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МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Сфор мо ва ний відповідно до Конс ти туції та чин но го
за ко но да в ства інсти тут гла ви дер жа ви не ли ше відтво -
рю вав суспільні відно си ни, що скла ли ся в 1990–1996
ро ках, а й опо се ред ку вав міжна род ний досвід
функціону ван ня схо жих інсти тутів дер жав ної вла ди. У
на у ковій літе ра турі та політич но му житті існують різні
точ ки зо ру на інсти тут гла ви дер жа ви. Од нак кіль кості
на у ко вих праць, які тією чи іншою мірою сто су ють ся
цьо го інсти ту ту, по ки що об маль і не завж ди во ни ма ють
фун да мен таль ний ха рак тер. Так, зок ре ма, різні ас пек ти
інсти ту ту гла ви дер жа ви досліджу ва ли ук раїнські та
російські пра воз навці Ю. Ко ломієць, В. По горілко,
Н. Са ха ров, С. Серь огіна, В. Чиркін, В. Ша по вал [1] та ін.
Се ред ук раїнсь ких на у ковців помітні різні фор ми трак -
ту ван ня ць о го інсти ту ту і, на сам пе ред, йо го місця у
конс ти туційно виз на че но му ме ханізмі здійснен ня дер -
жав ної вла ди.

Усе це зу мов лює не обхідність комп ле кс но го те о ре -
тич но го досліджен ня ць о го інсти ту ту та зістав лен ня пра -
во вих за сад із прак ти кою їх ре алізації із зва жан ням на
досвід за рубіжних країн та чис ленні спро би вдос ко на -
лен ня відповідних пра во вих норм у ході ре фор му ван ня
політич ної сис те ми Ук раїни. Са ме то му ме та на шо го

досліджен ня – аналіз істо рич них ви токів інсти ту ту гла ви
дер жа ви в Ук раїні та впли ву на нь о го Дек ла рації про
дер жав ний су ве ренітет.

Для ре алізації цієї ме ти слід ви ко на ти такі взаємо -
пов’язані дослідницькі зав дан ня: по�пер ше, досліди ти
історію Ук раїни ра дянсь ко го періоду в кон тексті інсти ту -
ту гла ви дер жа ви; по�дру ге, оха рак те ри зу ва ти вплив на
інсти тут гла ви дер жа ви Дек ла рації про дер жав ний су ве -
ренітет Ук раїни.

Історія ста нов лен ня та роз вит ку інсти ту ту гла ви дер -
жа ви в Ук раїні в ХХ столітті поділяєть ся на чо ти ри періо -
ди: правління Цент раль ної Ра ди, дру гий Геть ма нат, ук -
раїнсь ка Ди рек торія та ра дянсь кий період.

31 січня 1924 ро ку ІІ з’їздом Рад Со ю зу РСР бу ла за -
тве рд же на пер ша Конс ти туція СРСР. Нез ва жа ю чи на те,
що розділом дру гим про го ло шу ва ло ся пра во со юз них
рес публік на су ве ренітет, фак тич но усе зво ди ло ся до ав -
то номії рес публік, ад же згідно зі стат тею 20 Конс ти туції
СРСР 1924 ро ку ЦВК СРСР мав пра во відміня ти дек ре ти,
пос та но ви та роз по ряд жен ня «з’їздів Рад та цент раль -
них ви ко нав чих комітетів со юз них рес публік та інших
ор ганів вла ди на те ри торії Со ю зу Ра дянсь ких Соціа ліс -
тич  них Рес публік» [2].
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Дек ла рація про дер жав ний 
су ве ренітет Ук раїни як ос нов ний
чин ник фор му ван ня інсти ту ту
гла ви дер жа ви

Во ло ди мир СУ ХО НОС, 
кан ди дат юри дич них на ук,
про фе сор ка фед ри 
дер жав но�пра во вих дис циплін 
Ук раїнсь кої ака демії банківсь кої
спра ви Національ но го бан ку Ук раїни

Важливою віхою у становленні України як демократичної,
соціальної, правової держави стала Декларація про державний
суверенітет України, прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня
1990 року. Саме нею проголошено верховенство українських
законів на території нашої держави. Проте Декларація
виявилася й основним чинником формування в Україні
інституту глави держави.
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Мож на ска за ти, що ко легіаль ним гла вою дер жа ви в
СРСР ста ла Пре зидія ЦВК СРСР, ад же са ме цей ор ган у
період між сесіями ЦВК СРСР згідно зі стат тею 29 Конс -
ти туції 1924 ро ку ста вав «ви щим за ко но дав чим, ви ко -
нав чим та роз по ряд ниць ким ор га ном вла ди Со ю зу Ра -
дянсь ких Соціалістич них Рес публік».

