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точніше бу ло б на зва ти Адміністра тив но*су до вим ко дек сом
(або Ко дек сом адміністра тив но го су до чин ст ва).

От же, ком плекс на адміністра тив на ре фор ма спря мо ва на
на ра ди каль ну транс фор мацію змісту і ха рак те ру взаємос то -
сунків між дер жа вою і лю ди ною на дійсно де мо кра тич них і гу -
маністич них за са дах. Їх сут тю є виз нан ня са моцінності кож ної
лю ди ни, не по руш ності її при род них та інших ос нов них прав
і сво бод, не обхідності служіння іде ям вер хо вен ст ва пра ва. 
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Держава, органи місцевого самоврядування:
реалізація прав і свобод громадян

Го ло вним за вдан ням чин ної Кон сти туції Ук раїни є ство -
рен ня фун да мен таль них підва лин для дер жав но*пра во во го за -
без пе чен ня як най повнішої ре алізації прав і сво бод гро ма дян.
Кон сти туція Ук раїни ство рює аб со лютні по тенційні умо ви для
ре алізації пра во во го ста ту су (прав і сво бод лю ди ни, їх га рантій)
гро ма дян, виз на ча ю чи за по ру кою та кої ре алізації зміст і спря -
мо ваність діяль ності дер жа ви. Дер жа ва відповідає пе ред лю -
ди ною за свою діяльність. Ут вер д жен ня і за без пе чен ня прав і
сво бод лю ди ни є го ло вним обов’яз ком дер жа ви (ст. 3 Кон сти -
туції Ук раїни). Кон сти туція Ук раїни, не вва жа ю чи ор га ни
місце во го са мо вря ду ван ня скла до ви ми ча с ти на ми дер жав но -
го ме ханізму, за ли шає пи тан ня про їх відповідальність що до
ре алізації прав і сво бод гро ма дян відкри тим. Згідно зі ст. 5 Кон -
сти туції Ук раїни на род здійснює вла ду без по се ред ньо і че рез
ор га ни дер жав ної вла ди та ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня.
Тоб то мож на зро би ти вис но вок, що ор га ни місце во го са мо -
вря ду ван ня ма ють слу жи ти здійснен ню на ро дом вла ди, яка
іма нент но йо му на ле жить. З ог ля ду на це оче вид но, що вже на
рівні Кон сти туції Ук раїни до пу ще на про га ли на що до врівно -



1 Рабіно вич П. М. Ос но ви за галь ної те орії пра ва та дер жа ви. – С. 80.
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но логії за ко но дав чо го кон ст ру ю ван ня, і виз на чи ти спря мо -
ваність кон сти туційно го ре гу лю ван ня: «Лю ди на, її жит тя і здо -
ров’я, честь і гідність, не до тор канність і без пе ка виз на ють ся
в Ук ра їні най ви щою соціаль ною цінністю. Пра ва і сво бо ди лю -
ди ни та їх га рантії виз на ча ють зміст і спря мо ваність дер жа ви.
Дер жа ва відповідає пе ред лю ди ною за свою діяльність. Ут вер -
д жен ня і за без пе чен ня прав і сво бод лю ди ни є го ло вним
обов’яз ком дер жа ви».

Оче вид но, що кон сти туційне ре гу лю ван ня цієї статті спря -
мо ва не на взаємовідно си ни лю ди ни і дер жа ви, при чо му лю -
ди на у всьо му ком плексі її соціаль но го про яву по став ле на над
дер жа вою, дер жа ва посідає за леж не від лю ди ни ста но ви ще,
оскільки відповідаль на пе ред нею за свою діяльність у зв’яз -
ку із ут вер д жен ням і за без пе чен ням прав і сво бод лю ди ни.

