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України (1991 - 1997 роки):  

від концепції до конституційної моделі 
 

Пдохі комкз у првмодллі Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз буйз жомб-
йдлі цд ла нмфарку 1990-т омків, тмфа 
вмлз и лд мрозкайз ноакрзфлмгм од-
жуйщрару. Зкілакз гм Кмлпрзрууії 
УРСР 1991 і 1992 омку буйм ндодг-
бафдлм Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз. 
Піжліхд номудп взрвмодлля кмлпрз-
рууіилмї кмгдйі ущмгм ілпрзруру ра її 
ілпрзрууіилмгм ланмвлдлля був пкйа-
глзк і лд нмоівляллзк ж ілхзкз 
гдоеавакз Цдлроайщлмї Євомнз. Ог-
лак гйя ноавмвмї лаукз взвфдлля 
пралмвйдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 

Укоаїлз кає жлафдлля ж кійщкмт км-
рзвів. Пм-ндохд, ноакрзфлзи ілрдодп 
каырщ ігдї ра кмлуднуії, які номнмлу-
вайзпя ніг фап ніггмрмвкз номдкрів 
Кмлпрзрууії Укоаїлз ра номдкрів нд-
охзт жакмлів ном Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз. Пм-гоугд, алайіж кмл-
прзрууіилмгм одгуйывалля ра пндуіа-
йщлмгм жакмлу 1996 омку гмжвмйяырщ 
мкодпйзрз сакрмоз, які внйзвайз ла 
прунілщ дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз в ндохі 
гва гдпярзйірря ніпйя имгм жаплувал-
ля. 



Публiчне право № 3 (31) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

60  

Поавмва лаука акрзвлм омжомб-
йяє оіжлі апндкрз гдлджз кмлпрзру-
уіилмгм ноавмпуггя в Укоаїлі. Пдод-
гмвпік пйіг лажварз ноауі Л.Апромвмї 
[1], Л. Пмйякмвмї [2], О.Рзпіла [3], 
А.Івалмвпщкмї [4], М.Савдлка [5], 
Т.Сйілщкм [6], О.Лзрвзлмва [7], 
В.Какнм [8; 9], О.Кагзкайм [10], 
В.Кіпрялзка [11]. Вмглмфап ноакрзф-
лі нмродбз кмлпрзрууіилмгм ноавмпу-
ггя цмгм нігвзцдлля имгм дсдкрзв-
лмпрі жукмвйыырщ номгмведлля гмп-
йігедлля в ущмку ланоякі. 

Віграк, кдрмы уієї праррі є алайіж 
номудпу пралмвйдлля пугмвмгм могалу 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы в Укоаїлі 
в 1991 - 1997 омкат. 

Іпрмоія кмлпрзрууіилмгм ноавм-
пуггя Укоаїлз нмфзлаєрщпя цд гм 
номгмймхдлля лджайделмпрі. 19 фдо-
вля 1991 омку наойакдлр утвайзв 
Кмлуднуіы лмвмї Кмлпрзрууії Укоаї-
лз, яка кайа прарз мплмвмы номдкру 
лмвмї Кмлпрзрууії Укоаїлз [12]. За 
уієы Кмлуднуієы у Кмлпрзрууії 
Укоаїлз кав бурз жакйагдлзи мкод-
кзи омжгій VIII ж лажвмы "Отмомла 
Кмлпрзрууії", якзи кав пкйагарзпя ж 
гвмт гйав: 25-мї "Запагз кмлпрзру-
уіилмгм кмлромйы" і 26-мї "Кмлпрз-
рууіилзи пуг".  

Взкмгз уієї Кмлуднуії гм Рмжгійу 
VIII лмвмї Кмлпрзрууії Укоаїлз нд-
одгбафайз лапрунлд: 

"З кдрмы лдутзйщлмгм гмрозкал-
ля Кмлпрзрууії, нмпзйдлля кмлромйы 
жа кмлпрзрууіиліпры жакмлів, а ракме 
кмлпрзрууіиліпры нігжакмллзт акрів 
лдмбтіглм: 

- взжлафзрз мплмвмнмймелі 
нозлузнз кмлпрзрууіилмгм кмлром-
йы, впралмвзрз кдеі, смокз, ыозгз-
флі лапйігкз имгм жгіиплдлля; 

- првмозрз Кмлпрзрууіилзи Суг 
Рдпнубйікз; 

- лагійзрз Кмлпрзрууіилзи Суг 
хзомкзкз нмвлмваедллякз, жмкодка, 
лагарз имку ноавм нознзлярз гіы 
жакмлів, акрів взкмлавфмї вйагз ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
мгмймхуварз їт ыозгзфлм лдгіиплз-
кз, утвайыварз оіхдлля ном лджа-
кмлліпрщ гіи, омжнмоягедлщ лдпугм-
взт гдоеавлзт вйаг жа пкаогакз 

мкодкзт гомкагял ном нмоухдлля їт 
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг".  

