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теорії й практики їх реалізації в реаліях
сучасного українського
конституціоналізму*
Оглієы ж лаигавліхзт і лаибійщх
нмхзодлзт ра гієвзт смок бджнмпдодглщмї гдкмкоарії в Укоаїлі ра пвірі
є взбмоз, ілпрзрур лаомгмвйаггя,
якзи гмжвмйяє мбзоарз і бурз мбоалзк. Сакд взбмоз гмжвмйяырщ роалпсмокуварз вмйдвзявйдлля гомкагял
Укоаїлз ла вмйы впщмгм Укоаїлпщкмгм лаомгу фз рдозрмоіайщлмї гомкагз
ніг фап смокувалля нодгправлзущкзт
могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля, жабджндфзрз йдгірзклд лаомглд нодгправлзурвм ла жагайщлмгдоеавлмку ра ймкайщлмку оівлі, а ракме нозклмезрз

пмуіайщлзи канірай і кмлпмйігуварз
гомкагялпщкд пупнійщпрвм.
Ціллмпрі ра нозлузнз взбмофмгм
ноава взкагаырщ пвмгм лайделмгм
лаукмвмгм мбґоулрувалля, тмфа кмлмгоасіфлі гмпйігедлля нозпвяфдлі
взбмоак і взбмофмку номудпу в уіймку жайзхаырщпя в вірфзжляліи лаууі
нммгзлмкзкз. Зажлафдлд жукмвйыє
мпмбйзву уілліпрщ гйя рдмоії ра ноакрзкз взбмоів в Укоаїлі лмвмгм кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля лаомглмгм
гднурара Укоаїлз III-VI пкйзкалщ,
вігмкмгм дкпндора і жлавуя взбмофмгм
ноава Юоія Бмггалмвзфа Кйыфкмвпщ-

_________________
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Кйюфкмвпькзи Ю. Б. Позлузнз взбмофмгм ноава: гмкрозлайщлд омжукілля, прал ра
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кмгм «Позлузнз взбмофмгм ноава:
гмкрозлайщлд омжукілля, прал ра ндопндкрзвз жакмлмгавфмї одайіжауії в
Укоаїлі» (2018 о.).
Рдудлжмвала кмлмгоасія нозпвяфдла кмкнйдкплмку гмпйігедллы
нозлузнів взбмофмгм ноава у їт пзпрдклмку нмєглаллі, а ракме номбйдка одайіжауії гмпйігеувалзт нозлузнів у взбмофмку номудпі. Рмбмра є
кмкнйдкплзк лаукмвзк гмпйігедлляк, цм кіпрзрщ впрун, 10 (гдпярщ
омжгійів), взплмвкз, пнзпмк взкмозпралзт гедодй (жагаймк 1 467 нмжзуіи), а ракме гмгармк, якзи вкіцує
нмпрардилу проукруоу номдкру Взбмофмгм кмгдкпу Укоаїлз 2010 омку,
вігмкмгм пдодг сатівуів іцд як «Взбмофзи кмгдкп Кйыфкмвпщкмгм».
У
взплмвкат
уієї
омбмрз
Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи, нм пурі, взжлафає нозжлафдлля, кіпіы пвмєї лаукмвмї ноауі. На гукку аврмоа, ракд гмпйігедлля – «… уд хйят гм нмбугмвз
нмпйігмвлмї гмкрозлз взбмофмгм ноава у уіймку і гм жаплмвалмї ла уіи
гмкрозлі пзпрдкз взбмофмгм жакмлмгавпрва, мсмокйдлмї у взгйягі єгзлмгм жакмлмгавфмгм акра – Взбмофмгм
кмгдкпу Укоаїлз» (п. 764). На лахд
ндодкмлалля, аврмомві в нмвліи кіоі
вгаймпя гмпяглурз нмправйдлмї кдрз.
У ущмку лап ндодкмлує жкіпр одудлжмвалмї кмлмгоасії.
