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День незалежності України — 
головне державне і національне 
свято нашого народу. 24 серпня 

1991 р. Верховною Радою України був 
проголошений Акт незалежності 
України, який відновив національну 
державність і реалізував споконвічне 
прагнення українського народу до 
незалежності. Відзначаючи незалеж-
ність нашої держави цього року, 
неможливо не згадати про політико-
правову предтечу, попередницю Акта 

проголошення незалежності Украї-
ни — Декларацію про державний суве-
ренітет України (Декларація), прийня-
ту 25 років тому. Однак ця Велика і 
Велична подія нашої історії, яка стала 
важливою історичною віхою держа-
вотворчого процесу, в цьому році через 
внутрішні проблеми соціально-полі-
тичного та економічного розвитку і 
зовнішньополітичні чинники — агре-
сію на сході України, пройшла мало 
поміченою на державному рівні.
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Без Декларації про державний суве-
ренітет України, яка започаткувала 
найновітніший етап державотворчого 
процесу, неможливими були б наступ-
ні кроки на цьому шляху. Вона стала 
першим і визначальним чинником 
фактичного і юридичного утверджен-
ня суверенної і незалежної України, 
поява якої стала закономірним підсум-
ком всього попереднього розвитку 
українського народу. На історичній 
відстані, через чверть століття все 
більше і більше є очевидною її значу-
щість і місце в державотворчому про-
цесі — завдяки програмним принци-
пам і положенням, утіленим у ній, — 
самовизначенню українського народу, 
утвердженню суверенітету, розвитку 
демократичного суспільства, всебіч-
ному забезпеченню прав і свобод 
людини, досягненню економічного і 
соціального добробуту суспільства, 
його культурного і духовного відро-
дження на національних засадах, ста-
новленню суверенної державної 
влади в межах Республіки, необхід-
ності побудови правової держави і 
розвитку самоврядних засад народу, 
миролюбності зовнішньої політики 
України та іншим принципам, які 
справили величезний вплив на циві-
лізаційний вибір і трансформацію 
українського суспільства. 

Декларація стала першим політич-
ним документом, який за силою свого 
впливу на суспільні перетворення мав 
значення конституційного акта. 
За своєю природою це був революцій-
ний і компромісний документ. Він 
декларував радикальну зміну світо-
глядних і ціннісних орієнтацій нашого 
суспільства та визначав шляхи його 
розвитку. Положення Декларації про 
державний суверенітет України відпо-
відали волевиявленню народу, акуму-
лювали його віковічне прагнення вті-
лювали найкращі ідеї про організацію 
держави і суспільства, закладені 

у попередніх вітчизняних конститу-
ційних актах. Вона декларувала необ-
хідність підготовки і прийняття ново-
го Основного Закону України. 
Декларація заклала правові основи 
нашої суверенної державності: верхо-
венство Конституції України та її зако-
нів на території України, право на 
власні Збройні Сили, органи безпеки, 
недоторканність її території, право 
мати власне громадянство, самостійно 
вирішувати державне і суспільне обла-
штування в усіх сферах, право вільно-
го національного і духовного розвитку 
української нації та національних мен-
шин, право самостійно визначати еко-
номічний статус, безпосередньо здій-
снювати рівноправні відносини з 
іншими державами та самостійно 
укладати міждержавні та міжнародні 
договори.

Історична вага і значення Декларації 
про державний суверенітет України 
полягає в тому, що вона ознаменувала 
зародження сучасного конституціона-
лізму в Україні і стала відправною 
точкою формування правової моделі 
конституційного устрою незалежної 
держави, забезпечила істотні транс-
формації його та всієї правової систе-
ми України. Адже в ній практично 
сформульована і закріплена низка 
принципових положень конституцій-
ного ладу: про народовладдя (народ 
України є єдиним джерелом державної 
влади), здійснення влади за принци-
пом її поділу на законодавчу, виконав-
чу і судову, національне громадянство, 
права і свободи людини, територіальне 
верховенство й економічну самостій-
ність держави, пріоритет загальнолюд-
ських цінностей над класовими і 
загальновизнаних норм міжнародного 
права над нормами внутрішньодер-
жавного права. Крім того, формулю-
вання схваленої назви «Декларація 
про державний суверенітет України» 
означало, що Верховна Рада УРСР, 
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виражаючи волю народу, заявила про 
суверенну його державність під назвою 
«Україна».

Декларація про державний сувере-
нітет України, як зазначається в її 
текс ті, стала основою для розробки і 
прийняття нової Конституції і законів 
України. У ній були вперше задекларо-
вані основоположні принципи, дер-
жавно-правові ознаки, які визначили 
новий правовий статус України. 