Піпйя номгмймхдлля лджайделмп-
рі Укоаїлз 24 пдонля 1991 омку омбм-
ра в ущмку ланоякі буйа акрзвіжмва-
ла. 3 фдовля 1992 омку хйятмк утва-
йдлля жакмлу ном влдпдлля жкіл гм 
Кмлпрзрууії Укоаїлз прарря 112 Кмл-
прзрууії Укоаїлз буйа взкйагдла у 
ракіи одгакуії: "Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз мбзоаєрщпя Вдотмвлмы Ра-
гмы Укоаїлз ла гдпярщ омків ж фзпйа 
пндуіайіпрів у гайужі ноава у пкйагі 
Гмймвз, гвмт жапрунлзків Гмймвз і 12 
фйдлів Сугу. Опмбз, мбоалі гм Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, лд км-
еурщ мглмфаплм втмгзрз гм пкйагу 
ілхзт гдоеавлзт могалів, гіяйщліпрщ 
і акрз якзт є ніглагйяглзкз Кмлпрз-
рууіилмку Сугу, а ракме бурз лаомг-
лзкз гднураракз Укоаїлз фз лайд-
еарз гм бугщ-якзт нмйірзфлзт наоріи 
і оутів. Опмбз, мбоалі гм Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз, ноз взкмлаллі 
пвмїт мбмв'яжків є лджайделзкз і ніг-
кмояырщпя рійщкз Кмлпрзрууії Укоаї-
лз. Оогаліжауія і нмоягмк гіяйщлмпрі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз вз-
жлафаырщпя Закмлмк ном Кмлпрзру-
уіилзи Суг Укоаїлз" [13]. 

Тмгм е гля, 3 фдовля 1992 омку, 
буйм утвайдлм Закмл Укоаїлз "Пом 
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз", якзи 
прав ндохзк жакмлмгавфзк акрмк у 
псдоі гіяйщлмпрі могалу кмлпрзрууіи-
лмї ыозпгзкуії [14]. Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз взжлафавпя узк Закм-
лмк як "могал пугмвмї вйагз", якзи є 
"лджайделзк могалмк в пзпрдкі пугм-
вмї вйагз, нмкйзкалзк жабджндфуварз 
вігнмвігліпрщ жакмлів,  

ілхзт лмокарзвлзт акрів могалів 
жакмлмгавфмї і взкмлавфмї вйагз Кмл-
прзрууії Укоаїлз, мтмомлу кмлпрзру-
уіилзт ноав ра пвмбмг мпмбз" (фапрз-
ла ндоха праррі 1 Закмлу). Мдрмы 
ущмгм могалу буйм впралмвйдлм жа-
бджндфдлля кмлпрзрууіилмї жакмллмп-
рі і вдотмвдлпрва Кмлпрзрууії Укоаї-
лз" (фапрзла ндоха праррі 2 Закмлу). 

Вмглмфап вкажалзи Закмл кіпрзв 
лзжку номбйдклзт смокуйывалщ, які 
упкйаглывайз имгм дсдкрзвлу гіяйщ-
ліпрщ, жмкодка: 1) пдодг мплмвлзт 
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нозлузнів гіяйщлмпрі Сугу (прарря 
4) ндодгмвпік лажзвавпя нозлузн 
жакмллмпрі, а нозлузн вдотмвдлпрва 
ноава лд кіпрзвпя жагаймк; 2) нмоя-
гмк смокувалля (15 фйдлів) ндодгба-
фав мбоалля пуггів Вдотмвлмы Рагмы 
Укоаїлз ла 10 омків, а номнмжзуії ном 
ндопмлайщлзи пкйаг пуггів нмгаырщ 
Гмймва Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ра 
Поджзгдлр Укоаїлз у оівліи кійщкмп-
рі, жа нмгмгедлляк (прарря 5). Навд-
гдлд мжлафайм лд йзхд вігпурліпрщ 
кмлкуоплзт жапаг у номудпі смоку-
валля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаї-
лз, а и ракме нозжлафдлля ла агкілі-
проарзвлі нмпагз в лщмку в нмйірзф-
лмку нмоягку; 3) пдодг нігправ гйя 
нознзлдлля нмвлмваедлщ пуггі кіп-
рзймпя "нмоухдлля нозпягз", а оі-
хдлля ном ракд нознзлдлля кав ут-
вайыварз наойакдлр (прарря 12); 
4) омжкіо жаонйарз пуггів впралмв-
йывавпя Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, 
мглак жакмл лд ндодгбафав нмоягку її 
мбоатулку пакд жакмлмк. 

Ндмбтіглм жауваезрз, цм нмвлм-
ваедлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз впралмвйывайзпя лагрм хз-
омкм. За праррды 14 Закмлу гм пноав, 
які омжгйягаырщпя Сугмк, лайдеайз:  

1. Сноавз ж нзралщ лдвігнмвіглм-
прі Кмлпрзрууії: 1) фзллзт жакмлів 
Укоаїлз ра ілхзт акрів, нозилярзт 
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз; 2) ноз-
илярзт, айд лд ввдгдлзт в гіы жакмлів 
ра ілхзт акрів Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз.  

2. Сноавз ном лдвігнмвігліпрщ 
Кмлпрзрууії і жакмлак Укоаїлз: 
1) укажів і омжнмоягедлщ Поджзгдлра 
Укоаїлз; 2) нмпралмв Поджзгії Вдо-
тмвлмї Рагз Укоаїлз; 3) жакмлів ра 
ілхзт акрів, нозилярзт Вдотмвлмы 
Рагмы Рдпнубйікз Козк ра її Поджз-
гієы; 4) нмпралмв і омжнмоягедлщ 
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз ра Рагз 
Міліпроів Рдпнубйікз Козк.  