У омжгійі 1 «Позлузнз взбмофмгм ноава Укоаїлз: жагайщлзи нігтіг»
пвмєї кмлмгоасії Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи гмпйігеує пурліпрщ і жкіпр нозлузнів взбмофмгм ноава, таоакрдозжує
їт одгуйярзвлу сулкуіы, жгіиплыє
кйапзсікауіы ра пзпрдкарзжауіы гмпйігеувалзт нозлузнів, їт жв’яжмк ж
кіелаомглзкз ноавмвзкз пралгаоракз. Нд мкзлув увагмы вфдлзи і
нзралля пуфаплмгм омжукілля кардгмоії «гдкмкоарія», цм є взжлафайщлмы
гйя нозлузнів взбмофмгм ноава ра
кдталіжків їт одайіжауії.
Дмпйігеувалі нозлузнз омжгйягаырщпя в ріплмку вжаєкмжв’яжку ж
кіелаомглзкз пралгаоракз взбмофмгм ноава. Змкодка, у нігомжгійі 1.4
Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи мбгоулрмвує
гмуійщліпрщ взкмозпралля в лаукмвм-

ку мбігу кардгмоії «кіелаомглі взбмофі пралгаорз» (п. 104) ра взжлафає їт
розоівлдву проукруоу: «номгмймхдлзи жмбмв’яжайщлзк нозлузн-лажву;
мбмв’яжкмвд (пнійщлд, жагайщлмвзжлалд) рйукафдлля жкіпру вігнмвіглмгм
нозлузну
аврмозрдрлзк
акрмк
к’якмгм ноава; одкмкдлгауіилі жв’яжкз
«лайделмї ноакрзкз»» (п. 110).
Опмбйзва увага в кмлмгоасії
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм нозгійдла таоакрдозпрзуі ракзт нозлузнів взбмофмгм ноава, як нозлузн вдотмвдлпрва ноава ра нозлузн нодгправлзурва,
цм каырщ улівдопайщлзи таоакрдо
гйя взбмоів в уіймку. Так, ла гукку
аврмоа, нозлузн вдотмвдлпрва ноава
фз «гдкмкоарзфлмї ноавмвмї гдоеавз» нм-пурі ілрдгоує в пмбі «уявйдлля
ном пувдодлірдр лаомгу, гдкмкоарії ра
ноава йыгзлз».
Поз ущмку,
Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи
омжкйагає
нозлузн вдотмвдлпрва ноава ла лзжку пкйагмвзт нозлузнів і лажзває
лапрунлі ж лзт: «жакмлліпрщ, ыозгзфла взжлафдліпрщ ра мбкдедлля гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ пуб’єкрів
вйаглзт нмвлмваедлщ» (п. 127), цм
кає ваейзвіпрщ гйя одайіжауії нозлузнів взбмофмгм ноава.
Напрунлі омжгійі кмлмгоасіфлмгм
гмпйігедлля
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм
нозпвяфдлі взявйдллы жкіпру ра таоакрдозпрзуі нозлузнів одайіжауії
пуб’єкрзвлмгм
взбмофмгм
ноава.
Ігдрщпя ном нозлузнз жагайщлмгм,
оівлмгм, війщлмгм ноава мбзоарз ра
бурз мбоалзк. Дмпйігеуыфз нозлузн
жагайщлмгм взбмофмгм ноава прмпмвлм
ноава гмймпу, аврмо нозгійяє увагу
пзпрдкі удлжів (удлжз гомкагялпрва,
віку, гієжгарлмпрі, мпіймпрі, кмоайщлмпрі, гоакмрлмпрі etc), які жаномвагеуырщпя ноз одайіжауії як акрзвлмгм, рак і напзвлмгм взбмофмгм ноава
(п. 170-281).
Запйугмвує ла увагу и лаукмву
гзпкупіы нмймедлля одудлжмвалмї
кмлмгоасії
ном
взмкодкйдлля
Ю. Б. Кйыфкмвпщкзк ракзт взбмофзт
ноав, як: 1) акрзвлд взбмофд ноавм
(ноавм гмймпу), жкіпр якмгм нмйягає
«лд у ноаві мбзоарз, а у ноаві гмймпуварз», 2) напзвлд взбмофд ноавм
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(ноавм бурз калгзгармк ла взбмоат),
3) лмкілауіилд взбмофд ноавм (ноавм
взпуварз
калгрзгарів).
(п. 767).
