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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для сучасної держави забезпечення прав і свобод

людини визнається найголовнішим обов'язком, що за-
кріплюється у конституції. Наприклад, статтею 3 Кон-
ституції Франції проголошено, що всі повнолітні фран-
цузькі громадяни обох полів використовують грома-
дянські та політичні права [1]. Cтаття 3 Основного зако-
ну Федеративної Республіки Німеччини гарантує рівність
всіх людей перед законом, а також те, що нікому не
може бути завдана шкода чи надано перевагу внаслі-
док його статі, його походження, його раси, його мови,
його місця народження, його віросповідання, його ре-
лігійних чи політичних переконань [1]. В Україні стаття
3 Основного Закону гарантує, що людина, її життя і здо-
ров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визна-
чаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Пра-
ва і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним обов'язком
держави [2]. Отже, для України як демократичної дер-
жави та згідно з положеннями Основного Закону пріо-
ритетним та головним завданням її діяльності є забез-
печення прав і свобод людини.

Сучасний розвиток суспільства потребує створення
ефективної системи гарантій реалізації прав і свобод
людини. Гарантування верховенства Конституції Украї-
ни як Основного Закону держави на всій території Ук-
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раїни є завданням Конституційного Суду України [2].
Безумовно, гарантом конституційних положень висту-
пає діяльність всіх державних органів та посадових осіб,
яка здійснюється ними шляхом застосування різних пра-
вових засобів в рамках делегованої компетенції [3, с.
35]. Але на даний час залишається низка проблем
реальної дії конституційних гарантій у забезпеченні прав
і свобод людини, що потребують вирішення. Отже, для
досягнення реального забезпечення прав і свобод лю-
дини, одним із основних завдань держави повинно бути
утвердження конституційної законності у всіх сферах
життєдіяльності суспільства.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розуміння базових категорій "свобода", "права

людини", "взаємодія" містяться у низці грунтовних ен-
циклопедичних видань з різних галузей наук [4; 5; 6; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17]. Різні аспекти взає-
модії у галузі державного управління розглядаються у
Енциклопедії державного управління [9], Енциклопедич-
ному словнику з державного управління [11], а також у
працях О.Бабінової [18], В.Баштанника [19], В.Місюри
[20], В.Надраги [21], В.Токовенко [22] та ін. Разом з тим,
у зазначених публікаціях не приділялася увага тлума-
ченню такого специфічного поняття як взаємодія Кон-
ституційного Суду України з органами державної вла-
ди у забезпеченні прав і свобод людини.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення поняття взаємодії Кон-

ституційного Суду України з органами державної вла-
ди у забезпеченні прав і свобод людини, а також виді-
лення сукупності основних суб'єктів зазначеної взає-
модії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах побудови в Україні демократичної держа-

ви одними із актуальних та гострих залишаються питан-
ня взаємодії Конституційного Суду України із важливи-
ми суб'єктами конституційно-правових відносин, а саме:
органами державної влади України, в забезпеченні прав
і свобод людини. Загалом органи державної влади роз-
глядають як колегіальні та одноособові органи, наділені
юридично визначеними державно-владними повнова-
женнями та необхідними засобами для здійснення
функцій і завдань держави. Формуються безпосеред-
ньо народом (шляхом виборів) або державою, мають
відповідну внутрішню організаційну структуру [4, с.
583]. Згідно зі статтею 6 Конституції України державна
влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову. Відповідно до цього
поділу визначається система державних органів, які
здійснюють державну владу: єдиний законодавчий
орган, органи виконавчої та судової влади [2].

Конституційне правосуддя в Україні здійснюється
Конституційним Судом, який згідно з приписами Кон-
ституції України вирішує питання про відповідність Кон-
ституції України законів та інших правових актів і дає
тлумачення Конституції та законів України. Так, відпов-
ідно до статті 147 Конституції України Конституційний
Суд України є єдиним органом конституційної юрис-
дикції в Україні. Конституційний Суд України посилює
юридичний захист прав і свобод людини і виступає ар-
бітром у вирішенні конституційних конфліктів між гілка-
ми влади, тим самим сприяючи розбудові України як
суверенної і незалежної, демократичної, соціальної,
правової держави [23, с. 330].