Зміст і спря мо ваність діяль ності дер жа ви ма ють бу ти
націлені, пе ре дусім, на до сяг нен ня ста ну аб со лют ної ре алізації
прав і сво бод її гро ма дян, як мож ли во с тей їх соціаль но го і
біологічно го роз вит ку. Дер жа ва не існує без та кої її скла до вої,
як гро ма дя ни, во на не мо же існу ва ти без то го, що в та кий не -
да ле кий від нас час на зи ва ли людсь ким фак то ром, оскільки він
є на пов ню ва чем всіх її ус та нов і інсти туцій. От же, без лю ди -
ни з усім її «ба га жем» прав і обов’язків не мо же існу ва ти зв’язок
«гро ма дя нин–дер жа ва», дер жа ва на сам пе ред по вин на дба ти
про роз ви ток пра во во го ста ту су осо би. Тут зно ву слід підтри -
ма ти дум ку П. М. Рабіно ви ча, що особ ли вості і тен денції роз -
вит ку пра во во го ста ту су осо би в дер жаві соціаль но*де мо кра -
тич ної орієнтації по ля га ють у збільшенні об ся гу (кількості)
прав лю ди ни, що закріплю ють ся в юри дич них нор мах,
у рівності пра во во го ста ту су всіх гро ма дян, у відсут ності
соціаль но не обґрун то ва них юри дич них привілеїв та ви нятків,
у зба га ченні соціаль но го (зо к ре ма ма теріаль но го) змісту юри -
дич них прав осо би і, на решті, у по си ленні соціаль ної та дер -
жав ної за хи ще ності, га ран то ва ності пра во во го ста ту су осо би1.

Про про екцію пра во во го ста ту су осо би на дер жа во твор чу
прак ти ку, діяльність дер жа ви в особі всіх її ор ганів тре ба
завжди пам’ята ти, оскільки ця про екція відтво рює гли бин -
ний зміст взаємовідно син лю ди ни і дер жа ви. Лю ди на зі своїми
пра ва ми і обов’яз ка ми є ос нов ним об’єктом діяль ності дер -

ва жен ня об ся гу відповідаль ності ор ганів дер жа ви і ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня за ре алізацію прав і сво бод гро ма -
дян. Тоб то Кон сти туція Ук раїни вста нов лює відпо відальність
дер жа ви в особі всіх ор ганів, що вхо дять до її ме ханізму, за стан
ре алізації прав і сво бод гро ма дян, але та кої відповідаль ності
ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня не вста нов лює. 

Мож ли во, що не на рівні (про цесі) прий нят тя Кон сти туції
Ук раїни тре ба бу ло б роз ви ну ти цю кон сти туційну нор му до її
сприй нят тя у ви гляді фор му ли «дер жа ва відповідає пе ред лю -
ди ною за свою діяльність що до як най повнішої ре алізації її
прав і сво бод».

Слід по го ди тись, по*пер ше, з дум кою відо мо го вітчиз ня -
но го пра во знав ця, чле на*ко ре с пон ден та Ака демії пра во вих
на ук Ук раїни П. М. Рабіно ви ча, що «ос новні пра ва лю ди ни —
це певні мож ли вості лю ди ни, котрі не обхідні для її існу ван ня
та роз вит ку…», а по*дру ге, з йо го дум кою, що «у різних ор -
ганізаціях (зо к ре ма міжна род но*пра во вих) та в національ но -
му за ко но давстві, в на уковій, публіци с тичній літе ра турі до -
сить ча с то вжи вається вис лов лю ван ня «пра ва і сво бо ди лю -
ди ни». Про те відмінність між пра ва ми і сво бо да ми як соціаль -
ни ми яви ща ми, а та кож між відповідни ми по нят тя ми (як що
не вва жа ти їх то тож ни ми) ще й до нині од но знач но не з’ясо -
ва на навіть на за галь но те о ре тич но му рівні. То му терміни «пра -
ва» і «сво бо ди» прак тич но ви ко ри с то ву ють ся як си ноніми. І
як що зміст по нят тя прав лю ди ни роз кри вається тут че рез філо -
софсь ку ка те горію «мож ли во с тей», то та ка йо го інтер пре тація
обіймає ма буть та кож і по нят тя сво бод лю ди ни»1.

