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ТРиБунА МОЛОДОгО ВчЕнОгО
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СИСТЕМА КОНСТИТУцІЙНИх цІННОСТЕЙ В УКРАїНІ

У сучасних умовах конституційного 
реформування та модернізації в Україні 
проблематика конституційних цінностей 
привертає все більшу увагу вітчизняних 
конституціоналістів. У конституційно-
му праві України залишається пробле-
ма визначення їх поняття, сутності та 
системи. Важливим завданням при ре-
алізації Конституції є підтримання ба-
лансу та пропорційності конституційно 
захищених цінностей, цілей та інтере-
сів. Конституційні реалії актуалізують 
необхідність створення системи цін-
ностей, які на певному етапі соціально-
економічного розвитку суспільства і де-
ржави стануть керівними положеннями 
при розробці внутрішньої й зовнішньої 
політики країни, удосконалення чинно-
го законодавства та правозастосування. 
Система конституційних цінностей су-
часного українського суспільства вклю-
чає різні за змістом цінності. Метою 
запропонованої статті є дослідження 
конституційних цінностей як системи, 
яка має власні особливості та відповід-
ну логіку внутрішньої побудови.

Теоретичною базою даного дослі-
дження є наукові праці таких вче-
них, як С. А. Авакьян, Н. С. Бондарь, 
Ф. В. Веніславський, Є. В. Єреклін-
цева, В. В. Єрофеєв, А. Р. Крусян, 
В. І. Крус, М. П. Малько, Ю. М. Обо-
ротов, М. П. Орзіх, П. М. Рабінович, 
О. В. Снєжко та ін. Необхідно зазначи-
ти, що погляди науковців щодо системи 
конституційних цінностей мають суттєві 
відмінності, що ускладнює їх розуміння 
та практичне застосування.

Конституційні цінності в юридичній 
літературі визнаються як основополож-

ні орієнтири (установки) державно-пра-
вового розвитку країни. Вони займають 
центральне місце у всій системі ціннос-
тей держави і суспільства [1, 21]. При 
цьому конституційні цінності, виходячи 
з їх правової природи та змісту, утво-
рюють єдність і знаходяться в певному 
ієрархічному підпорядкуванні, що надає 
можливості розглядати їх у системному 
зв’язку.

Для повноти дослідження методо-
логічно виправданим буде звернення 
до філософських підходів щодо визна-
чення системи. «Система, — зазначає 
В. С. Тюхтін, — є множина пов’язаних 
між собою компонентів тієї чи іншої при-
роди, упорядкованої по взаєминам, які 
володіють цілком визначеними власти-
востями; ця множина характеризується 
єдністю, яка виражається в інтеграль-
них властивостях і функціях» [2, 11]. 
«Система,— вказує А. Д. Урсул, — це 
різноманітність відносин і зв’язків еле-
ментів множинності, складові яких 
складають цілісну єдність» [3, 116]. До 
цієї схеми відноситься і визначення 
В. Н. Садовського: «Системою ми на-
звемо упорядковану певним чином мно-
жинність елементів, взаємопов’язаних 
між собою, які утворюють деяку ціліс-
ну єдність» [4, 103]. Аналіз даних фі-
лософських підходів дозволяє зробити 
висновок, що однією з характеристик 
системи є взаємозв’язок її елементів, 
які обумовлюють їх єдність. Виходячи 
з цього система конституційних ціннос-
тей складає гуманістичні, демократич-
но-правові, універсальні орієнтири (цілі 
та настановлення), що знаходять фор-
малізоване відображення в конституції 
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держави, виявляються в оціночній, ін-
терпретаційній і контрольній діяльності 
органів конституційної юстиції, визна-
чально впливають на конституційне за-
конодавство, конституційну правосвідо-
мість, конституційний правопорядок та 
публічно-владну практику [5, 118], які 
взаємопов’язують, взаємодоповнюють 
один одного та складають певну систем-
ну єдність.