Щоб виділити органи державної влади, які є основ-
ними суб'єктами взаємодії з Конституційним Судом Ук-
раїни у забезпеченні прав і свобод людини, необхідно
розглянути систему цих органів у цілому. Побудова
даної системи регламентована Конституцією та низкою
законів України. Зокрема конституційні положення
встановлюють, що вітчизняна система органів виконав-
чої влади включає Кабінет Міністрів України, інші цент-
ральні та місцеві органи виконавчої влади. Серед ос-
танніх основне місце посідають місцеві державні адмі-
ністрації. Судочинство здійснюється Конституційним
Судом України та судами загальної юрисдикції. Особ-
ливе значення у контексті нашої теми дослідження має
інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, який здійснює парламентський контроль за
додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина [2].

Більш детально система органів виконавчої влади в
Україні регламентована у спеціальних законах про цен-
тральні органи виконавчої влади та місцеві державні
адміністрації. Зокрема, до системи центральних органів
виконавчої влади належать міністерства та інші цент-
ральні органи виконавчої влади. Згідно з положеннями

Закону України "Про центральні органи виконавчої вла-
ди", вказана система включає міністерства, терито-
ріальні органи міністерства, колегію міністерства та інші
консультативні, дорадчі, допоміжні органи міністерства
(колегія утворюється як консультативно-дорадчий
орган). До складу інших центральних органів держав-
ної влади входять служби, агентства, інспекції, їх тери-
торіальні органи, які утворюються в Автономній Рес-
публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
районах, районах у містах, містах обласного, республі-
канського (Автономної Республіки Крим) значення та
як міжрегіональні територіальні органи, колегія цент-
рального органу виконавчої влади, інші консультативні,
дорадчі, допоміжні органи центрального органу вико-
навчої влади (колегія утворюється як консультативно-
дорадчий орган). Також до системи центральних органів
державної влади належать органи зі спеціальним ста-
тусом такі, як Антимонопольний комітет України, Фонд
державного майна України, Державний комітет телеба-
чення і радіомовлення України та інші центральні орга-
ни [24]. Відповідно до Закону України "Про місцеві дер-
жавні адміністрації" систему цих адміністрацій склада-
ють обласні, районні та державні адміністрації в містах
Києві і Севастополі [25].

Сучасна вітчизняна система органів судової влади
визначена Законом України "Про судоустрій і статус
суддів". Ця система включає суди загальної юрисдикції
та суд конституційної юстиції (Конституційний Суд Ук-
раїни). Систему судів загальної юстиції складають
місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди,
Верховний Суд України. Місцевими загальними судами
є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.
Місцевими господарськими судами є господарські суди
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя. Місцевими адміністративними судами є
окружні адміністративні суди, а також інші суди, перед-
бачені процесуальним законом. Апеляційними судами
з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ
про адміністративні правопорушення є апеляційні суди
областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя,
Апеляційний суд Автономної Республіки Крим. Апеля-
ційними судами з розгляду господарських справ, апе-
ляційними судами з розгляду адміністративних справ є
відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні
адміністративні суди. Вищі спеціалізовані суди — це
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ, Вищий господарський суд
України, Вищий адміністративний суд України [26]. За-
значимо також, що спеціальними законами регламен-
тована діяльність Кабінету Міністрів України та Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав людини [27;
28].

Конституційний Суд України взаємодіє з наведени-
ми вище органами державної влади через форми, що
передбачені положеннями Закону України "Про Консти-
туційний Суд України". Зокрема, загальними формами
звернення до Конституційного Суду України є консти-
туційне подання та конституційне звернення [29].