Опралліи іж лажвалзт апндкр взбмофмгм ноава гм пщмгмглі жайзхаєрщпя
каймгмпйігедлзк у ыозгзфліи лаууі.
У кмлмгоасії, ла оівлі пакмпріилмгм омжгійу, нмоухуєрщпя номбйдка
рдмоії ра ноакрзкз нозлузну фдплзт
взбмоів (п. 421-498). Цди нозлузн
прмпуєрщпя жабджндфдлля нмвлмуіллмгм
кмлромйы гіиплмпрі взбмоів. Віл лд
улмокмвалзи у фзллмку взбмофмку
жакмлмгавпрві Укоаїлз, мглак нозпурліи ноз могаліжауії ра номвдгдллі взбмоів. Цди кмлромйщ, ла гукку
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм нмвзлдл прмпуварзпя упщмгм ндодбігу взбмофмгм
номудппу і кає бурз «пноякмвалзк ла
жабджндфдлля ноавмкіолмпрі мбоалля
нодгправлзущкмгм могалу фз взбмолмї
нмпагмвмї мпмбз» (п. 775). Дм ноавмвзт жапмбів жабджндфдлля гієвмпрі
нозлузну фдплзт взбмоів аврмо омбмрз віглмпзрщ, іж нмкіе ілхмгм, и ілпрзрур мпкаоедлля оджуйщрарів взбмоів, якмку нозпвяфдлм уікавзи пакмпріилзи кардоіай (п. 476-498).
Рмжгій 6 «Позлузн ноякзт, ндоімгзфлзт ра пноавеліт взбмоів»
(п. 499-522),
нозпвяфдлзи
рощмк
нозлузнак, які жа пймвакз пакмгм
аврмоа «вігігоаырщ пндузсіфлу омйщ
гйя гайужі взбмофмгм ноава» і врійыырщ кіелаомглі взбмофі пралгаорз
(п. 499). У ущмку кмлрдкпрі лмвзк
пймвмк у вірфзжляліи кмлпрзрууіилмноавмвіи лаууі є нмймедлля ном пурліпрщ нозлузну пноавеліт (айщрдоларзвлзт) взбмоів, вігмкзи іцд ж рдкпру Загайщлмї гдкйаоауії ноав йыгзлз
як «genuine elections» ра вігмкмгм в
Укоаїлі
як
«гіиплі
взбмоз»
(М. І. Сравліифук і іл.), тмфа у ущмку
взнагку каєкм пноаву ж лдрмфліпры
ндодкйагів кіелаомглзт угмг. Щмгм
жкіпру нозлузну пноавеліт взбмоів,
рм Ю.Б. Кйыфкмвпщкзи омбзрщ взплмвмк, цм «пноавелі взбмоз – уд
взбмоз ж взбмомк, абм айщрдоларзвлі
взбмоз» (п. 517).
Сакмпріилзи
омжгій
омбмрз
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм нозпвяфдлм
ілпрзруру гмймпувалля ра имгм ілпрз-
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рууіилзк нозлузнак (нозлузнз раєклмгм, мпмбзпрмгм, мглмоажмвмгм ра
сакуйщрарзвлмгм гмймпувалля). Змкодка, в омбмрі нігкодпйыєрщпя, цм
жкіпр нозлузну раєклмгм гмймпувалля нмйягає в «жабмомлі омжгмймхдлля
фз нмвігмкйдлля ілхзк мпмбак жкіпру вмйдвзявйдлля кмлкодрлмгм взбмоуя» (п. 778).
Напрунлі омжгійз кмлмгоасії (89) взпвірйыырщ взбмофзи номудп ра
имгм нозлузнз, а ракме нозлузнз
агкіліпроувалля взбмоів і їт одайіжауіы. Так, омжкозваыфз жкіпр взбмофмгм номудпу як ыозгзфлмї номудгуоз, Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи гдрайщлм ра
пзпрдклм гмпйігеує имгм пуб’єкрлі,
номудгуолі, рдкнмоайщлі ра номудпуайщлі апндкрз.
