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термін винесення рішення, нестача бюджетних коштів для виплати компенсації громадя-
нам, через що велика кількість рішень не є виконаною. Це все потребує невідкладних захо-
дів з боку держави, а саме, створення доступних баз даних з офіційним перекладом практик 
ЄСПЛ та Суду ЄС; надання прикладу і вироблення певних рекомендацій вищих судових 
інстанцій застосування практики ЄСПЛ та Суду ЄС під час здійснення правосуддя в судах 
нижчих інстанцій.  
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ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ 

 
Найважливішим питанням державного та суспільного життя України є гарантії кон-

ституційного ладу . Конституційний лад держави функціонується, розвивається та зберігає 
стабільність. Конституції і закони утверджують гарантії. Це система засобів і нормативних 
та організаційно-правових умов ,що забезпечують існування та дійсність основних  інститу-
тів держави і суспільства [1]. 

Гарантії містять системний характер - це тісний зв’язок процесуальних та правових 
засобів встановлення принципів і норм. Юридичні гарантії мають устрій установчої влади і 
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діють на принципі верховенства права та справедливості. Інституційні гарантії є гарантом і 
реалізуються на демократичній основі для функціонування суспільства та державної влади. 
Процесуальні гарантії - це процесуальні процедури, що забезпечують конституційний поря-
док України. Як відомо, під гарантіями в юридичній науці прийнято розуміти систему зага-
льних і спеціальних, або ж власне юридичних, способів і засобів забезпечення існування 
того чи іншого конституційно-правового явища чи дієвості відповідного конституційного 
режиму. На думку більшості вчених, ці гарантії мають комплексний і системний характер. 
Як зазначає О. Скрипнюк, під гарантіями конституційного ладу України слід розуміти сис-
тему загальносоціальних і спеціальних юридичних (нормативно-правових і організаційно-
правових) умов і засобів матеріального та процесуального характеру, які забезпечують діє-
вість основних принципів та інститутів суспільного і державного ладу України[3, с. 48]. У 
науці конституційного права вчені по-різному визначають зміст гарантій конституційного 
ладу. Так, вітчизняний правник М.І. Козюбра пропонує таку систему гарантій конституцій-
ного ладу: український народ, Конституція і закони України, Українська держава в цілому і 
в особі її спеціалізованих інститутів (організацій, служб), Верховна Рада України, Прези-
дент України, Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади України; Консти-
туційний Суд України, суди загальної юрисдикції і прокуратури, політичні партії і громад-
ські організації [2, ст. 122]. 

Державний лад України  включає в себе суспільний і державний устрій. Структура 
суспільних відносин ,гарантована законами та Конституцією ,прийнятими на її підставі та 
згідно до неї-це конституційний лад України. Показником реалізації Конституції виступає  
відповідність. Нинішній конституційний лад України за своєю суттю є перехідним, зміша-
ним, що зумовлено, насамперед відповідним характером суспільства, держави і права, які 
поєднують у собі риси різних соціально-економічних формацій і відповідно різних типів 
держави і права, перебуваючи на стадії становлення. Перехідний характер конституційного 
ладу зумовлює й конституційна реформа в Україні [4, с. 91].  Держава виступає найважли-
вішою  у гарантії конституційного ладу. Відповідно до ст. 17 Конституції захист суверені-
тету і територіальної цілісності України, гарантування її економічної та інформаційної без-
пеки покладається насамперед на державу.  Виняткове значення призначається органам 
державної влади. Ключове призначення відноситься Верховній Раді. Її законодавча функція 
виконує велику роль у гарантуванні. Протягом «помаранчевої революції» у 2004 році було 
змінено Основний Закон Україні. Де уклали парламентсько-президентську форму  респуб-
ліканського державного правління. Особливу роль відіграє Президент. 

Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 
додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина (ст.102 КУ). Важлива роль як 
гарантам державного і суспільного ладу належить  Кабінету Міністрів, міністерствам та 
іншим центральним органам державної виконавчої влади. (ст. 116 КУ). Компетенція Кон-
ституційного суду відіграють важливе значення у забезпечені конституційного ладу Украї-
ни. Він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції і 
дає офіційне тлумачення Конституції та законів України (ст. 147 КУ). Важливу позицію  
відіграє прокуратура, адвокатура та органи правосуддя під час розгляду кримінальних справ 
про злочини проти конституційного ладу. 

Таким чином, всі суб’єкти конституційно-правових відносин виступають гарантіями 
державного ладу. Гарантії державної та соціальної системи  , права і свободи людини і гро-
мадянина визначає Конституція України. Державні органи та Конституція України забезпе-
чують  існування конституційного ладу України. Тому  потрібно додержуватися Основного 
Закону України для забезпечення державного ладу України. 
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