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Побудова і забезпечення дієвого функціонуючого механізму захисту 

прав і свобод людини та громадянина залишаються пріоритетними завдання-
ми держави. Сьогодні Україна будує власний механізм захисту прав людини, 
аналізуючи свій історичний досвід конституційно-правової практики, беручи 
до уваги як національні особливості, так і використовуючи відповідний дос-
від інших країн (особливо близьких нам в правовому чи навіть історичному, 
ментальному розумінні). В цьому, на нашу думку, визначається особливість 
даного процесу, в якому важливу роль відведено органам, до функцій яких 
належить захист прав і свобод людини та громадянина, – це органи консти-
туційної юстиції, судова система, омбудсман тощо. 

Найвищу юридичну силу має Конституція, а основною юридичною га-
рантією прав і свобод людини є їх судовий захист. Оскільки передусім в 
Конституції України закладені фундаментальні гарантії захисту прав і свобод 
людини в країні, то особлива роль тут відведена органам конституційної 
юрисдикції. Здійснення централізованого конституційного контролю спеціа-
льним судовим органом, який не входить до системи судів загальної юрисди-
кції, свідчить про запровадження в Україні європейської моделі конституцій-
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ного контролю, що пояснюється змістом і характером функції конституцій-
ного контролю, а також соціальним призначенням і природою функції судо-
вого конституційного контролю [4, с. 36]. В країнах з такою діючою моделлю 
(Австрія, Німеччина, Угорщина, Хорватія, Чехія) захист конституційних прав 
і свобод людини та громадянина здійснюється конституційними судами без-
посередньо, в законодавстві закріплено інститут конституційної скарги, а по-
вноваження з захисту прав людини передбачено як складову частину компе-
тенції органів конституційної юрисдикції [6, с. 74]. 

Аналіз останньої судово-конституційної реформи дозволяє впевнитися у 
висновку науковців, що КСУ є специфічним органом, який останнім на наці-
ональному рівні здійснює виключні спеціальні повноваження, спрямовані на 
захист прав і основних свобод людини і громадянина [24, с. 155]. Такий ви-
сновок випливає з огляду на розташування норми, яка гарантує кожному 
право звернутись із конституційною скаргою до КСУ, – після норми про пра-
во звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини та перед нормою про право після використання всіх 
національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних орга-
нів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Це вчер-
гове свідчить про дворівневість (національний і міжнародний) механізму за-
хисту прав і свобод людини в Україні. Крім того, використане в ч. 4 ст. 55 КУ 
формулювання «з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, 
визначеному законом» звертає увагу на ст. 151-1 КУ, яка підкреслює, за нау-
ковим визначенням І. Берестової, «унікальний характер» повноважень КСУ 
як «останнього на національному рівні юрисдикційного органу, що сприяє 
захисту прав і свобод людини і громадянина та допомагає протистояти небе-
зпечній нормативній експансії держави в цілому» [1, с. 156]. Так, КСУ вирі-
шує питання про відповідність Конституції (конституційність) закону Украї-
ни за конституційною скаргою (може бути подана в разі, якщо всі інші наці-
ональні засоби юридичного захисту вичерпано) особи, яка вважає, що засто-
сований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України супере-
чить Конституції України. 

Запровадження з 2016 р. в Україні конституційної скарги як нового кон-
ституційного механізму захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб, на 
нашу думку, ставить остаточну крапку в тривалій науковій дискусії щодо 
правозахисної функції КСУ. Ця дискусія велася в межах декількох обгово-
рюваних проблем, серед яких: відсутність в законодавстві прямо визначених 
функцій КСУ, а відображення лише повноважень КСУ,  внаслідок чого під 
його функціями розумілися «основні напрями діяльності, що реалізуються 
КСУ через його повноваження з метою виконання основних завдань консти-
туційного правосуддя, а також утвердження конституційної законності в ме-
жах держави»; непрямий характер конституційно-судового механізму захис-
ту прав і свобод людини через загальний, абстрактний характер конституцій-
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ного контролю, його не дієвість у конкретних правовідносинах, що вимага-
ють негайного врегулювання. Зміни основних засад функціонування КСУ 
відбулися внаслідок конституційно-судової реформи 2016 р., в якій КСУ ви-
ступив і як головний об'єкт реформування, і як безпосередній учасник цього 
процесу [5, с. 195]. Говорячи про «принципове та глибинне значення» такого 
нововведення, О. Бориславська звертає увагу на фактично визначену нову 
місію КСУ: «якщо раніше вона полягала у гарантуванні верховенства Кон-
ституції, втілення у життя конституційних цінностей та принципів, і лише 
через них, опосередковано, – захист прав людини, то відтепер вона безпосе-
редньо полягає у гарантуванні верховенства Конституції та забезпеченні об-
меженості держави Основним Законом та правами людини» [2, с. 8]. Цієї ж 
думки дотримується у своєму дисертаційному дослідженні А. Л. Деркач, від-
носячи конституційний захист цих прав до фундаментальних рівнів захисту 
[3, с. 22]. 

Таким чином, впровадження в Україні інституту конституційної скарги 
значно посилило роль КСУ у забезпеченні й захисту гарантованих КУ прав і 
свобод. Правозахисна функція органу конституційної юрисдикції полягає не 
тільки в його прямій участі в усуненні перешкод у здійсненні громадянами 
своїх прав і свобод, а й в сприянні реалізації конституційно гарантованого 
права на судовий захист. Надаючи право прямого індивідуального доступу 
до Конституційного Суду, інститут конституційної скарги потенційно дає 
змогу не лише захищати особисті права, а й забезпечувати конституційність 
всієї правової системи України. 
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