
Стаття 19  №№ 12-рп/98, 12-рп/09, № 5-р/19, 6-р/19, 2-р/2022

Термін "законодавство" досить широко використовується у правовій системі держави, в
основному, у значенні як сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які
регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. Цей
термін, без визначення його змісту, використовує і Конституція України (статті 9, 19, 118, пункт 12
Перехідних положень). У законах залежно від важливості і специфіки суспільних відносин, що
регулюються, цей термін вживається в різних значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в
інших, передусім кодифікованих, в поняття "законодавство" включаються як закони та інші акти
Верховної Ради України, так і акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а в деяких
випадках - також і нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.
     У Кодексі законів про працю України термін "законодавство" в цілому вживається у широкому
значенні, хоча його обсяг чітко не визначено.

(абзаци третій та четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року №  12-рп/1998 у справі за
конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного
тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про
тлумачення терміну "законодавство")

Системний аналіз положень Конституції України, проведений Конституційним Судом України,
вказує на те, що повноваження органів державної влади визначаються Конституцією і законами
України, а Верховної Ради України з питань здійснення державної влади встановлюються лише
Конституцією України.

(перше речення абзацу другого підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 27 травня 2009 року №  12-рп/2009 у справі за
конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень пункту 4 статті 9, пунктів 4, 5 статті 10, підпункту „г“ пункту 1
статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю“

Конституція України містить низку фундаментальних щодо здійснення державної влади
положень, за якими: права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (частина друга статті 3); ніхто
не може узурпувати державну владу (частина четверта статті 5); державна влада в Україні
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої,
виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України
межах і відповідно до законів України (стаття 6); в Україні визнається і діє принцип верховенства
права; Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти
приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй; норми Конституції України є
нормами прямої дії (стаття 8); органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19).
     Названі конституційні приписи, перебуваючи у взаємозв’язку, відображають фундаментальне
положення конституціоналізму щодо необхідності обмеження державної влади з метою
забезпечення прав і свобод людини та зобов’язують наділених державною владою суб’єктів діяти
виключно відповідно до установлених Конституцією України цілей їх утворення.
     Здійснення державної влади відповідно до вказаних конституційних приписів, зокрема на
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, завдяки визначеній Основним Законом
України системі стримувань і противаг забезпечує стабільність конституційного ладу, запобігає

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/12-rp/98.rtf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/12-rp/2009.doc


узурпації державної влади та узурпації виключного права народу визначати і змінювати
конституційний лад в Україні. <…>

(абзаци четвертий – шостий підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) від 13 червня 2019 року № 5-р/2019 у
справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) частини першої статті 1, пункту 2 частини першої
статті 4, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 5, абзаців другого,
третього, четвертого, п’ятого, тридцять дев’ятого, сорокового частини третьої, частини
шостої статті 8 Закону України „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг“ (справа про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто імператив
зазначеного конституційного положення встановлює обов’язок органів державної влади та їх
посадових осіб дотримуватись принципу законності при здійсненні своїх повноважень, що
забезпечує здійснення державної влади за принципом її поділу. <…>
     Здійснення державної влади на засадах її функціонального поділу на законодавчу, виконавчу та
судову завдяки визначеній Основним Законом України системі стримувань і противаг забезпечує
стабільність конституційного ладу, запобігає узурпації державної влади та узурпації виключного
права народу визначати і змінювати конституційний лад в Україні. <…> 

(абзаци перший, другий пункту 5 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституційним поданням
62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
Указу Президента України „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та
призначення позачергових виборів“ від 20 червня 2019 року № 6-р/2019

Приписи частини першої статті 8, статті 19 Конституції України не регулюють питань
конституційної процедури розгляду, ухвалення Верховною Радою України законів або набрання
ними чинності, тому не можуть бути застосовними у цій справі [справі щодо конституційного
контролю змін до Конституції України після набрання ними чинності].

(Абзац третій підпункту 6.1 пункту 6 мотивувальної частини)
     Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 1 листопада 2022 року № 2-р/2022 у
справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до статті 80
Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)“ (щодо
конституційного контролю змін до Конституції України після набрання ними чинності)
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