3. Сноавз, нмв'яжалі ж: 1) нмоу-
хдлляк кмкндрдлуії могалакз і мпм-
бакз гдоеавлмї вйагз, жажлафдлзкз в 
Кмлпрзрууії Укоаїлз; 2) нмоухдлляк 
омжнмгійу впралмвйдлмї Кмлпрзрууі-
єы Укоаїлз ра Кмлпрзрууієы Рдпнуб-
йікз Козк кмкндрдлуії кіпудвзт Раг 

оіжлмгм оівля, а ракме кмкндрдлуії 
кіпудвзт Раг і могалів гдоеавлмї 
взкмлавфмї вйагз; 3) жакмлліпры ноз-
жлафдлля взбмоів і одсдодлгуків. 

Окодкм взжлафаймпя, цм нодгкд-
рмк омжгйягу Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз кмеурщ бурз пноавз ном 
взжлалля лд фзллзкз лмокарзвлзт 
акрів, нозилярзт могалакз жакмлмга-
вфмї і взкмлавфмї вйагз, взжлафдлзкз 
в Кмлпрзрууії Укоаїлз, ж нмоухдл-
ляк номудгуоз їт нозилярря, ндодг-
бафдлмї Кмлпрзрууієы Укоаїлз. 

4. Окоік лавдгдлзт гм кмкндрдл-
уії Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
лайдеайз ракі пноавз: ном лдвігнмві-
гліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз ра кіе-
лаомглзк акрак, взжлалзк Укоаїлмы, 
бугщ-якмгм жакмлу абм ілхмгм лмока-
рзвлмгм акра, цм нмоухує кмлпрзру-
уіилі ноава і пвмбмгз йыгзлз; пнмоз 
ракме кіе лауімлайщлм-рдозрмоіайщ-
лзкз і рдозрмоіайщлзкз урвмодллякз 
Укоаїлз ж нзралщ, які одгуйыырщпя 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра Кмлпрзру-
уієы Рдпнубйікз Козк; лагалля вз-
плмвку ном гмгдоеалля Поджзгдл-
рмк, Подк'єо-кіліпромк ра ілхзкз 
фйдлакз Уоягу, Гмймвмы Вдотмвлмгм 
Сугу, Гмймвмы Взцмгм аобіроаелмгм 
пугу, Гдлдоайщлзк номкуомомк Укоа-
їлз, а ракме гзнймкарзфлзкз ра іл-
хзкз нодгправлзкакз Укоаїлз Кмл-
прзрууії і жакмлів Укоаїлз у оажі нм-
оухдлля нзралля ном гмпромкмвд 
нознзлдлля їт нмвлмваедлщ; лагалля 
взплмвку ном вігнмвігліпрщ Кмлпрз-
рууії Укоаїлз кіелаомглзт гмгмвмоів 
і угмг, нмгалзт гм Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз ла оарзсікауіы; нзралля ном 
кмлпрзрууіиліпрщ гіяйщлмпрі і нозку-
пмвзи омжнупк (йіквігауіы) нмйірзф-
лзт наоріи, кіелаомглзт ра впдукоа-
їлпщкзт гомкагпщкзт могаліжауіи, цм 
гіырщ в Укоаїлі. 

Пдохзи гмпвіг жакмлмгавфмгм од-
гуйывалля ілпрзруру кмлпрзрууіилм-
гм кмлромйы, мред, вігжлафзвпя мкод-
пйдлляк хзомкмї ыозпгзкуії Сугу, 
номрд лдгмпрарлікз гаоалріякз имгм 
лджайделмпрі ра нмйірзфлмї лдундод-
гедлмпрі. Навдгдла жакмлмгавфа км-
гдйщ рак і лд жаноауывайа в 1992-
1996 омкз. Хмфа Вдотмвла Рага 
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Укоаїлз гмкмгйапя нозжлафдлля 1 
йзнля 1992 омку Гмймвмы Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз вігмкмгм кмл-
прзрууімлайіпра Лдмліга Южщкмва 
(1938 - 1995 омкз) лагайі могаліжа-
уіилм Суг лд був омжбугмвалзи [15, 
п. 105]. Пдоха ноакрзфла пномба на-
ойакдлру псмокуварз пкйаг Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз кайа кіпуд в 
гоуглі 1992 омку, мглак вмла, як і 
лапрунлі взявзйапя лдвгаймы, цм 
мкоік ілхмгм, нмкажувайм нмжзуіы 
йівм-моієлрмвалмї гднурарпщкмї бійщ-
хмпрі в наойакдлрі [16, п.95]. 

У номдкрі Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
якзи був взлдпдлзи ла впдлаомглд 
мбгмвмодлля 1 йзнля 1992 омку, омж-
гій VIII ж лажвмы "Отмомла Кмлпрз-
рууії" впралмвйывав жапагз гіяйщлмп-
рі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
[17]. Цди Суг нмвзлдл був пкйагарз-
пя жагаймк ж 25 пуггів. Взжлафаймпя, 
цм "пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу ноз 
взкмлаллі пвмїт мбмв'яжків є лджайд-
елзкз і нігкмояырщпя рійщкз Кмл-
прзрууії Укоаїлз" (прарря 241). 

Пмвлмваедлля каибурлщмгм Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз буйз 
впралмвйдлі в фапрзлі ндохіи праррі 
243 номдкру Кмлпрзрууії, ндодгбафа-
ыфз омжгйяг лзк ракзт пноав ном 
кмлпрзрууіиліпрщ: 1) фзллзт жакмлів 
ра ілхзт акрів Науімлайщлзт Збмоів і 
їтліт найар; 2) Кмлпрзрууії ра жакмлів 
Рдпнубйікз Козк; 3) укажів Поджзгд-
лра; 4) акрів кіліпроів ра ілхзт кдоі-
влзків удлроайщлзт могалів взкмлав-
фмї вйагз Укоаїлз; 5) акрів гмйів мб-
йаплзт (ждкдйщлзт), оаимллзт і кіпщ-
кзт уноав; 6) акрів кіпудвмгм і одгім-
лайщлмгм пакмвоягувалля.  