У ст. 3 Конституції України містить-
ся положення про те, що людина, її жит-
тя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Ця вища 
цінність є загальною для усіх суб’єктів 
конституційного права, вона виконує 
інтегруючу функцію, об’єднуючи та 
спрямовуючи зусилля усіх учасників 
конституційно-правових відносин для 
досягнення головної мети — створен-
ня умов функціонування суспільства та 
держави, коли людина дійсно є єдиною 
«самоціллю» їх діяльності та розвитку 
[6, 123–124]. Таким чином, якщо у Кон-
ституції є вищі соціальні цінності, то це 
означає, що є й інші конституційні цін-
ності, які утворюють систему конститу-
ційних цінностей.

У преамбулі Конституції України чіт-
ко втілена сукупна ціннісна установка 
конституціоналізму, але перелік консти-
туційних цінностей її форматом не ви-
черпується. На підтримку тези про те, 
що система цінностей складається не 
лише з положень Преамбули Основного 
Закону, а й з норм, закріплених в текс-
ті, можна навести наступні твердження. 
Як зазначає В. І. Крусс, «визначальне 
значення для ідентифікації та інтерпре-
тації конституційних цінностей мають 
положення, що складають аксіологічну 
композицію преамбули Конституції» 
[7, 189]. На думку Ф. В. Веніславсько-
го, зміст преамбули Основного Закону 
України дає змогу виокремити такі ба-
зові конституційні цінності: а) моральні 
(Конституція приймалася з усвідомлен-
ням відповідальності перед Богом, влас-
ною совістю, попередніми, нинішнім та 
прийдешніми поколіннями); б) загаль-
носоціальні (Конституція приймалася 
з піклуванням про зміцнення громадян-

ської злагоди на землі України); в) ідеї 
демократії (Конституція прийнята від 
імені народу, є вираженням його суве-
ренної волі; її прийнято з прагненням 
розвивати і зміцнювати демократичну 
державу); г) державно-правові та істо-
ричні (Конституцію прийнято на основі 
багатовікової історії українського де-
ржавотворення і на основі здійсненого 
українською нацією, усім українським 
народом права на самовизначення та 
з метою розвитку і зміцнення правової 
держави); ґ) гуманістичні та цінності 
добробуту (Конституцію прийнято з 
турботою про забезпечення прав і сво-
бод людини та гідних умов її життя та 
з прагненням розвивати і зміцнювати 
соціальну державу) [8, 123]. Як слушно 
зазначають науковці, ці положення пре-
амбули в концентрованому вигляді ви-
ражають вихідні політико-правові ідеї, 
які пронизують весь зміст Конституції 
[9, 8].

М. П. Малько розглядає склади кар-
динальних і субкардинальних цінностей 
в рамках конституційної аксіології. До 
складу кардинальних цінностей автор 
відносить наступні компоненти: жит-
тя і здоров’я людини; свободу думки; 
прийняття виконання людиною рішень 
щодо власного життя; особисту гідність; 
можливість мати родину і продовжува-
ти рід; виховувати дітей на власний роз-
суд; доступність культури суспільства, 
що означає, з одного боку, досягнення 
певного мінімального рівня розвитку 
пізнавальних здібностей суб’єкта, з ін-
шого — відкритість джерел культурної 
інформації, право добувати своєю пра-
цею життєві блага для працездатних і 
мінімальне життєзабезпечення для не-
працездатних, безробітних. Склад суб-
кардинальних цінностей визначається 
на основі складу кардинальних ціннос-
тей, оскільки для збереження життя 
кожної людини необхідна безпека, для 
здоров’я — мінімальне життєзабезпе-
чення та екологічні умови, для свобо-
ди і гідності — соціальні, моральні і 
правові гарантії та норми оточення, що 
захищають від публічного приниження 
і неправового фізичного насильства, 
захист громадянських свобод: свобода 
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совісті, слова, зборів і асоціацій тощо 
[10, 36]. Із зазначеного можна зробити 
висновок, що кардинальні цінності не 
можуть існувати без субкардинальних, 
тобто вони складають єдину систему.

