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 Конститу́ція Украї́ни — Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 

1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України. Конституція України набула 

чинності з дня її прийняття. 

 4 ½ років працювало над Конституцією України депутати В.Р., адвокати з України, 

конституційні експерти та адвокати з Европи, Канади, США. Сама Конституція 

України базована на европейських, англійській, канадійській, американській та 

інших конституціях. 

 Як виглядає Конституція України? 

Вступ/преамбула 

15 частин, у яких знаходяться 161 статей 

161-ша стаття зібрана у 14 розділів 

Розділ ХV містить 16 тимчасових або перехідних положень 

Розділи Назва Статті 

 Преамбула  

I Загальні засади 1—20 

II Права, свободи та обов'язки людини і громадянина 21—68 

ІІІ Вибори. Референдум 69—74 

IV Верховна Рада України 75—101 

V Президент України 102—112 

VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади 113—120 

VII Прокуратура 121—123 

VIII Правосуддя 124—131 

IX Територіальний устрій України 132—133 

X Автономна Республіка Крим 134—139 
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XI Місцеве самоврядування 140—146 

ХІІ Конституційний Суд України 147—153 

ХІІІ Внесення змін до Конституції України 154—159 

XIV Прикінцеві положення 160—161 

XV Перехідні положення  

Преамбула 

« 

Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх 

національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову 

історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, 

усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і 

свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської 

злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, 

соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною 

совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом 

проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 

1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон 

України. 

 

 Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціяльною, правовою 

державою з республіканською формою правління, де народ визначається носієм 

сувернітету і є єдиним джерелом влади. 

 Забезпечені права на життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість, 

недокторальний дозвіл на мирну приналежність у  політичних, соціяльних та 

релігійних організаціях; і безпеку усіх мешканців/громадян держави.  

 Держава відповідає за виконання та збереження усіх прав людини! 

 Верховенство права -  supremacy of the rule of law, - де найвище право це 

Конституція України. 

 забезпечено право приватної власності;  

 Ґарантовано права меншостей та релігійних груп практикувати свої традиції, мову 

та релігію без переслідування 
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 Верховна Рада України 

-450 депутатів 

-вибирають на 4 роки 

-контролює діяльність виконавчої гілки (executive branch) уряду – тобто 

президента, прем’єра міністрів, кабінет міністрів 

-творить закони 

-затверджує або відкидає кандидатів на міністрів та голів урядових установ 

-вибирає 1/3 судів конституційного суду 

 

 Президент 

-вибраний на 5 років 

-Голова держави 

-головнокомандуючий Українських Збройних Сил 

-провадить виконавчою гілкою уряду 

-назначує Прем’єр міністра і членів Кабінету Міністрів 

 

 Кабінет Міністрів 

-Прем’єр Міністрів 

-4 Віце-Прем’єри Міністрів 

-Кабінет Міністрів які провадять департаментами уряду 

 

 Суд 

-Генеральний Прокурор (назначує пост Верховна Рада) 

-Верховний Суд (Supreme Court) 

-апеляційний суд 

-місцеві суди 

-Конституційний Суд (15 членів) 

*Усі судові позиції платні; судді не мають права бути членами 

політичних партій; судді мають імунітет в часі що працюють в суді 
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 Територія України 

-чітко окреслена і описана 

-24 області 

-1 Автономна Республіка - Крим (із своєю Конституцією, Верховною Радою) 

-2 окремі міста із спеціальним статусом, Київ та Симферопіль 

 

 