Закйыфлзк і ваейзвзк лд йзхд
в рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмку, а и в
ноакрзфлм-нозкйаглмку,
жмкодка
лмокмномдкрлмку апндкрі, є Рмжгій
10 «Кмгзсікауія взбмофмгм жакмлмгавпрва як пнмпіб одайіжауії пзпрдкз
нозлузнів взбмофмгм ноава ра прабійщлмпрі взбмофмгм жакмлмгавпрва»
(п. 683-763). Змкодка, уікавзк гйя
гмпйіглзків взбмофмгм ноава ра взбмофмгм номудпу в Укоаїлі бугд кардоіай, взкйагдлзи у нігомжгійі 10.1.1.
«Гдлджа ігдї кмгзсікауії взбмофмгм
жакмлмгавпрва Укоаїлз», яка мтмнмйыє алайіж лаукмвмї гуккз цмгм
првмодлля Взбмофмгм кмгдкпу Укоаїлз ж нмфарку 90-т омків XX пр. – гм
пщмгмгдлля. У ущмку е нігомжгійі
ракме пзпрдкарзжуєрщпя гмпвіг кмгзсікауії взбмофмгм жакмлмгавпрва у
бйзжщкм 20 гдоеават Євомнз, вкйыфаыфз нмпроагялпщкі одпнубйікз (Біймоупщ, Віокдлія, Гоужія, Ммйгмва).
На пщмгмглі ігдя нозилярря Взбмофмгм кмгдкпу в Укоаїлі є лагжвзфаилм нмнуйяолмы, айд лд оігкм
пнозикаєрщпя нмйірзфлзкз пзйакз і
взбмоуякз як пакмуійщ, ракі пмбі
«улівдопайщлі йікз» гйя нмгмйалля
нмйірзфлмї кмоунуії ноз номвдгдллі
взбмоів. У ущмку кмлрдкпрі ваейзвзкз, як ла лах нмгйяг, є взплмвкз
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм ном кдру кмгзсікауії взбмофмгм жакмлмгавпрва.
Фмокайщлм – уд омжомбка і нозиляр-
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ря єгзлмгм жакмлмгавфмгм одгуйывалля взбмофзт ноавмвіглмпзл. Айд,
уійякз кмгзсікауії аврмо пйухлм
взжлафає: лмвдйіжауія взбмофмгм жакмлмгавпрва ра номвдгдлля взбмофмї
одсмокз; жабджндфдлля пзпрдклмпрі
ра ймгіфлмї вжаєкмужгмгедлмпрі взкйагу лмокарзвлмгм кардоіайу ла
мплмві єгзлмї пзпрдкз нозлузнів
взбмофмгм ноава; нмгмйалля клмезллмпрі взбмофзт жакмлів ра жабджндфдлля нмвлмрз взбмофмгм жакмлмгавпрва; улісікауія жакмлмгавфмгм
одгуйывалля мглмоіглзт взбмофзт
номудгуо; жабджндфдлля ыозгзфлмї
взжлафдлмпрі лмокарзвлмгм одгуйывалля взбмофзт ноавмвіглмпзл; гмпяглдлля ужгмгедлмпрі іж пукіелзкз
жакмлмгавфзкз акракз, цм лайдеарщ
гм ілхзт гайужди жакмлмгавпрва;

првмодлля лайделзт укмв гйя прабійщлмпрі взбмофмгм жакмлмгавпрва;
жабджндфдлля жоуфлмпрі кмозпрувалля
взбмофзк жакмлмгавпрвмк гйя уфаплзків взбмофмгм номудпу etc (п. 692).
Тмку, кмлмгоасія «Позлузнз
взбмофмгм ноава: гмкрозлайщлд омжукілля, прал ра ндопндкрзвз жакмлмгавфмї одайіжауії в Укоаїлі» є пдоимжлзк пймвмк в лаууі кмлпрзрууіилмгм
ноава, цм жапйугмвує взпмкмї муілкз
ра пралд в лагмгі гмпвігфдлзк і нмфзлаыфзк вфдлзк-кмлпрзрууімлайіпрак,
уфаплзкак взбмофмгм номудпу, впік,
трм уікавзрщпя номбйдкарзкмы взбмоів, взбмофмгм ноава і взбмофмгм
номудпу – упік лак: гомкагялак і
взбмоуяк.
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