С. А. Авакьян в якості конституцій-
них цінностей називає: конституційну 
цінність держави; саму конституцію; 
служіння конституційних норм і пра-
вил інтересам людини і громадянина; 
закріплення плюралізму форм влас-
ності, при якому право на рівні умови 
існування та використання мають як 
приватна, так і державна власність, а 
також інші її форми; закріплення демок-
ратичного режиму влади, основою яко-
го є народовладдя, тобто безпосереднє 
здійснення влади народом, і похідність 
від нього органів, що здійснюють зако-
нодавчу і виконавчу владу; встановлен-
ня принципів і правил причетності на-
роду до розробки законопроектів — від 
виявлення думки громадян, громадської 
думки про законопроекти до народної 
правотворчої ініціативи; наявність сис-
теми поділу влади; прозорість і глас-
ність здійснення державної влади; ви-
бори; використання в якості основного 
регулятора суспільних відносин закону 
[11, 46]. Але із викладеного автором пе-
реліку неможливо відстежити системні 
зв’язки конституційних цінностей.

Вчені Н. С. Бондарь та А. Р. Крусян 
розглядають систему конституційних 
цінностей з позиції сучасного конститу-
ціоналізму. Заслуговує на увагу думка 
А. Р. Крусян, яка полягає в тому, що 
цінності сучасного українського конс-
титуціоналізму утворюють систему і ви-
значають його спрямованість (права лю-
дини, конституційно-правова свобода, 
верховенство права, демократія), нор-
мативну та доктринальну основу (кон-
ституція, інтегративне праворозуміння), 
інституціонально-функціональну основу 
(публічна влада, самоврядування, на-
родний суверенітет). У цій системі про-
відну роль відіграють Конституція та 
конституційно-правова свобода людини 
[5, 118]. Цікавою вбачається пропозиція 
Н. С. Бондаря про те, що у сучасному 
конституціоналізмі феномен цінностей 
проявляється у трьох основоположних 

вимірах: 1) Конституція сама по собі є 
цінністю; 2) отримання прямого закріп-
лення цінностей в нормах та інститутах 
Конституції; 3) імпліцитне вираження 
конституційних цінностей як результа-
ту практичної конституційно-судової ак-
сіології [12, 77].

Саме цінність Конституції обумовле-
на її правовими властивостями як нор-
мативно-правового акту засновницького 
характеру, вона займає особливе місце 
в ієрархічно побудованій системі нор-
мативно-правових актів та інших форм 
права. Основний Закон держави володіє 
верховенством, найвищою юридичною 
силою, прямою дією на всій території 
України та за своїми правовими власти-
востями є вершиною нормативно-право-
вої піраміди і одночасно фундаментом, 
основою всього поточного законодав-
ства. Цінність самої Конституції як 
Основного Закону полягає в тому, що 
вона: 1) формально закріплює систему 
цінностей суспільна (формальна цін-
ність); 2) є актом прямої дії, який ре-
гулює суспільні відносини (регулятивна 
цінність); 3) є основою розвитку про-
філюючих, спеціальних та комплексних 
галузей законодавства, тобто тою нор-
мативно-правовою базою, на основі якої 
змінюється законодавство (правотворча 
цінність).

Ціннісна значущість властива не тіль-
ки Конституції в цілому, але й нормам 
Основного Закону, які є відображенням 
фактично сформованих і юридично ви-
знаних уявлень про соціальні пріори-
тети і найбільш оптимальні моделі об-
лаштування суспільного і державного 
життя, про співвідношення цінностей 
влади і свободи, рівності й справедли-
вості, соціальної державності. В даному 
випадку конституційні цінності мають 
пряме текстуальне конституційне офор-
млення, норми Основного Закону вико-
нують аксіологічну функцію. Систем-
ний аналіз положень Конституції надає 
можливості виокремити в її тексті такі 
основні цінності як: людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека (ст. ст. 3, 27, 49 Консти-
туції України); гідність та свобода люди-
ни (ст. ст. 21, 28 Конституції України); 



Юридичний вісник, 2013/2  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

10�  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

право на вільний розвиток особистості 
(ст. ст. 23, 34, 35, 53 Конституції Ук-
раїни); правова рівність (ст. ст. 21, 24 
Конституції України); верховенство 
права (ст. ст. 1, 8 Конституції Украї-
ни); демократія (ст. ст. 1, 5 Конституції 
України); суверенітет та територіальна 
цілісність України (ст. ст. 1, 2, 17 Кон-
ституції України); республіканська фор-
ма правління (ст. 5 Конституції Украї-
ни) та інші.