Разом із тим на Декларації, прийня-
тій в умовах існування СРСР, позна-
чився її компромісний характер: вона 
істотно обмежила владу союзної держа-
ви, але не скасувала її. Це був виваже-
ний документ, написаний з урахуван-
ням існуючих політичних реалій і кон-
кретної ситуації того періоду, творці 
якого пішли шляхом створення переду-
мов незалежності України. За змістом 
Декларація могла б відіграти роль малої 
Конституції України. Проте час реалі-
зації положень у повному обсязі тоді 
ще не настав і за своєю юридичною 
природою вона залишилася квазікон-
ституційним актом, який започаткував 
правові передумови побудови суверен-
ної української держави. Не випадково 
провідними за хідними країнами 
Декларація про державний суверенітет 
України була сприйнята обережно, як 
символічний документ і розцінювалась 
як програма намірів та прагнень май-
бутньої України. 

Декларація за своїм змістом була 
стратегічним документом, який втілив 
концептуальні засади українського 
державотворення. Вона закріплювала 
високий ступінь суверенізації України 
у складі союзної держави і наближала 
її до здобуття реальної незалежності. 
Чи не найважливіше значення Декла-
рації як такої виявилося в Акті прого-
лошення незалежності України. 
Верховна Рада України через рік після 
її прийняття урочисто проголосила 
незалежність України та створення 

суверенної держави — України, здій-
снюючи Декларацію про державний 
суверенітет України. Цим простежу-
ється зв’язок державотворчого проце-
су: метою ухвалення Акта проголо-
шення незалежності України була реа-
лізація Деклара ції про державний 
суверенітет. З цього моменту тери-
торія України визначалася неподіль-
ною і недоторканною, мала чинність 
виключно Конституція і закони Украї-
ни. Акт проголошення незалежності 
України був затверджений волею 
українського народу на Всеукраїн-
ському референдумі 1 грудня 1991 р. 
У зв’язку з цим є всі підстави для 
висновку, що народом фактично було 
легітимовано і власне Декла рацію. 
Дек ларація про державний суверені-
тет України та Акт проголошення 
незалежності України визначили стра-
тегічний напрям розвитку держави і 
суспільства, заклали основи системи 
права і законодавства та стали перед-
умовою національної державності як 
такої. 

За чверть століття у нашій країні 
відбулися якісні зміни. Україна зро-
била значний поступ на шляху націо-
нального державотворення, форму-
вання ринкової економіки, інтеграції 
до європейського співтовариства, 
утвердження її як повноправного й 
авторитетного учасника міжнародних 
відносин. Разом із тим сьогодні існує 
чимало невирішених проблем щодо 
реального забезпечення суверенітету. 
Перманентно триваючий конститу-
ційний процес поставив під питання 
легітимність Конституції України, 
нестабільність законодавства, відсут-
ність ефективної організації держав-
ної влади і місцевого самоврядуван-
ня, незабезпечення реального пану-
вання верховенства права, проблеми 
у функціонуванні правоохоронної та 
судової систем, відсутність реальних 
механізмів у забезпеченні прав і сво-
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бод людини, панування олігархічної 
системи та глибокі проблеми в 
со ціальній сфері, фактичний розвал 
Збройних Сил не наблизили нас до 
реальної демократичної, правової, 
соціальної держави. Нескінченна 
конфронтація між представниками 
різних політичних сил, брак патріо-
тизму та відповідальності за державу 
у значної частини політичної еліти, її 
недостатній професіоналізм і корум-
пованість, відсутність сталої правової 
політичної культури, чітких ідеоло-
гічних орієнтирів у суспільства, слаб-
кість середнього класу, зосередження 
національного багатства у руках від-
носно невеликої частини населення 
та прогресуюча маргіналізація сус-
пільства здійснюють негативний 
вплив на розвиток владних відносин. 
А намагання різних політичних груп 
перебороти одна одну навіть за допо-
могою зовнішнього втручання нега-
тивно вплинуло на розвиток нової 
української демократичної політич-
ної системи, на авторитет державної 
влади серед громадян, сприяло нарос-
танню відчуження між владою і наро-
дом та врешті-решт спричинили 
ослаб лення держави. До цього дола-
лися проблеми непослідовності і 
суперечливості у здійсненні еконо-
мічної політики та реформування її 
економічної системи. Кризові явища в 
політичній, економічній та соціальній 
сфері, внутрішня нестабільність шко-
дять національній безпеці України, 
роблять її вразливою з боку її сусідів і 
на міжнародній арені. 

Саме нехтування принципами дер-
жавного суверенітету з боку найвищо-
го керівництва України у недалекому 
минулому, авторитаризація та узурпа-
ція влади, порушення законності, 
включаючи конституційну, нехтуван-
ня проблемами національної безпеки й 
оборони, здача національних інтересів, 
грубі порушення у здійснені націо-

нальної політики спричинили глибоку 
політичну кризу та порушення дер-
жавного суверенітету, що проявилося 
у наростанні сепаратистських тенден-
цій в Криму, на сході та півдні України, 
призвело до втручання Росії у внут-
рішні справи України, окупації та 
анексії Криму й агресії проти україн-
ського Донбасу. 

