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ВСТУП 
 

 
 
 
Конституцією у юридично-формальному значенні розумється, як правило, єдиний 

акт (або ж кілька актів), який мають вищу юридичну силу стосовно всіх інших норма-
тивних актів країни.   

Конституція в цьому сенсі — це своєрідний закон законів. Вона може бути змінена 
тільки в особливому, встановленому, зазвичай, нею самою, порядку; зміна конституції 
тягне за собою перегляд раніше ухвалених законів та інших нормативних актів щодо 
їх відповідності зміненим приписам конституції. 

Всі ці риси притаманні й коментованій Конституції України. 
Слід зауважити, що у вітчизняній науці конституційного права прийнято виділяти 

також поняття конституції у її матеріальному значенні. 
В матеріальному сенсі під конституцією розуміють перш за все сукупність юриди-

чних норм, які закріплюють основні права та свободи людини і громадянина, визна-
чають засади суспільного ладу, форми державного правління і державного устрою, 
основи організації центральних і місцевих органів державної влади, їх компетенцію та 
взаємовідносини, державні символи і столицю. Вищеназване коло відносин навзагал й 
становить предмет конституційного регулювання. 

Не можна залишити поза увагою соціально-політичну сутність конституції. Тобто 
її поняття неможливо розкрити повною мірою без з’ясування питання не тільки про 
суто юридичну, а ще й соціально-політичну природу. 

Якщо згадувати не такі вже далекі радянські часи, то в основі аналізу у вітчизняній 
юридичної літературі тогодення традиційно лежав класовий підхід. Конституція, згід-
но з таким підходом, розглядалась як продукт класової боротьби, як форма вираження 
класових інтересів (панівного класу, коаліції класів). 

Цей науково примітивний, вузький підхід до з’ясування соціально-політичної при-
роди конституції нині значною мірою подоланий, але рецидиви попереднього мислен-
ня все ще даються взнаки. Суть конституції й зараз почасти трактується як форма ви-
раження інтересів домінуючих у суспільстві політичних сил, інтересів народу тощо. 

Вплив на соціальну сутність конституції політичних чинників, зокрема співвідно-
шення політичних сил, не можна заперечувати; разом із тим, не потрібно, вочевидь, 
зводити її до форми вираження інтересів певних сил чи навіть народу навзагал. 

Історія, як зарубіжна, так і наша власна, свідчать про те, що конституції ухвалю-
ються в результаті компромісу між різними соціально-політичними силами з таких до-
корінних питань, як межі втручання держави в життя суспільства та окремих індивідів, 
форми організації і здійснення державної влади, прав і свобод людини.  

Отже, як вираження такого компромісу треба розглядати також Конституцію Укра-
їни. 

Що стосується форми конституції, то Конституція України є єдиним кодифікова-
ним актом, який закріплює засади організації державної влади в Україні, регулює вза-
ємовідносини цієї влади, суспільства та індивіда, і має найвищу юридичну силу (ст. 8 
Конституції України). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