15 трав ня 1929 ро ку ХІ Все ук раїнсь кий з’їзд Рад
робітни чих, се лянсь ких і чер во но армійсь ких де пу татів
прий няв но ву Конс ти туцію соціалістич ної Ук раїни, де у
статті 3 на го ло сив на дер жав но му су ве ренітеті Ук раїни.
Про те дру га час ти на вка за ної статті фак тич но ніве лю ва -
ла це по ло жен ня, ад же не бу ло вста нов ле но, які са ме
пов но ва жен ня Ук раїна віддає Со ю зу: «Су ве ренітет Ук -
раїнсь кої Соціялістич ної Ра дянсь кої Рес публіки об ме -
же ний ли ше в ме жах, заз на че них у Конс ти туції Со ю зу
ра дянсь ких соціялістич них рес публік» [3]. Фак тич но це
оз на ча ло, що Ук раїна відмов ляєть ся від пер шості що до
Со ю зу і віддає все на ко ристь за галь но со юз ної бю ро -
кратії.

5 груд ня 1936 ро ку бу ла прий ня та но ва Конс ти туція
СРСР. Нез ва жа ю чи на ко ло сальні су ве ренні пре ро га ти ви
со юз них рес публік (у то му числі й Ук раїни), їх ос та точ -
но за пе ре чу ва ла стат тя 20, згідно з якою «у ви пад ку
розбіжнос тей за ко ну Со юз ної рес публіки із за ко ном за -
галь но со юз ним діє за галь но со юз ний за кон» [4].

Фак тич но те са ме підтве рд жу ва ла й стат тя 16 Конс -
ти туції УРСР 1937 ро ку: «За ко ни СРСР обов’яз кові на те -
ри торії УРСР» [5].

Після по чат ку війни між СРСР і Німеч чи ною ук раїн -
ські націоналістичні си ли (при хиль ни ки геть ма на
П. Ско ро падсь ко го, Ор ганізація ук раїнсь ких націо на ліс -
тів під керівницт вом С. Бан де ри й А. Мель ни ка та ін.)
здійсни ли спро бу відно ви ти ук раїнсь ку дер жавність.
Про те во на заз на ла нев дачі. І хо ча у лю то му 1944 ро ку в
УРСР бу ли ство рені нар ко ма ти зовнішніх справ та обо -
ро  ни, прак тич но це ні до чо го не приз ве ло: Ук раїна за -
ли ши ла ся со юз ною рес публікою, Конс ти туція якої не су -
пе ре чи ла Конс ти туції СРСР.

7 жовт ня 1977 ро ку бу ла прий ня та ос тан ня Конс ти туція
СРСР. Нез ва жа ю чи на про го ло ше ний прин цип су ве реніте -
ту рес публік, під ним, так са мо, як і в по пе редніх ра дянсь -
ких конс ти туціях, ро зуміють ав то номію й са мостійність у
пев них сфе рах. При ць о му фак тич но по чи нає ре алізо ву -
ва ти ся прин цип єдності СРСР. Так, стат тя 70 Конс ти туції
вка зує: СРСР – це «єди на со юз на ба га то національ на дер -
жа ва», що «...уо соб лює дер жав ну єдність ра дянсь ко го на -
ро ду» [6]. Стиль статті 71 Конс ти туції та кож го во рить про
пріори те ти дер жав но го будівницт ва СРСР: «У Со юзі Ра -
дянсь ких Соціалістич них Рес публік об’єдну ють ся...». Фак -
тич но та ка фра за оз на ча ла, що пер вин ним суб’єктом Со ю -
зу РСР є не со юз на рес публіка, а сам Со юз. Окрім то го,
стат тя 74 про го ло шу ва ла: «у ви пад ку розбіжнос тей між за -
ко ном со юз ної рес публіки та за галь но со юз ним за ко ном
діє за кон СРСР».

