саме тих суб’єктів, які їх 
призначають і звільняють. 

Наявність подібних конфлік-
тів, як про це свідчить досвід 
України та інших держав зумов-
лена низкою загальносоціальних 
і юридичних чинників. До най-
більш суттєвих, на нашу думку, 
слід віднести: (а) відсутність у 
владних структур на загально-
державному й місцевих рівнях 
вагомого досвіду й бажання вирі-
шувати складні питання держа-
вотворення в режимі консенсусу; 
(б) відставання процесуальних 
конституційно-правових норм 
від матеріальних; (в) брак достат-
нього комплексу організаційно-
правових механізмів розв’язання 
конфліктів між різними суб’єктами 
державно-правових відносин; 
(г) низький рівень політико-пра-
вової культури різних верств 

населення, зокрема, представ-
ників державного апарату; (д) по-
рушення суб’єктами державно-
правових відносин норм Консти-
туції й законів та масові факти 
зловживання правом з боку 
органів і посадових осіб законо-
давчої й виконавчої гілок влади 
та глави держави; (е) неналежну 
реакцію на подібні зловживання 
з боку інших державних інститу-
цій та інститутів громадянського 
суспільства, яке перебуває в 
нібито «сонному» стані й проси-
пається лише у крайньому 
випадку; (є) недостатність прак-
тики притягнення до реальної 
конституційно-правової відпові-
дальності відповідних суб’єктів; 
(ж) протиріччя й прогалини в 
законодавстві; (з) брак чіткої 
ідеології державного будівниц-
тва; (и) неякісне правове регулю-
вання суспільних відносин; 
(і) різне тлумачення гілками 
влади конституційних норм та 
ін.

Перехід суспільства до 
реальної багатопартійності, 
запровадження пропорційної 
системи виборів також знахо-
дяться в безпосередньому 
зв’язку з проблемою виникнення 
державно-правових конфліктів. 
Практика виборів до Верховної 
Ради показала, що в Україні 
сьогодні ще немає реальної 
політичної сили, здатної отри-
мати більшість мандатів у Раді 
та в органах місцевого самов-
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рядування, внаслідок чого в 
парламенті держави та в місце-
вих радах немає злагоди. 
Достатньо повторитися з уже 
наведеним раніше прикладом 
щодо формування коаліції депу-
татських фракцій у Верховній 
Раді за результатами виборів чи 
пригадати практику обрання її 
Голови, які майже завжди нага-
дують певний політичний мара-
фон. Дуже часто ті чи інші полі-
тичні сили, що мають представ-
ництво в законодавчому органі 
держави, не можуть визначи-
тись щодо шляхів подальшого 
розвитку країни, цілеспрямо-
вано перешкоджають прий-
няттю чи схваленню важливих 
державних рішень, затверд-
женню на посадах представни-
ків органів виконавчої влади 
тощо. Постійні суперечки різних 
політичних сил у Верховній Раді 
суттєво посилюють напру-
женість у взаємовідносинах між 
законодавчою й виконавчою гіл-
ками влади й часто стають при-
чиною виникнення конфліктів 
між ними.

Самі владні структури також 
не вміють розв’язувати протиріч, 
що виникають у їх взаємовідно-
синах. Значною мірою це зумов-
лено низьким рівнем політико-
правової культури, недостат-
ністю необхідного досвіду роботи 
в демократичних умовах. Часто 
органи державної влади не 
здатні вирішувати такі проти-

річчя й конфлікти цивілізованим 
шляхом. Гілкам влади потрібно 
шукати способи попередження 
можливих конфліктів, прагнути 
до конструктивного, а не кон-
фронтаційного стилю взаємовід-
носин. 

Виникнення конфліктів між 
органами законодавчої й вико-
навчої гілок влади зумовлено 
також відставанням процесуаль-
них конституційно-правових 
норм від норм матеріального 
права. Важливо не лише прого-
лосити на конституційному рівні 
принцип поділу державної влади, 
закріпити компетенцію різних її 
органів, а й створювати певні 
механізми й процедури практич-
ного забезпечення такого поділу, 
форми й методи взаємовідносин 
її гілок. Брак процесуальних кон-
ституційно-правових норм зни-
жує потенціал впливу матеріаль-
них норм конституційного права 
України на суспільні відносини, 
перешкоджає встановленню тіс-
ної взаємодії між гілками влади. 
Досить суттєвою причиною 
виникнення конфліктів між влад-
ними структурами є відсутність 
організаційно-правових механіз-
мів їх розв’язання. Створення 
таких механізмів і відповідних 
процедур стане надійним засо-
бом попередження суперечок у 
взаємовідносинах між гілками 
влади, допоможе оптимальному 
вирішенню виникаючих конфлік-
тів.
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Спираючись на наведене, 
можемо констатувати, що при-
чин виникнення конфліктів між 
владними структурами в Україні 
досить багато. Дуже важливим 
завданням сьогодення є роз-
робка механізмів їх усунення. 
Однак, як зазначають дослід-
ники, державно-правові конф-
лікти мають не лише негативний, 
а й позитивний вплив на перебіг 
ус і х  сусп ільних  процес ів, 
оскільки, з одного боку, вони є 
проявом недосконалостей і 
суперечностей у конституційно-
правовому регулюванні, а з дру-

гого – сприяють його вдоскона-
ленню й гармонізації. В основу 
функціонування всього дер-
жавно-правового механізму має 
бути покладена ідея соціального 
партнерства. Відповідно й 
держава, її владні структури й 
інститути громадянського сус-
пільства повинні намагатися 
досягти суспільної згоди і комп-
ромісу, формування балансу різ-
них соціальних інтересів, спіль-
ними зусиллями сприяти забез-
печенню стабільності існуючого 
конституційного порядку в 
Україні. 
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