Ваейзвм нігкодпйзрз, цм узк 
номдкрмк Кмлпрзрууії Укоаїлз вндо-
хд правзймпя нзралля ном жаплувал-
ля ілпрзруру кмлпрзрууіилмї пкаогз. 
У фапрзлі родріи праррі 243 номдкру 
вігжлафаймпя: "Кмлпрзрууіилзи Суг 
омжгйягає пноавз ном кмлпрзрууіи-
ліпрщ жакмлів ра ілхзт ноавмвзт акрів 
жа пкаогмы гомкагялзла, якцм пноа-
ва, ж нозвмгу якмї віл пкаоезрщпя, 
омжгйягайапя жагайщлзкз пугакз і нм 
ліи нозилярм мпрармфлд пугмвд оі-
хдлля, і якцм віл вваеає, цм жакмл 

фз ілхзи ноавмвзи акр, якзи буйм 
жапрмпмвалм ноз взоіхдллі уієї пноа-
вз, пундодфзрщ Кмлпрзрууії. Скаогз 
гомкагял нмгаырщпя гм Кмлпрзрууіи-
лмгм Сугу фдодж Унмвлмваедлмгм 
Науімлайщлзт Збмоів у ноават йыгз-
лз". 

У фдовлі 1995 омуі, кмйз нмйі-
рзфлі дйірз Укоаїлз, жмпдодгедлі в 
наойакдлрі, ж мглмгм бмку, ра лавкмйм 
ілпрзруру Поджзгдлра Укоаїлз, ж іл-
хмгм бмку, укйайз Кмлпрзрууіилзи 
гмгмвіо кіе Вдотмвлмы Рагмы Укоа-
їлз ра Поджзгдлрмк Укоаїлз ном мп-
лмвлі жапагз могаліжауії ра сулкуім-
лувалля гдоеавлмї вйагз і кіпудвмгм 
пакмвоягувалля в Укоаїлі ла ндоімг 
гм нозилярря лмвмї Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, в праррі 38 ущмгм кмлпрзру-
уіилмгм гмкукдлру буйм вігжлафдлм: 
"Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз є лд-
жайделзк могалмк пугмвмї вйагз, цм 
жабджндфує вігнмвігліпрщ жакмлів, іл-
хзт лмокарзвлзт акрів жакмлмгавфмї 
і взкмлавфмї вйагз Кмлпрзрууії Укоа-
їлз, мтмомлу кмлпрзрууіилзт ноав ра 
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла" [18]. 
Навдгдлд мжлафайм, цм прмпмвлм лд-
мбтіглмпрі жаплувалля Кмлпрзрууіи-
лмгм Сугу Укоаїлз іплував пріикзи 
нмйірзфлзи кмкномкіп. 

Сраруп Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз, взжлафдлзи Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 омку, 
вігоіжлявпя віг нмндодгліт номнмлм-
валзт кмгдйди ущмгм ілпрзруру жа 
впіка мплмвлзкз наоакдроакз [19]. 
Оплмвлзи Закмл взжлафзв Суг як 
"єгзлзи могал кмлпрзрууіилмї ыозп-
гзкуії в Укоаїлі", якзи "взоіхує нз-
ралля ном вігнмвігліпрщ жакмлів ра 
ілхзт ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії 
Укоаїлз і гає мсіуіилд рйукафдлля 
Кмлпрзрууії Укоаїлз ра жакмлів 
Укоаїлз" (прарря 147). Буйм ндодгба-
фдлм, цм Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаї-
лз пкйагаєрщпя ж віпіклагуярз пуггів, 
нмоягмк смокувалля пкйагу якзт 
ндодгбафзв, цм Поджзгдлр Укоаїлз, 
Вдотмвла Рага Укоаїлз ра ж'їжг пуг-
гів Укоаїлз нозжлафаырщ нм хіпрщ 
пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаї-
лз (фапрзла ндоха і гоуга праррі 
148). 
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Вмглмфап нмвлмваедлля Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз буйз мбкд-
едлі ракзкз пноавакз: 1) взоіхдлля 
нзралщ ном вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії 
Укоаїлз (кмлпрзрууіиліпрщ): жакмлів 
ра ілхзт ноавмвзт акрів Вдотмвлмї 
Рагз Укоаїлз; акрів Поджзгдлра 
Укоаїлз; акрів Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз; ноавмвзт акрів Вдотмвлмї 
Рагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк; 
2) мсіуіилд рйукафдлля Кмлпрзрууії 
Укоаїлз ра жакмлів Укоаїлз (прарря 
150). Коік рмгм, жа праррды 151 Оплм-
влмгм Закмлу Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз жа жвдолдлляк Поджзгдлра 
Укоаїлз абм Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз гає взплмвкз ном вігнмвіг-
ліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз фзллзт 
кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаїлз абм 
рзт кіелаомглзт гмгмвмоів, цм влм-
пярщпя гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
гйя лагалля жгмгз ла їт мбмв'яжкм-
віпрщ, а жа жвдолдлляк Вдотмвлмї Ра-
гз Укоаїлз - взплмвмк цмгм гмгдо-
еалля кмлпрзрууіилмї номудгуоз 
омжпйігувалля і омжгйягу пноавз ном 
упулдлля Поджзгдлра Укоаїлз ж нмп-
ра в нмоягку ікніфкдлру.  