Фак тич но те са ме бу ло закріпле но і в Конс ти туції
УРСР 1978 ро ку: вер хо ве н ство со юз них за конів (стат тя 71
Конс ти туції [7]) та вер хо ве н ство (тоб то су ве ренітет) Со -
ю зу РСР. Так, час ти на ІІ статті 73 Конс ти туції УРСР на го -
ло шу ва ла, що Ук раїнсь ка РСР сприяє здійснен ню на
своїй те ри торії «пов но ва жень Со ю зу РСР, про во дить у
жит тя рішен ня най ви щих ор ганів дер жав ної вла ди і уп -
равління СРСР».

Тож, на на шу дум ку, УРСР часів існу ван ня СРСР не
мог ла вва жа ти ся пов ноцінною дер жа вою, ад же не ма ла
прав су ве реніте ту як вер хо ве н ства у здійсненні
зовнішньої та внутрішньої політи ки не за леж но від
зовнішніх сил. У ць о му разі вер хо ве н ство (тоб то су ве -
ренітет) на ле жа ло вик люч но Со ю зу РСР. Са ме то му в
УРСР до 1990 ро ку фак тич но не бу ло і гла ви дер жа ви.

Та ке ста но ви ще три ва ло до 16 лип ня 1990 ро ку, ко ли
Вер хов на Ра да УРСР прий ня ла Дек ла рацію про дер жав -

ний су ве ренітет Ук раїни, де в розділі ІІІ на го ло си ла на
вер хо венстві на те ри торії УРСР Конс ти туції та за конів
Ук раїни.

Фак тич но са ме з ча су прий нят тя Дек ла рації мож на
бу ло б ка за ти, що Ук раїна стає дер жа вою–суб’єктом
фе де рації, гла вою якої став Го ло ва Вер хов ної Ра ди
УРСР Л. Крав чук.

5 лип ня 1991 ро ку бу ло прий ня то За кон УРСР №
1295�ХІІ «Про Пре зи ден та Ук раїнсь кої РСР», у час тині І
статті 1 яко го заз на ча ло ся: «Відповідно до Конс ти туції
Ук раїн сь кої РСР Пре зи дент Ук раїнсь кої Ра дянсь кої
Соціа ліс тич  ної Рес публіки є най ви щою по са до вою осо -
бою Ук раїн сь кої дер жа ви і гла вою ви ко нав чої вла ди»
[8].

14 лю то го 1992 ро ку Вер хов на Ра да внес ла відповідні
зміни до Конс ти туції УРСР. Згідно зі стат тею 114�1 «Пре -
зи дент Ук раїни є гла вою дер жа ви і гла вою ви ко нав чої
вла ди Ук раїни». Це фак тич но оз на ча ло, що Пре зи дент
здійсню вав функції й гла ви дер жа ви, і гла ви ви ко нав чої
вла ди.

8 черв ня 1995 ро ку між Вер хов ною Ра дою та Пре зи -
ден том бу ло ук ла де но конс ти туційний до говір, згідно з
яким Пре зи дент зно ву виз на вав ся гла вою дер жа ви й
гла вою дер жав ної ви ко нав чої вла ди. А на за ко но дав чо -
му рівні закріплю ва лись ос новні пре ро га ти ви Пре зи -
ден та са ме як гла ви дер жа ви. Так, згідно з час ти ною ІІ
статті 19 Конс ти туційно го до го во ру «Пре зи дент Ук раїни
як гла ва дер жа ви предс тав ляє Ук раїну як у внутрішнь о -
дер жав них, так і у зовнішніх відно си нах».

28 черв ня 1996 ро ку Вер хов на Ра да прий ня ла чин ну
Конс ти туцію, стат тя 102 якої закріпи ла Пре зи ден та вик -
люч но як гла ву дер жа ви.