Для виділення конкретних форм взаємодії Кон-
ституційного Суду України з органами державної вла-
ди, що стосуються саме забезпечення прав і свобод
людини, необхідно визначити сутність такої взає-
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модії. М. Козюбра зазначає, що поняття і категорії,
які фіксуються у відповідних термінах і є узагальне-
ним результатом пізнання державно-правової
дійсності, істотних властивостей, зв'язків і відносин
політичних і правових явищ, виступають в якості од-
ного із основних інструментів наукового досліджен-
ня [30, с. 16]. Визначення поняття взаємодії Консти-
туційного Суду України з органами державної влади
в забезпеченні прав і свобод людини потребує розу-
міння базових категорій "свобода", "права людини"
та "взаємодія", що тлумачаться у багатьох науках.

У загальному розумінні науковці визначають кате-
горію "свобода" як свідому цілеспрямовану діяльність
людини, яка спирається на знання об'єктивних законів
природи й суспільства й використовує ці знання. Сво-
бода полягає не в сваволі, а в здатності людини плано-
мірно використовувати сили природи для реалізації
своїх певних цілей, у пануванні людини над природою і
суспільними відносинами. З погляду соціології існує
визначення свободи як вільності людей від деспотич-
ного контролю, рабства, неосвіченості чи втручання
уряду в приватні дії [12, с. 172]. Можна також знайти
поняття "свобода діяльності" — право вибору способу
життя, договору, укладання шлюбу, організація об'єд-
нань, асоціацій, участі в них, право на ходу, на об'єднан-
ня в профспілкові, підприємницькі союзи [13, с. 247].

У філософському розумінні категорія "свобода" —
це здібність діяти так, як хочеться. Свобода — це сво-
бода волі. Воля за своєю суттю завжди незалежна воля.
Будучи необмеженою за своєю суттю, свобода як раз
повинна передбачити етику, для того щоб зробити лю-
дей необмежено відповідальними за все те що вони
роблять та дозволяють робити іншим [14, с. 247]. Сво-
бода насамперед є усвідомленням можливісних меж
людської поведінки, які залежать від конкретної ситу-
ації людського існування (індивідуального і суспільно-
го) і в цьому плані є усвідомлення необхідності [17, с.
571]. Також виокремлюють поняття "свобода совісти"
як одну з фундаментальних, загальнолюдських ціннос-
тей, що постає як суспільний феномен і перебуває в не-
розривному зв'язку із сенсом, світоглядними коорди-
натами буття людини. В філософському аспекті свобо-
да совісті — особлива якісна визначеність людського
буття, яка відображає внутрішню здатність суверенно-
го суб'єкта до вільного, не детермінованого зовнішні-
ми силовими чинниками, а лише за велінням власної
совісті самовизначення в духовній сфері [17, с. 572].

У політології розглядають поняття "свободи по-
літичні" — різновид соціальних свобод, що означає
здатність і можливість особи і суспільства діяти відпов-
ідно до своїх інтересів і цілей. До таких свобод нале-
жать: свобода совісті, слова, думки, переконань, про-
голошення думок; свобода мирних зборів, асоціацій;
свобода отримання інформації, участі в рухах, мітингах,
демонстраціях; свобода вільних виборів наявних інсти-
тутів влади. Найповніше "свободи політичні" сформу-
льовані у Загальній декларації прав людини [5, с. 597].
Свобода характеризується не тільки можливістю люди-
ни самостійно приймати рішення в рамках пізнаної при-
родно-історичної необхідності (свобода — пізнана не-
обхідність), а й панування людини над цією необхідні-
стю, коли в результаті своїх практичних дій людина ре-

алізує свої інтереси і цілі (свобода — практично вико-
ристовувана необхідність) [6, с. 538].