З лавдгдлмгм взнйзває, цм Кмл-
прзрууія Укоаїлз 1996 омку (ндовзл-
ла одгакуія) оіжкм жвужзйа ыозпгзк-
уіы Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, 
нмоівлялм ж кмгдйякз Сугу, жакйагд-
лзкз у нмндодгліт номдкрат ра в жа-
кмлі "Пом Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз" 1992 омку, взйуфзвхз ж лдї 
нзралля жатзпру одезку жакмллмпрі 
(вігнмвігліпрщ жакмлак гдякзт взгів 
нігжакмллзт акрів), а ракме взйуфз-
вхз ілпрзрур кмлпрзрууіилмї пкаогз, 
якзи був ндодгбафдлзи номдкрмк 
Кмлпрзрууії Укоаїлз 1992 омку. 

Пдовзлла одгакуія Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, оажмк іж рзк, кіпрзйа лзжку 
нмймедлщ абм е лд ндодгбафзйа лд-
мбтіглзт нмймедлщ, які в пукунлмпрі 
прмпмвлм Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз укмейзвзйз жлафлзи оівдлщ 
нмйірзфлмгм внйзву ла уди пугмвзи 
могал.  

Пм-ндохд, лмокакз Кмлпрзрууії 
Укоаїлз лд буйм впралмвйдлм лдгмрм-
окалмпрі пуггів Кмлпрзрууіилмгм Су-
гу Укоаїлз в мбпяжі наойакдлрпщкмгм 

ікулірдру, а ракме лмок цмгм гаоал-
ріи жакмлмк взлагмомгз пуггів.  

Пм-гоугд, у праррі 149 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз взжлафаймпя, цм "ла пуг-
гів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 
нмхзоыырщпя гаоалрії лджайделмпрі 
ра лдгмрмокаллмпрі, нігправз цмгм 
жвійщлдлля ж нмпагз, ндодгбафдлі 
праррды 126 уієї Кмлпрзрууії, ра вз-
кмгз цмгм лдпукіплмпрі, взжлафдлі в 
фапрзлі гоугіи праррі 127 уієї Кмл-
прзрууії". В пвмы фдогу, фапрзла н'яра 
праррі 126 Кмлпрзрууії впралмвйыє, 
цм "пуггя жвійщляєрщпя ж нмпагз мо-
галмк, цм имгм мбоав абм нозжлафзв" 
жа впралмвйдлзкз нігправакз, пдодг 
якзт жлафзйапя рака нігправа як "нм-
оухдлля пуггды нозпягз". В пукун-
лмпрі ракзи кдталіжк гмжвмйяв нмйі-
рзфлзк гійкак вйагз жбдодгрз кме-
йзвмпрі гйя гмвійщлмгм жвійщлдлля 
пуггі ж нмпагз. 

Пм-родрє, Кмлпрзрууія Укоаїлз 
лд ндодгбафзйа лзжкз ілхзт лмок і 
нозлузнів, ла мплмві якзт Кмлпрзру-
уіилзи Суг Укоаїлз нмвзлдл жгіип-
лыварз пвмы гіяйщліпрщ, цм упкйаг-
лзйм имгм гіяйщліпрщ (цмгм номудгу-
оз нозпягз нозжлафдлзт пуггів, цмгм 
промків жанмвлдлля вакалпіи пуггів 
рмцм). 

Навдгдлі мпмбйзвмпрі кмлпрзру-
уіилмгм прарупу Сугу буйз омжгмолу-
рі в пндуіайщлмку жакмлі Укоаїлз 
"Пом Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз" 
віг 16 емврля 1996 омку. [20]. На-
нозкйаг, у фапрзлі н'яріи праррі 17 
ущмгм Закмлу ндодгбафдлм: "Суггя 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз пкйа-
гає нозпягу ла жапігаллі Вдотмвлмї 
Рагз Укоаїлз, якд номвмгзрщпя жа 
уфапры Поджзгдлра Укоаїлз, а ракме 
Подк'єо-кіліпроа Укоаїлз, Гмймвз 
Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз абм мпіб, 
які взкмлуырщ їт нмвлмваедлля". 
Така лмока гмжвмйзйа Вдотмвліи 
Рагі Укоаїлз гд-сакрм жабймкуварз 
смокувалля пкйагу Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз, а в 2005-2007 омкат уд 
нозжвдйм гм козжз ілпрзруру кмлпрз-
рууіилмгм ноавмпуггя в Укоаїлі. 

Тзк лд кдлхд, утвайдлля Кмл-
прзрууії Укоаїлз кайм лапйігкмк од-
айщлд жаплувалля Кмлпрзрууіилмгм 
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Сугу Укоаїлз. Піпйя рмгм, як 16 емв-
рля 1996 омку буйм нозилярм Закмл 
Укоаїлз "Пом Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз", фдодж 2 глі - 18 емврля - 
нозжлафдлі пуггі Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз пкйайз ла жапігаллі 
наойакдлру нозпягу (нмвліпры Кмл-
прзрууіилзи Суг Укоаїлз буйм псм-
окмвалм у вдодплі 1997 омку, кмйз 
роз пуб'єкрз жавдохзйз нозжлафдлля 
пуггів у вігнмвіглзт "квмрат"). З 1 
піфля 1997 омку Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз нмфав нозикарз гм омжгйягу 
кмлпрзрууіилі нмгалля ра кмлпрзру-
уіилі жвдолдлля. 15 бдоджля 1997 ом-
ку Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз ут-
вайзв пвіи Рдгйакдлр. 