Кон сти туційна ус та нов ка про відповідальність дер жа ви
пе ред лю ди ною за за без пе чен ня ре алізації її прав і сво бод має
бу ти най го ловнішою ме то до логічною ос но вою досліджен ня
гли бин ної суті Кон сти туції Ук раїни. Ад же в цій ус та новці,
на яку, на жаль, над то ма ло звер та ють ува ги фахівці, юри с ти,
політо ло ги, соціоло ги то що, втіле на квінте сенція Ос нов но го
За ко ну на шої дер жа ви.

Вар то по ди ви ти ся на про сто ро ву кон ст рукцію тек с ту ст. 3
Кон сти туції Ук раїни під іншим ку том, тоб то по за ме жа ми тех -

1 Рабіно вич П. М. Ос но ви за галь ної те орії пра ва та дер жа ви: На вчаль -
ний посібник. – К.: Атіка, 2001. – С.9*10.
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раїни, об ме жу ють пра ва і сво бо ди гро ма дян, не за без пе чу ють
здійснен ня на да них їм за ко ном по вно ва жень.

Тре ба по го ди тись з тим, що кон сти туційна кон ст рукція
«дер жа ва відповідає пе ред лю ди ною за свою діяльність. Ут -
вер д жен ня і за без пе чен ня прав і сво бод лю ди ни є го ло вним
обов’яз ком дер жа ви» за своїм юри дич ним об ся гом знач но
шир ша за кон ст рукцію За ко ну Ук раїни «Про місце ве са мо -
вря ду ван ня» про об ме жен ня прав і сво бод гро ма дян. На на шу
дум ку, слід вне сти відповідні зміни до чин но го за ко но дав ст -
ва про місце ве са мо вря ду ван ня з ме тою більш пред мет но го
ре гу лю ван ня відповідаль ності і участі ор ганів місце во го са -
мо вря ду ван ня в ре алізації прав і сво бод гро ма дян. Мож ли во
бу ла б доцільною роз роб ка за ко но про ек ту про ре алізацію прав
і сво бод лю ди ни, в яко му відповідальність дер жа ви і ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня за ре алізацію прав і сво бод гро ма -
дян мог ла бу ти закріпле ною у більш врівно ва же но му стані, з
пев ним виз на чен ням видів діяль ності дер жав них ор ганів і ор -
ганів місце во го са мо вря ду ван ня що до цьо го.

З ура ху ван ням ви кла де но го мож на дійти вис нов ку, що стан
ре алізації прав і сво бод лю ди ни пря мо за ле жить від ефек тив -
ності діяль ності си с те ми ор ганів дер жа ви і си с те ми ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня. Тоб то наскільки ці си с те ми
відповіда ють у своїй ста тиці і ди наміці за вдан ню якнай -
повнішої ре алізації пра во во го ста ту су лю ди ни. З ог ля ду на це
мож на ствер д жу ва ти, що стан ре алізації прав гро ма дян є виз -
на чаль ним чин ни ком оцінки по бу до ви і ефек тив ності діяль -
ності си с те ми ор ганів дер жав ної вла ди, пе ре дусім, ор ганів ви -
ко нав чої вла ди і си с те ми ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня.
Більш то го, стан ре алізації прав гро ма дян виз на чає та кож оп -
ти мальність внутрішньої струк ту ри кож но го ок ре мо го ор га ну
дер жа ви і ор га ну місце во го са мо вря ду ван ня. 

А оскільки, на на шу дум ку, ком пе тенція ор ганів дер жа ви
і ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня є виз на чаль ною підва ли -
ною для по бу до ви їх зовнішньої і внутрішньої струк ту ри, слід
вре гу лю ва ти пи тан ня цьо го взаємозв’яз ку на за ко но дав чо му
рівні або при наймні на рівні нор ма тив но*пра во во го ак ту
Кабіне ту Міністрів Ук раїни.

На на шу дум ку, при прий нятті і вне сенні змін до нор ма -
тив них актів, що виз на ча ють пра во ве по ло жен ня ор ганів дер -

жа ви, яка здійснює цю діяльність всією си с те мою ор ганів
(трьох гілок вла ди), що скла да ють її ме ханізм. 

