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ВСТУП 

(щодо суті обраної проблематики) 

Задум цієї книги був визначеним - проаналізувати значення 
категорії "право" для конституційного правосуддя та забезпечення 
конституційного порядку. Слід констатувати, що в конституційному 
праві України конституційна юрисдикція посідає особливе місце, 
виконуючи в житті держави і суспільства найважливішу функцію 
справедливої судової влади. Право в реаліях конституційного 
правосуддя постає мірилом справедливості в суспільних відноси
нах, які стали предметом конституційного контролю, а норма
тивне закріплення - причиною конституційних конфліктів. 
Норми законів під час правозастосування зумовлюють потребу в 
офіційному їх тлумаченні, що означає виявлення конституцій
ного значення правового припису і визначення сфери його засто
сування, як це передбачалося метою ухвалення того чи іншого 
закону. Право і закон - поняття, що не збігаються. Національне 
законодавство регулює внутрішньодержавне життя кожної 
країни, визначаючи правовий режим забезпечення інтересів 
суспільства, громадянина і держави. Водночас для повноцінного 
функціонування всіх інститутів державної влади, місцевого само
врядування, політичних (недержавних) організацій важливою 
умовою забезпечення їх злагодженої взаємодії, дотримання всіх 
принципів стійкості політичної системи вирішальною умовою 
постає конституційний лад. 

Право в його сутнісному розумінні й конституційний лад -
категорії, що тісно пов'язані, які передбачають функціонування 
легітимної влади, що забезпечує розвиток демократичного сус
пільства, верховенство прав і свобод громадянина, підпоряд
кування інтересам особи, управлінської діяльності держави, 
охорону конституційних цінностей і правовий захист життєвих 
інтересів і потреб людини. Саме правовий зміст конституційного 
ладу дає державі змогу досягати необхідного балансу прав і обо
в'язків, встановлених для громадян і юридичних осіб, підтри
муючи і розвиваючи цим суспільно-політичний лад, укріплюючи 
державний суверенітет і стабільність соціально-політичного устрою 
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