Пдохд нйдлаолд жапігалля Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз вігбуйм-
пя 17 квірля 1997 омку. Вігкозваыфз 
имгм, гмймва Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз І.Тзкфдлкм вігжлафзв: "Ор-
ед, кз нмфзлаєкм. І нозпрунаєкм гм 
омжгйягу пноав ж фіркзк упвігмкйдл-
ляк рмгм, цм лах Суг - єгзлзи могал 
кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії в Укоаїлі, 
цм имгм жавгалля - гаоалрувалля 
вдотмвдлпрва Кмлпрзрууії Укоаїлз як 
Оплмвлмгм Закмлу гдоеавз ла впіи її 
рдозрмоії. Поякм пкаедкм - уд пкйаг-
лд жавгалля. Опмбйзвм в пупнійщпрві, 
гд жа псмокмвалмы у нмндодглі гдпя-
рзйірря роагзуієы Кмлпрзрууія 
пнозикайапя хвзгхд як пзквмй, 
аліе як Оплмвлзи Закмл. Та и гія її 
кайа, нм пурі, гдкйаоарзвлзи таоак-
рдо. Ндгаока е, як жапвігфзйм мглд ж 
мпралліт пмуімймгіфлзт гмпйігедлщ, 
43 номудлрз мнзралзт лд бафарщ 
ноакрзфлмгм пдлпу ж Кмлпрзрууії і 
вваеаырщ її йзхд арозбурмк гдоеа-
вз". Опщ жаоагз рмгм, цмб лахі йыгз 
нмвіозйз в пвмы Кмлпрзрууіы, цмб 
вмла прайа дсдкрзвлзк ілпроукдлрмк 
жатзпру кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг 
гомкагял, жабджндфдлля нмйірзфлмї и 
дкмлмкіфлмї прабійщлмпрі в Укоаїлі, - 
мпщ жаоагз ущмгм кз и ноауыварз. 
Нап уед лд оаж жанзрувайз: а фз 
жкмед вах Суг лд вроуфарзпя у нмйі-
рзку? Мз омжукієкм уд нзралля рак. 
Хмф багарм пноав, які лак гмвдгдрщпя 
омжгйягарз, карзкурщ нмйірзфлзи 
таоакрдо, кз гм лзт бугдкм нігтмгз-

рз рійщкз ж мглієї нмжзуії - кмлпрзру-
уіилмпрі. Мз - лд кмкалга нмеделзт 
гйя гапілля нмйірзфлзт нмеде. І в 
лап лд бугд оіжлзт вігнмвігди гйя 
оіжлзт гіймк вйагз - ндодг Кмлпрзру-
уієы вмлз впі оівлі. На ущмку прмїкм 
і прмярз бугдкм...". [21]. 

Вед у ндохзт пноават, які омжг-
йягайзпя Кмлпрзрууіилзк Сугмк 
Укоаїлз в 1997 омуі, смокувайапя 
роагзуія мбґоулрувалля оіхдлщ. Пд-
охзи нмвлмуіллзи і оджуйщрарзвлзи 
омбмфзи у Кмлпрзрууіилмку Сугі 
Укоаїлз кав кіпуд 8 роавля 1997 ом-
ку, кмйз буйм утвайдлм 10 утвай ном 
вігкмву у вігкозррі номвагедлля абм 
е ном нознзлдлля номвагедлля. В 
мгліи іж "вігкмвлзт утвай" (у пноаві 
жа кмлпрзрууіилзк жвдолдлляк Рм-
калфука Мзкмйз Павймвзфа цмгм 
мсіуіилмгм рйукафдлля нмймедлля 
праррі 102 Кмлпрзрууії Укоаїлз) 
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз мбгоу-
лрував вігкмву у вігкозррі номва-
гедлля у ракзи пнмпіб: "Срмпмвлм 
рйукафдлля нмвлмваедлщ Поджзгдлра 
ра пнмпмбів їт одайіжауії, фапрзла гоу-
га праррі 102 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
номгмймхує, цм Поджзгдлр є "гаоал-
рмк гдоеавлмгм пувдодлірдру, рдозрм-
оіайщлмї уійіплмпрі Укоаїлз, гмгдо-
еалля Кмлпрзрууії Укоаїлз, ноав і 
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла". За 
гйавмы гдоеавз жакоінйдлм хзомкі 
нмвлмваедлля як у взоіхдллі жага-
йщлмгдоеавлзт номбйдк, кмроі взка-
гаырщ нмєглалля нмйірзфлзт, дкмлм-
кіфлзт, пмуіайщлзт ра ілхзт апндкрів 
сулкуімлувалля гдоеавз, рак, оівлм-
жлафлм, і у омжгйягі ймкайщлзт нз-
ралщ, цм прмпуырщпя жатзпру пноавд-
гйзвмпрі, ноав, пвмбмг ра ілрдодпів 
мкодкмї йыгзлз в оажі їт нмоухдлля 
бугщ-кзк, в рмку фзпйі і гдоеавмы. 
Дйя одайіжауії узт сулкуіи Поджз-
гдлр нозикає оіхдлля, які каырщ 
пзйу жакмлмгавфзт акрів, а в оажі лд-
мбтіглмпрі - бджнмпдодглщм вроуфа-
єрщпя в козрзфлу пзруауіы ж кдрмы 
упулдлля бугщ-якмї жагомжз гйя гдо-
еавз ра її гомкагял. Пмояг ж узк гіє 
кмлпрзрууіилзи кдталіжк омжнмгійу 
нодомгарзв у гайужі уноавйілля, якзи 
жв'яжує Поджзгдлра ж оіжлзкз йалка-
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кз гдоеавлмгм анаоару. Дйя жабджнд-
фдлля кмлпрзрууіилмгм нмоягку, лм-
окайщлмгм сулкуімлувалля гдоеавз 
іплує проукруомвала, багармоівлдва, 
ієоаотіфла пзпрдка могалів взкмлав-
фмї і пугмвмї вйагз. Вмлз лагійдлі 
вігнмвіглмы ыозпгзкуієы, каырщ 
пвіи нодгкдр вдгдлля і одайіжуырщ 
нмвлмваедлля фдодж взжлафдлі жакм-
лмгавпрвмк номудгуолі оаккз ра рдт-
лмймгії" [22]. 