Ціннісний характер відповідних конс-
титуційних положень, отримує підтверд-
ження в практиці Конституційного Суду 
України, який активно залучає аксіоло-
гічний потенціал конституційних норм 
для формування правових позицій щодо 
конкретних питань у конституційно-
правових спорах. Саме в практиці Конс-
титуційного Суду України отримав своє 
обґрунтування цілий ряд формально не 
зафіксованих у Конституції цінностей. 
Задача Конституційного Суду України в 
кожному своєму рішенні об’єктивувати 
динамічний баланс конституційних цін-
ностей, а саме, захищати незмінні базові 
цінності, враховуючи ті нагальні потре-
би конкретно-історичного розвитку Ук-
раїни, в яких ці цінності знаходять свої 
актуальні втілення. Аналіз рішень Кон-
ституційного Суду України показує, що 
Конституційний Суд України приділяє 
велику увагу захисту основних консти-
туційних цінностей. До них відносяться: 
верховенство права [13, 56], пріоритет 
природних прав людини [14, 57], спра-
ведливість [15, 41] тощо.

Таким чином, конституційні реалії 
України та практика Конституційного 
Суду України дозволяє виділити систе-
му конституційних цінностей в Україні, 
до яких відноситься Конституція Украї-
ни як самостійна цінність та цінності, 
які закріпленні в її тексті, а саме: люди-
на, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека, гідність та 
свобода людини, право на вільний роз-
виток особистості, правова рівність, вер-
ховенство права, демократія, суверені-
тет та територіальна цілісність України, 
республіканська форма правління та 
інші. Ці цінності знаходять своє відоб-
раження та захист, відповідно, в інтер-

претаційній та контрольній діяльності 
Конституційного Суду України та мають 
важливе значення у сучасних умовах 
конституційних перетворень в Україні.

Ключові слова: цінності, правові 
цінності, система, конституційні цін-
ності, система конституційних ціннос-
тей.

Стаття присвячена аналізу зміс-
ту та структури системи конститу-
ційних цінностей в Україні, до яких 
відносяться Конституція України і 
цінності, що закріплені в її тексті. 
Проаналізовано наукові підходи щодо 
визначення системи конституційних 
цінностей.

Статья посвящена анализу содер-
жания и структуры системы конс-
титуционных ценностей в Украине, 
к которым относится Конституция 
Украины и ценности, которые закреп-
лены в её тексте. Проанализированы 
научные подходы системы конститу-
ционных ценностей.

The article is devoted to the analysis 
of the content and structure of Consti-
tutional values in Ukraine. The values 
are presented in systematic form involv-
ing the Constitution of Ukraine and the 
values specified in the text. The author 
analyzes the scientific approach to the 
system of Constitutional values.
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ПІДСТАВИ ТА СПОСОБИ НАБУТТя ПРАВА ВлАСНОСТІ: 
РОзМЕжУВАННя ТА ВзАєМОзВ’язОК

Правове регулювання відносин влас-
ності є одним з найважливіших напря-
мів нормативної діяльності держави. 
І за допомогою права держава регулює 
належність тих або інших об’єктів влас-
ності певному суб’єкту — фізичним, 
юридичним особам, державі; обсяг і 
зміст суб’єктивних повноважень влас-
ника; підстави, способи, умови та поря-
док набуття і припинення права влас-
ності тощо.

З давніх часів правовим формам 
обороту власності надавалося важливе 
значення, бо при її переміщенні завж-

ди виникає питання про те, кому вона 
переходить, хто стане власником. Дію-
че законодавство України не містить 
вичерпного переліку обставин, з якими 
закон пов’язує виникнення права влас-
ності, що робить дослідження способів 
та підстав набуття права власності ціка-
вим та актуальним.

Питання набуття права влас-
ності у різні часи розглядалися ба-
гатьма вченими, зокрема такими, 
як Д. О. Бондаренко, Н. В. Вороні-
на, Н. Ю. Голубєва, В. А. Гончарен-
ко, Л. М. Зілковська, М. Г. Масевич, 
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