У вузькому юридичному розумінні "свобода" — це
суб'єктивна можливість людини і громадянина здійсню-
вати або не здійснювати певні дії, засновані на його кон-
ституційних правах та свободах. Основними постулата-
ми вчення про "свободу" є такі: усі люди вільні від на-
родження, і ніхто не має права відчужувати їхні природні
права. Забезпечення та охорона цих прав — головне
призначення держави. "Свобода" полягає у можливості
робити все, що не завдає шкоди "свободі" інших лю-
дей, отже, вона обмежена правами і свободами інших
людей, принципами моралі, інтересами загального доб-
робуту. Межі "свободи" можуть бути визначені тільки
правовим законом, який і є мірою. "Свобода" та право-
порядок не антагоністичні, якщо закон правовий і де-
мократичний. Отже, усе, що не заборонено, те дозво-
лено; частина дозволеного визначається через права
людини. Закріплення прав необхідне для того, щоб до-
помогти людині усвідомити свої можливості, але жоден
набір прав не вичерпує свободи. Обмеження прав мож-
ливе виключно на основі закону, який сприяє загально-
му добробуту в демократичному суспільстві [4, с. 830].

У Енциклопедичному словнику з державного управ-
ління категорія "свобода" визначається як здатність
людини діяти відповідно до своїх інтересів і цілей, спи-
раючись на пізнання об'єктивної необхідності. Також
виокремлюються поняття: "свобода слова" — одна з
основних цінностей демократії, можливість людини,
громадянина вільно висловлювати своє судження сто-
совно шляхів розвитку держави, тієї чи іншої суспіль-
ної проблеми, того чи іншого політичного діяча тощо;
"свобода совісті" — одна з основних цінностей демок-
ратії, право людини на вірування і переконання; "сво-
боди політичні" — можливості громадян захищати й
відстоювати свої інтереси та права у визначеному зако-
ном порядку [11, с. 636—637].

"Права людини" у філософському розумінні — ряд
основоположних морально-правових норм, що форму-
люють принципи відносин між індивідом та суспільством
в особі інституцій влади. Права людини окреслюють
сферу негативних та позитивних зобов'язань, що бере
на себе правова держава. Зафіксовані у міжнародних
угодах та у національному законодавстві країн світу
права людини репрезентують найбільш універсальну
гуманітарно-антропологічну концепцію, в рамках якої
людина розглядається як така, безвідносно до її етніч-
них, расових, релігійних та будь-яких інших відміннос-
тей або належності до локальної культурної традиції
[17, с. 506]. У соціології категорію "права людини" роз-
глядають як соціальні можливості особистості в еко-
номічній, політичній, культурній та інших сферах, що їх
зобов'язані гарантувати. Ці права належать кожній лю-
дині і кожному народу, але здійснюватися вони можуть
не окремо людиною, а колективом, загалом, тою чи
іншою категорією громадян [12, с. 151].

У політології категорію "права людини" тлумачать як
сукупність прав і свобод громадян, наявність або відсутність
яких виявляє ступінь демократизму того або іншого ладу.
Права людини в їхньому сучасному вигляді — право на
життя, право на працю і відпочинок, право на житло і
його недоторканість, право на забезпечення в старості,
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на медичне обслуговування, свобода слова, свобода
інакомислення, свобода совісті, свобода зборів та де-
мократизації та ін. — записані у Загальній декларації
прав людини, конституціях, занесені в міжнародні до-
кументи (статут ООН) та міжнародні угоди (Гельсінська
хартія), проголошені на численних з'їздах і конференц-
іях широкої громадськості тощо [6, с. 506—507]. Та-
кож існує тлумачення прав людини як невід'ємних і обо-
в'язкових для дотримання всіма громадянських, пол-
ітичних, економічних, соціальних, культурних та інших
можливостей життєдіяльності, наданих людині від на-
родження, без яких вона не може повноцінно існувати
як людська істота [16, с. 125]. Юридична наука встанов-
лює також категорію "конституційні права, свободи та
обов'язки людини і громадянина" — основні права, сво-
боди та обов'язки людини, встановлені та гарантовані
Конституцією України, що є засобом забезпечення все-
бічного розвитку особи, задоволення її інтересів і по-
треб [4, с. 401].