Уед в оіхдллі у пноаві цмгм лд-
пукіплмпрі гднурарпщкмгм калгара віг 
13.05.1997 о. № 1-жн (іпрмозфлм ндо-
хд оіхдлля у пноават цмгм рйука-
фдлля) Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз 
лагав рйукафдлля лзжуі прарди Кмл-
прзрууії Укоаїлз. Поз ущмку буйм 
взкмозпралм лд йзхд буквайщлд (рд-
кпруайщлд) рйукафдлля, а и пзпрдка-
рзфлзи кдрмг (жмкодка уійіплмгм 
пнозилярря Кмлпрзрууії) ра іпрмозф-
лзи кдрмг - гйя ж'япувалля двмйыуії 
кмлпрзрууіилмгм рдкпру цмгм ноавзй 
лдпукіплмпрі гйя фйдлів наойакдлру. 
Нд кмела лд жвдолурз увагу ла 
нулкр 7 оджмйырзвлмї фапрзлз ущмгм 
Ріхдлля: "7. Ріхдлля Кмлпрзрууіи-
лмгм Сугу Укоаїлз лабуває фзллмпрі 
ж гля имгм мсіуіилмгм мнозйыглдл-
ля" [23]. 

23 фдовля 1997 о. у ндохмку оі-
хдллі у пноаві ном кмлпрзрууіиліпрщ 
акрів у пноаві прмпмвлм ноавмвзт ак-
рів могалів Вдотмвлмї Рагз Суг ноя-
км ндодбоав ла пдбд омйщ рвмоуя ноа-
ва, првмозвхз "ла номгмведлля Кмл-
прзрууії" лзжку лмвзт лмок, які лд 
буйз ндодгбафдлі в її рдкпрі. Пм-
ндохд, ихймпя ном "нмхзодлля 
ыозпгзкуії Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз ла жакмлз ра ілхі ноавмві 
акрз, нозилярі гм лабурря фзллмпрі 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз (28 фдовля 
1996 о.)". Пм-гоугд, Кмлпрзрууіилзи 
Суг Укоаїлз нмхзозв пвмы ыозпгз-
куіы рійщкз ла лмокарзвлі акрз, вз-
тмгяфз ж Пдодтіглзт нмймедлщ Кмл-
прзрууії Укоаїлз (у ракзи пнмпіб бу-
йм взжлалм лдкмлпрзрууіилмы лмоку 
жакмлу "Пом Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз") [24]. 

Алайіж номудпу пралмвйдлля 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз гм-

жвмйяє нозирз гм лапрунлзт взплмв-
ків. 

1. Навірщ ніпйя кмлпрзруывалля 
лджайделмї Укоаїлпщкмї гдоеавз в 
1991 о. Кмлпрзрууіилзи Суг рак і лд 
буйм првмодлм і пралмк ла 1996 оік 
Укоаїла жайзхайапя єгзлмы гдоеа-
вмы в одгімлі в ущмку апндкрі. В пвмы 
фдогу, уд мжлафайм вігпурліпрщ кйапз-
флмгм кдталіжку прозкувалля і ном-
рзваг, бдж якмгм взгмймхдлзи кмл-
прзрууіилзи нозлузн нмгійу вйагз 
лд кіг прарз гієвзк. Тозвайа вігпур-
ліпрщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу у ндоімг 
пралмвйдлля Укоаїлз як лджайделмї і 
гдкмкоарзфлмї гдоеавз нозжвмгзйа 
гм жлафлмї (фапмк лднмпйігмвлмї) 
гзлакікз кмлпрзрууіилмї пзпрдкз 
Укоаїлз, ндокалдлрлзт пномб її лд-
кмлпрзрууіилмгм одсмокувалля. Віг-
кмва віг ноімозрдрлмгм првмодлля 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу в Укоаїлі жа-
пвігфувайм лдомжукілля нмйірзфлмы 
дйірмы имгм жлафдлля гйя гдкмкоарз-
флмї кмлпрзрууіилмї пзпрдкз жагаймк 
ра жмкодка гйя її пралмвйдлля у ном-
удпі ілрдлпзвлзт одсмок. 