За чверть століття державотворчо-
го процесу Україна не стала сучасною 
модерною державою. Революція гід-
ності та зміна влади в Україні сприя-
ли обранню державою європейського 
вектору розвитку. На тлі зовнішніх і 
внутрішніх загроз суверенітету Украї-
ни відбувається демократичний 
поступ держави, фактичне будівниц-
тво нових Збройних Сил, вибір ефек-
тивної моделі управління через децен-
тралізацію влади та створення реаль-
ного самоврядування, реформування 
правоохоронної системи і пошук шля-
хів забезпечення енергетичної та еко-
номічної незалежності, конституцій-
не вдосконалення інституту прав і 
свобод людини тощо.

Конституційна реформа через онов-
лення Основного Закону України 
покликана створити нові правові заса-
ди модернізації всіх сфер суспільного 
життя. Успішність реформ значною 
мірою залежить від системності їх реа-
лізації, методологічного забезпечення 
і наукового обґрунтування їх здійснен-
ня. За цих умов значно зростає роль 
юридичної науки та її наукового 
супроводу реформування суспільства. 
Сьогодні в Україні існує потужний 
науковий потенціал, здатний забезпе-
чити якісну наукову основу реформу-
вання суспільства і розвитку держави. 

Таким чином, досвід державотво-
рення засвідчує, що сам собою держав-
ний суверенітет і незалежність не є 
панацеєю від усіх існуючих негараздів. 
У зв’язку з цим слід зробити певні 
висновки на майбутнє. Держава і сус-
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пільство мають постійно боротися і 
працювати над утвердженням реаль-
ного суверенітету всіма доступними 
політичними, економічними і силови-
ми засобами, захищати незалежність 
України. Запорукою забезпечення 

суверенітету є ефективне функціону-
вання правової та політичної систем, 
включно з інститутами державної 
влади, місцевого самоврядування і 
громадянського суспільства. 

Шемшученко Ю. С., Скрипнюк О. В. Зміцнювати, а не розхитувати державний 
суверенітет
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Декларація відіграла роль конституційного акта, ознаменувала зародження сучасного 
конституціоналізму в Україні і стала відправною точкою формування правової моделі 
конституційного устрою незалежної Української держави. Незважаючи на компромісний 
характер деяких її положень, які завадили їй виконати роль малої Конституції України, 
вона беззаперечно визначила стратегічні засади національного державотворення.

Ключові слова: Україна, декларація, конституційний акт, державний суверенітет, 
державотворчий процес, сучасний конституціоналізм, програмні принципи і положення, 
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Шемшученко Ю. С., Скрипнюк А. В. Укреплять, а не расшатывать государст-
венный суверенитет

Аннотация. Статья посвящена 25-летию Декларации о государственном суверените-
те Украины, которая стала политико-правовой предтечей Акта провозглашения незави-
симости Украины. Историческое значение Декларации заключается в том, что она стала 
первым и определяющим фактором фактического и юридического утверждения государ-
ственного суверенитета в Украине. Воплощенные в ней программные принципы и поло-
жения государственного строительства начали развертывание нового процесса создания 
государства. По силе своего влияния на общественные преобразования Декларация 
сыграла роль конституционного акта, ознаменовала зарождение современного конститу-
ционализма в Украине и стала отправной основой формирования правовой модели 
конституционного устройства независимого Украинского государства. Несмотря на 
компромиссный характер некоторых ее положений, которые помешали ей исполнить 
роль малой Конституции Украины, она беспрекословно определила стратегические 
основы национального государства.

Ключевые слова: Украина, декларация, конституционный акт, государственный 
суверенитет, государственное строительство, современный конституционализм, 
программные принципы и положения, национальная государственность.

Shemshuchenko Yu., Skrypniuk O. Strengthening rather than Undermining State 
Sovereignty

Annotation. The article is dedicated to the 25th anniversary of the Declaration of State 
Sovereignty of Ukraine that was political and legal predecessor of the Act of Independence of 
Ukraine. The historical role of the Declaration is determined by the fact that it was the first and 
constitutive factor in establishment of state sovereignty in Ukraine de jure and de facto. 
Program principles and provisions embodied therein are the ground for modern state-building 
process. Due to its impact on social transformation the Declaration played the role of 
the constitutional act symbolizing birth of modern constitutionalism in Ukraine. It initiated 
forming the legal model of the constitutional structure of independent Ukraine. Despite the 
compromise over some of its provisions that prevented it from playing the role of the small 
Constitution of Ukraine, the Declaration implicitly determined strategic principles of national 
state-building process.

Key words: Ukraine, declaration, constitutional act, national sovereignty, state-building 
process, modern constitutionalism, program principles and provisions, national statehood.