От же, са ме внаслідок то го, що Дек ла рація про дер -
жав ний су ве ренітет вста но ви ла в Ук раїні най важ ливішу
оз на ку дер жа ви – її су ве ренітет, Ук раїна не ли ше фор -
маль но, а й фак тич но ста ла дер жа вою, кер ма нич якої –
Пре зи дент – став її гла вою.
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Пред ме том відоб ра жен ня пра восвідо мості є пра во і
пра во ве ре гу лю ван ня, а та кож суспільні відно си ни, вре -
гуль о вані пра вом або ті, що пот ре бу ють пра во во го ре гу -
лю ван ня. За галь ни ми ка те горіями, при та ман ни ми пра -
восвідо мості, є ка те горії юри дич них прав, обов’язків і за -
кон ності. На ос нові цих ка те горій суб’єкт пра ва виз на чає
свою по ведінку, тоб то нор ма тив но за дає собі влас ну по -
зицію та мож ливі спо со би ре алізації своїх інте ресів. Він
та кож оцінює по ведінку інших суб’єктів пра ва як пра -
вомірну (що ха рак те ри зуєть ся дот ри ман ням пра во вих
норм) і неп ра вомірну, або про тип рав ну (яка по ру шує за -
бо рон ну або зо бов’язу валь ну нор му). От же, пра -
восвідомість, що виз на чає пра во ву по ведінку, є дже ре -
лом пра во по ряд ку. Відповідно, є пря мий зв’язок між
пра восвідомістю та мож ливістю за без пе чен ня прав і сво -
бод лю ди ни, а от же, і перс пек ти вою по бу до ви пра во вої
дер жа ви.

На ролі індивіду аль ної пра восвідо мості у до сяг ненні
іде алів пра во вої дер жа ви на го ло шу вав ви дат ний
російсь кий політи ко�пра во вий мис ли тель пер шої по ло -
ви ни ХХ століття, істо рик філо софії пра ва І. Ільїн. У пра -
вовій дер жаві, на йо го пе ре ко нан ня, мо ти ви виз нан ня
пра ва ма ють здійсню ва ти ся свідо мо й віль но. Під пра -
восвідомістю він ро зумів пе ре дусім ду ховні праг нен ня
індивіда.

І. Ільїн обґрун то ву вав ідею «нор маль ної пра восвідо -
мості», яка му сить ста ти ос но вою пра ва. Досліджу ю чи
при ро ду пра ва, особ ли во го зна чен ня він на да вав ду хов -
ним чинникам, на сам пе ред релігії. На йо го дум ку, пра -
восвідомість, яка втра ти ла своє релігійне коріння, не мо -
же бу ти здат ною підтри му ва ти пра во по ря док. Са ме амо -
ральність на ро ду він вва жав однією з най важ ливіших
при чин ре во люцій.

Ав то ри тет по зи тив но го пра ва і вла ди в І. Ільїна три -
маєть ся не ли ше на суспіль но му до го ворі, виз нанні пов -
но ва жень за ко но дав ця, на ка зах і пог ро зах, а й на «ду -
ховній пра воті», «на змістовній пра виль ності... велінь і
норм». Він не підно сив пра во на не до сяж ну ви со ту, але й
не зво див йо го до рівня чис тої фор му ли, по вер тав пра ву
об раз однієї з ос нов них опор людсь ко го жит тя. На йо го
дум ку, пра во ва дер жа ва цілком зас но вуєть ся на ви -
знанні людсь кої осо бис тості – ду хов ної, віль ної, пра во -
моч ної, та кої, яка уп рав ляє со бою в душі і в спра вах, тоб -
то зас но вуєть ся на ло яльній пра восвідо мості. Цим те орія
пра во вої дер жа ви І. Ільїна є знач но відмінною від лібе -
раль них те орій [4, с. 137, 138, 140].

Єди но мож ли вий шлях здійснен ня дер жав них ре -
форм, за І. Ільїним, – «ви хо ван ня пра восвідо мості». На
йо го дум ку, пра восвідомість мо же бу ти на на леж но му
рівні ли ше там, де ви со кий рівень юри дич ної на у ки. Жи -

Віра ТИ МО ШЕН КО,
док тор юри дич них на ук, 
про фе сор

Проб ле ми по бу до ви
пра во вої дер жа ви

Можливість досягнення ідеалів правової держави визначається
низкою чинників суб’єктивного й об’єктивного характеру. Перед -
усім така можливість залежить від правосвідомості населення.
Правосвідомість є особливою формою свідомості, необхідною й
істотною складовою світогляду людини. Зазвичай під право сві -
домістю розуміють сукупність правових уявлень, поглядів,
оцінок, концепцій, теорій, доктрин, що виражають суб’єк тивне
ставлення окремо взятих осіб, груп або суспільства загалом до
правової системи залежно від визнання або запе ре чен ня
цінності права, тобто його справедливості, сили й ефективності.
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