Лю ди на всім об ся гом на леж них їй прав і обов’язків, своїм
пра во вим ста ту сом «про яв ляє» дер жа ву, ро бить її та кою, яку
всі відчу ва ють у по вно му ро зумінні цьо го сло ва. Пи тан ня про
пер шо рядність лю ди ни пе ред дер жа вою не існує. Лю ди на як
істо та завжди пер шо ряд на. А це зна чить, що закріплен ня дер -
жа вою її пра во во го ста ту су в юри дич них нор мах, як і са ма дер -
жа ва, є дру го ряд ним. То му при філо софсь ко*пра во во му аналізі
відно син «лю ди на–дер жа ва» зро зумілим стає, що пер шо -
рядність лю ди ни є виз на чаль ним чин ни ком для ро зуміння
всіх про цесів, які відбу ва ють ся в дер жаві. І це, на наш по гляд,
та кож є фун да мен таль ною ме то до логічною ос но вою для всіх
су час них досліджень у га лузі пра ва і дер жа ви. 

Згідно зі ст. 140 Кон сти туції Ук раїни місце ве са мо вря ду -
ван ня є пра вом те ри торіаль ної гро ма ди — жи телів се ла чи до -
б ровільно го об’єднан ня у сільську гро ма ду жи телів кількох
сіл, се ли ща та міста — са мостійно вирішу ва ти пи тан ня місце -
во го зна чен ня в ме жах Кон сти туції і за конів Ук раїни. 

А ко му не зро зуміло, що аб со лют на більшість цих пи тань
місце во го зна чен ня так чи інак ше сто сується ре алізації прав
і сво бод гро ма дян? Ад же ос но во по ложні пра ва гро ма дян —
на освіту, на пра цю, на відпо чи нок, на ме дич не об слу го ву ван -
ня то що — ре алізу ють ся у відно си нах, що ви ни ка ють в ос нов -
но му на місце во му рівні.

Чин не за ко но дав ст во про місце ве са мо вря ду ван ня, зо к -
ре ма За кон Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня» від 21 трав -
ня 1997 ро ку за хи щає в аб со лютній більшості своїх норм «інте -
ре си те ри торіаль них гро мад», від по ру шен ня яких вста нов -
лює відповідальність пе ред те ри торіаль ни ми гро ма да ми ор -
ганів та по са до вих осіб місце во го са мо вря ду ван ня. Про те, ок -
рес лю ю чи цю відповідальність пе ред те ри торіаль ни ми гро -
ма да ми, за кон по ши рює її і на об ме жен ня прав і сво бод гро -
ма дян. Згідно зі ст. 75 цьо го За ко ну ор га ни та по са дові осо би
місце во го са мо вря ду ван ня є підзвітни ми, підкон т роль ни ми і
відповідаль ни ми пе ред те ри торіаль ни ми гро ма да ми і те ри -
торіаль на гро ма да у будь*який час мо же до ст ро ко во при пи ни -
ти по вно ва жен ня ор ганів та по са до вих осіб місце во го са мо вря -
ду ван ня, як що во ни по ру шу ють Кон сти туцію або за ко ни Ук -
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О. В. Пе т ри шин, член*ко ре с пон дент АПрН
Ук раїни, го ло вний вче ний се к ре тар АПрН
Ук раїни;
Т. В. Ку че рен ко, мо лод ший на уко вий спів -
робітник Інсти ту ту дер жав но го будівництва
та місце во го са мо вря ду ван ня

Нор ма тив но#пра во ва ба за регіональ ної 
вла ди в Ук раїні: шля хи удо с ко на лен ня