Відповідно до Енциклопедичного словника з дер-
жавного управління, "права людини" — поняття, що
характеризує правовий статус людини стосовно дер-
жави, її можливості та домагання в економічній, соц-
іальній, політичній і культурній сфері. Вільне й ефек-
тивне здійснення прав людини — одна з головних оз-
нак громадянського суспільства і правової держави
[11, с. 552].

"Взаємодія" у загальному розумінні — взаємний
зв'язок між предметами у дії, а також погоджена дія між
ким-, чим-небудь, взаємний вплив тіл чи частинок який
зумовлює зміну стану їхнього руху [10, с. 125]. З філо-
софської точки зору "взаємодія" — одна із загальних
форм взаємозв'язку між явищами, суть якої полягає в
зворотному діянні одного явища на інше [7, с. 213].
Взаємодія відображає особливий тип відношення між
об'єктами, при якому кожний з об'єктів діє (впливає) на
інші об'єкти, приводячи до їх зміни, і водночас зазнає
дії (впливу) з боку кожного з цих об'єктів, що, в свою
чергу, зумовлює зміну його стану. Дія кожного об'єкта
на інший об'єкт зумовлена як власною активністю об'єк-
та, виявом його динаміки, так і реакцією об'єкта на дію
інших об'єктів ("відгук" або "обернена дія") [17, с. 77—
78]. Взаємодія — всезагальна форма зв'язку предметів
та явищ оточуючого світу, яка здійснюється в резуль-
таті їх взаємних змін [15, с. 39].

Соціологи виділяють категорію "взаємодія соціаль-
на" — фундаментальне явище, на якому грунтується
суспільне життя, формуються суспільні відносини між
людьми і їх об'єднаннями, соціальними спільнотами, а
також взаємодія всередині цих різномасштабних та
різноманітних об'єднань. Взаємодія соціальна розріз-
няється за тривалістю та стійкістю: може бути епізодич-
ною, короткочасною, довготривалою, відносно пос-
тійною, на основі якої формується стійкі соціальні зв'яз-
ки. Виявлятися вона може не тільки у співробітництві, а
й у конкуренції, суперництві і навіть бути конфліктною.
В межах взаємодії соціальної розрізняють взаємодію
економічну, політичну, правову, національну тощо [8,
с. 57]. Зокрема "взаємодія політична" визначається як
взаємний вплив різних політичних суб'єктів у процесі
їхньої політичної діяльності, необхідна передумова по-
вної реалізації функцій політичної системи, яка визна-

чає характер політичного розвитку і темпи політичного
прогресу, керований процес, який визначається за рів-
нем співвідношення інтересів і цілей політичних суб'єктів
[5, с. 70].

Енциклопедія державного управління містить по-
няття "взаємодія управлінська" — участь у спільній
діяльності суб'єктів управління в процесі досягнення
суспільно необхідних цілей. Зазначається, що взаємо-
дія управлінська тісно пов'язана із соціальною взає-
модією. У процесі останньої відбувається взаємовплив
та взаємообумовленість окремих соціальних явищ,
унаслідок чого вони змінюються, доповнюють один
одного і формують єдину цілісну соціальну систему.
Головним призначенням взаємодії управлінської є об-
'єднання зусиль суб'єктів управління в напрямі задо-
волення соціальних потреб, зумовлених суспільно не-
обхідними цілями [9, с. 99]. До основних типів управл-
інської взаємодії належать управлінські взаємини, які
реалізуються шляхом безпосереднього впливу на пев-
ний об'єкт. Неосновні (допоміжні) управлінські взає-
мини складаються між непідлеглими сторонами управ-
лінського процесу, що виключає застосування владних
повноважень. Варто врахувати, що поряд із установ-
леними формальними (офіційними) взаємовідносина-
ми в процесі управління між його учасниками можуть
виникати неформальні (неофіційні) стосунки [11, с. 82;
9, с. 99—100].