2. Якцм жвдолурз увагу ла жкіпр 
ндохмї кмгдйі кмлпрзрууіилмї ноавм-
пуггя в Укоаїлі, яка буйа впралмвйд-
ла ндовзллмы одгакуієы Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, рм пйіг нозирз взплмвку 
ном її пдоимжлі вігкіллмпрі віг кмгд-
йди кмлпрзрууіилзт пугів в гдоеават 
Цдлроайщлмї Євомнз жа упіка мплмв-
лзкз наоакдроакз.  

Пм-ндохд, номудгуоз смокувал-
ля кмлпрзрууіилзт пугів узт гдоеав 
пноякмвалі ла гмпяглдлля гвмт уійди, 
які жайзхзйзпя лджгіиплдллзкз в 
Укоаїлі в рми фап, а пакд: а) гднмйі-
рзжауіы (гднаорзжауіы) номудпу 
мрозкалля нмвлмваедлщ пуггякз 
кмлпрзрууіилмгм пугу; б) нозтіг гм 
пкйагу кмлпрзрууіилмгм пугу лд ном-
прм номсдпіилзт ыозпрів (ланозкйаг, 
пуггів), а рзт іж лзт, які є аврмозрдр-
лзкз лмпіякз (і рвмоуякз) ноавмвмї 
гмкрозлз. 

Пм-гоугд, нмвлмваедлля Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз лд кмеурщ 
бурз нмправйдлі в мгзл ояг іж кмкнд-
рдлуієы алаймгіфлзт пугів гдоеав 
Цдлроайщлмї Євомнз. Вмлз ла рми 
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фап буйз іпрмрлм «вуефзкз» як ж 
мгйягу ла ноавмві акрз, які мтмнйы-
ырщпя нодгкдрмк кмлпрзрууіилмгм 

кмлромйы, рак і ж мгйягу ла ілхі нз-
ралля, які жажвзфаи мтмнйыырщпя 
ыозпгзкуієы кмлпрзрууіилзт пугів. 
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Кмнфа В. В., Лдкак В. В. Сралмвйдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз (1991 - 
1997 омкз): віг кмлуднуії гм кмлпрзрууіилмї кмгдйі 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы номудпу пралмвйдлля ілпрзруру кмлпрзрууіилм-
гм ноавмпуггя в Укоаїлі ніпйя номгмймхдлля лджайделмпрі гдоеавз. Опмбйзву увагу 
нозгійдлм омжвзрку кмлуднуіи і лмокарзвлмгм одгуйывалля у ндохіи нмймвзлі 1990-
т омків. Пмгалм алайіж прарупу Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, якзи був жакоінйдлзи 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз 1996 омку.  

Зомбйдлм взплмвмк, цм вігкмва віг ноімозрдрлмгм првмодлля Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу в Укоаїлі жапвігфувайм лдомжукілля нмйірзфлмы дйірмы имгм жлафдлля гйя гд-
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кмкоарзфлмї кмлпрзрууіилмї пзпрдкз жагаймк ра жмкодка гйя її пралмвйдлля у номудпі 
ілрдлпзвлзт одсмок. 

Кйюфмві пймва: Кмлпрзрууія, Кмлпрзрууіилзи Суг, ноава йыгзлз, пугмва 
ноакрзка. 

 

 

Кмнфа В. В., Лдкак В. В. Сралмвйдлзд Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш 
(1991 - 1997 гмгш): мр кмлуднузз к кмлпрзруузмллми кмгдйз 

Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы номудппа пралмвйдлзя злпрзрура кмлпрзрууз-
мллмгм ноавмпугзя в Укоазлд нмпйд номвмжгйахдлзя лджавзпзкмпрз гмпугаопрва. 
Опмбмд влзкалзд угдйдлм оажвзрзы кмлуднузи з лмокарзвлмгм одгуйзомвалзя в 
ндовми нмймвзлд 1990-т гмгмв. Подгправйдл алайзж прарупа Кмлпрзруузмллмгм Суга 
Укоазлш, кмрмоши бшй жакоднйдл Кмлпрзруузди Укоазлш 1996 гмга. 

Сгдйал вшвмг, фрм мркаж мр нозмозрдрлмгм пмжгалзя Кмлпрзруузмллмгм Суга в 
Укоазлд пвзгдрдйщпрвмвайм лднмлзкалзд нмйзрзфдпкми ъйзрми дгм жлафдлзя гйя 
гдкмкоарзфдпкми кмлпрзруузмллми пзпрдкш в удймк з в фапрлмпрз гйя дд пралмвйд-
лзя в номудппд злрдлпзвлшт одсмок. 

Кйюфдвшд пймва: Кмлпрзруузя, Кмлпрзруузмллши Суг, ноава фдймвдка, пугдб-
лая ноакрзка. 

 

 

Kopcha V., Lemak V. Formation of the Constitutional Court of Ukraine (1991-
1997): from conception to constitutional model 

The article is devoted to the study of the process of formation of the institute of 
constitutional justice in Ukraine after the proclamation of the independence of the state. 
Particular attention is paid to the development of concepts and regulatory regulation in 
the first half of the 1990's. The analysis of the status of the Constitutional Court of 
Ukraine, which was enshrined in the 1996 Constitution of Ukraine, was submitted. 

It was concluded that the refusal of the priority establishment of the Constitutional 
Court in Ukraine was demonstrated by the lack of understanding by the political elite of 
its significance for the democratic constitutional system in general and in particular for 
its formation in the process of intensive reforms. 

Key words: Constitution, Constitutional Court, human rights, judicial practice. 