Роз гля да ю чи ха рак те ри с ти ки вла ди у вер ти каль но му розрізі,
тра диційно цен т раль ну вла ду ро зуміють як го ло вний керівний
ву зол дер жа ви, а регіональ ну вла ду — як місце ву вла ду
в будь*яко му регіоні да ної дер жа ви, яка мо же бу ти муніци паль -
ною, міською, рай он ною. Іноді ви о крем лю ють ще один рівень
вла ди — проміжний. Жак Зіллер, аналізу ю чи адмі ністра тив не
пра во країн ЄС, роз гля дав місцеві вла ди ба зо во го рівня,
проміжно го рівня (у 9 країнах ЄС) і регіональні струк ту ри вла -
ди (у 4 країнах ЄС). Інко ли важ ко ви я ви ти різни цю між місце -
ви ми ор га на ми вла ди проміжно го рівня та регіональ ни ми ут во -
рен ня ми, особ ли во з точ ки зо ру юри дич них кри теріїв, але еко -
номічні і політичні про бле ми регіональ них ут во рень відрізня -
ють ся знач ною мірою від про блем тих ор ганів вла ди, які виз на -
ча ти муть ся як проміжні. За ко но дав чий і кон сти туційний ре -
жим, ком пе тенції і за со би, інсти туції ор ганів вла ди проміжно -
го рівня схожі на те, що має відно шен ня до ор ганів вла ди ба зо -

жа ви (за ко но дав чо го ор га ну, ор ганів ви ко нав чої, су до вої вла -
ди то що), ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня слід приділя ти
ува гу і роз роб ля ти нор ми, що сто су ють ся місця і ролі кож но -
го ок ре мо го та ко го ор га ну в ре алізації прав і сво бод гро ма дян.
І кон сти туційні ос но ви і ви мо ги те орії і прак ти ки пра во* і дер -
жа во тво рен ня в Ук раїні ви ма га ють свідо мо го став лен ня до ре -
алізації пра во во го ста ту су осо би, як най повнішої де талізації
ме тодів, спо собів, видів ре алізації прав і сво бод гро ма дян.

Оскільки пра во ва си с те ма Ук раїни і за раз ба га то в чо му не -
се тя гар спад щи ни пра во вої си с те ми Ра дянсь ко го Со ю зу, в якій
пріори те том бу ли інте ре си не осо би, а дер жа ви, слід бу ло,
на на шу дум ку, на за ко но дав чо му рівні оз на чи ти і внор му ва ти
га рантії ре алізації прав лю ди ни, тоб то роз ро би ти і прий ня ти за -
кон «Про га рантії ре алізації прав і сво бод лю ди ни». 

Ми не вва жаємо, що про по зиції сто сов но роз роб ки і прий -
нят тя ви ще на ве де них за конів мо жуть істот но зміни ти стан
ре алізації прав і сво бод гро ма дян, про те во ни як юри дичні га -
рантії мо жуть до по мог ти за без пе чи ти ре алізацію цих прав.

Але у зв’яз ку з цим вар то на ве с ти по зицію Кон сти туційно -
го Су ду Ук раїни, ви кла де ну в йо го рішенні у справі за кон -
сти туційним по дан ням 55 на род них де пу татів Ук раїни що до
відповідності Кон сти туції Ук раїни (кон сти туційності) по ло -
жень ста тей 58, 60 За ко ну Ук раїни «Про дер жав ний бю д жет
Ук раїни на 2001 рік» та Вер хов но го Су ду Ук раїни що до
відповідності Кон сти туції Ук раїни (кон сти туційності) по ло -
жень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 58 За ко ну Ук раїни «Про дер -
жав ний бю д жет Ук раїни на 2001 рік» і підпунк ту 1 пунк ту 1
За ко ну Ук раїни «Про де які за хо ди що до еко номії бю д жет них
коштів» (спра ва що до пільг, ком пен сацій і га рантій) від 20 бе -
рез ня 2002 ро ку № 5*рп/2002 (спра ва № 1*15/2002), яка по -
ля гає в то му що, Кон сти туція Ук раїни про го ло си ла країну
соціаль ною, пра во вою дер жа вою, в якій лю ди на, її жит тя і
здо ров’я виз на ють ся най ви щою соціаль ною цінністю, а пра -
ва лю ди ни та їх га рантії виз на ча ють зміст і спря мо ваність
діяль ності дер жа ви. То му ут вер д жен ня і за без пе чен ня прав і
сво бод лю ди ни є го ло вним обов’яз ком дер жа ви1. 

1 Рішен ня Кон сти туційно го Су ду Ук раїни від 20 бе рез ня 2002 ро ку по
справі № 1*15/2002. Еле к трон ний інфор маційний бю ле тень. © Пе т ри шин О. В., Ку че рен ко Т. В., 2002
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