Різноманітні типи та аспекти управлінської взаємодії
досліджувалися у працях з державного управління. Зок-
рема у дисертації В. Надраги зазначається, що поняття
взаємодії охоплює взагалі весь спектр відносин між
владними структурами. Без взаємодії у їх діяльності не
може бути стабільної держави, міцної влади, необхід-
ної соціальної безпеки людини, суспільства. Крім того,
рівень взаємодії державних структур зумовлює розви-
неність, зрілість процесів суспільного розвитку [21, с.
19]. У роботі В. Баштанника взаємодія — це основа,
фундамент політичного суспільства, його стабільності і
прогресу. Взаємодія виступає як взаємний вплив суб'єк-
тів в процесі їх діяльності. Власне, взаємодія є узгод-
женням, інтеграцією суб'єктів політичного прогресу на
засадах консенсусу з метою найбільш ефективної реа-
лізації специфічних функцій суб'єктів взаємодії досяг-
нення стратегічних цілей, вирішення завдань тактично-
го характеру, програмування розвитку суспільно-по-
літичного процесу [19, с. 46—47]. У дисертації О.Бабі-
нової поняття взаємодія — це постійна співпраця у вир-
ішенні як значних так і повсякденних питань при якій
обидві сторони діють відкрито і прозоро [18, с. 24]. У
роботі В. Місюри зазначається, що зв'язок, що виникає
в результаті впливу об'єктів один на одного і який ви-
кликає їх взаємні зміни прийнято називати взаємодією.
"Взаємодія" фіксує той факт, що речі або процеси та
явища не тільки пов'язані між собою, а впливають одне
на одного і такий вплив призводить до змін у взаємоді-
ючих речах [20, с. 23]. В. Токовенко при визначенні по-
няття взаємодії зазначає, що ключовим тут виступає
поняття соціальної ефективності, її основні критерії зво-
дяться до зменшення політичної невизначеності, фор-
мулювання чітких "правил гри" для соціальних суб'єктів
та контролі за їх дотриманням. Ключовим способом її
підвищення є створення ефективної системи норм со-
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ціальної взаємодії задля обмеження ризиків найрізно-
манітніших видів, що веде до мінімізації затрат соціаль-
ного обміну в найбільш широкому розумінні цього тер-
міна [22, с. 94].

Проведений аналіз базових категорій за темою до-
слідження дозволяє запропонувати наступне визначен-
ня.

Взаємодія Конституційного Суду України з органа-
ми державної влади в забезпеченні прав і свобод люди-
ни — це взаємний вплив Конституційного Суду України
та органів державної влади у процесі їх спільної діяль-
ності щодо забезпечення прав і свобод людини, що є
необхідною передумовою повної реалізації державою
функцій такого забезпечення.

ВИСНОВКИ
Сучасний розвиток суспільства потребує створен-

ня ефективної системи гарантій реалізації прав і сво-
бод людини. Зокрема одними із актуальних та гострих
залишаються питання удосконалення взаємодії Кон-
ституційного Суду України з органами державної вла-
ди України з відповідних питань. На основі узагальнен-
ня тлумачень базових категорій "свобода", "права
людини", "взаємодія" таку взаємодію можна тлумачи-
ти як взаємний вплив Конституційного Суду України та
органів державної влади у процесі їх спільної діяль-
ності щодо забезпечення прав і свобод людини. У взає-
мозв'язку дії Конституційного Суду України та інших
органів державної влади покликані захищати та забез-
печувати реалізацію прав і свобод людини, спільно
сприяти формуванню в Україні громадянського сусп-
ільства, демократичної, правової держави, розвивати
чинну систему законодавства, позбавляти її застарілих
і таких, що не відповідають Основному Закону держа-
ви, нормативно-правових актів та правових норм. Фор-
мування науково обгрунтованих засад удосконалення
зазначеної взаємодії є перспективами подальших дос-
ліджень.
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