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ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

Будь-яка політико-правова система тісно пов’язана із навколишнім 

середовищем, у якому вона функціонує і розвивається, що зумовлює способи 

реалізації влади, сукупність прийомів, засобів і методів її здійснення. Сучасна 

політико-правова система України має перехідний характер від авторитарно-

тоталітарної системи суспільного устрою до демократичного суспільства і 

правової держави. Тобто Україна перебуває на етапі трансформації своєї 

політико-правової системи [1, с. 185–222]. 

За роки своєї незалежності Українська держава пройшла складний 

конституційний процес – від Декларації про Державний суверенітет України (16 

липня 1990 р.), укладення Конституційного договору між Президентом України і 

Верховною Радою України (8 червня 1995 р.) до прийняття 28 червня 1996 року 

Конституції України – та обрала демократичний тип суспільно-політичного 

устрою. Тим самим Україна завершила початковий етап перехідного періоду – 

проголошення незалежності, набуття атрибутів державності – і перейшла до 

етапу розвитку демократичних процесів у політичній, правовій та економічній 

сферах, досягнення високих стандартів у соціальному розвитку. 

Україна стала рівноправною учасницею багатьох міжнародних 

організацій і об’єднань, у тому числі і Ради Європи; нею укладено угоди про 

співробітництво з провідними міжнародними союзами (ЄС і НАТО); послідовно 

здійснюється перехід від командної економіки до ринкових відносин у сфері 

господарської діяльності тощо.  

В Україні конституційно закріплено основні принципи демократичної 

організації політичного життя суспільства – народного суверенітету, 

представництва, поділу державної влади, багатопартійності та ідеологічної 

багатоманітності.  

Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ, який 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування. Йдеться про те, що легітимність влади виходить від 

народу, який через вибори виявляє свою волю владним структурам і через 

вибори контролює їх [2].  

Україна є парламентсько – президентською республікою. Державна влада 

в Україні згідно ст.6 Конституції здійснюється на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову. Єдиним загальнонаціональним, 

представницьким, колегіальним органом законодавчої влади в Україні є 

однопалатний парламент – Верховна Рада України.  



Після проголошення незалежності України в нашій державі було 

запроваджено посаду Президента, який виступає гарантом державного 

суверенітету, територіальної цілісності України; додержання Конституції та 

законів України; прав і свобод людини і громадянина; представляє державу в 

міжнародних відносинах; здійснює керівництво зовнішньополітичною 

діяльністю держави; є Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України; 

призначає всеукраїнський референдум; утворює, реорганізує і ліквідує 

міністерства й інші центральні органи виконавчої влади; підписує закони, 

прийняті Верховною Радою України; припиняє повноваження парламенту 

тощо. Президент України виконує інтегруючу функцію, тобто забезпечує баланс 

і взаємодію між органами державної влади.  

В Україні склалася єдина система органів виконавчої влади, яку очолює 

Кабінет Міністрів України, вищий колегіальний орган виконавчої влади. 

Важливу роль у системі органів виконавчої влади відіграють місцеві державні 

адміністрації, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці.  

Одним із найважливіших елементів децентралізації державної влади на 

рівні територіальних громад є органи місцевого самоврядування, сутність якої 

виявляється в самостійному вирішенні жителями територіальної громади 

питань місцевого значення у межах Конституції та законів України.  

Функції місцевого самоврядування аналогічні функціям держави, вони є 

надзвичайно динамічними і час від часу деякі з них зникають, а відповідно до 

вимог часу виникають нові.  

Особливим видом державної діяльності є правосуддя. Суди є самостійною 

гілкою влади і діють незалежно від законодавчої та виконавчої влади.  

За роки незалежності в Україні створено численні політичні партії та 

громадські організації, впроваджено демократичну виборчу систему, яка 

постійно вдосконалюється. Тобто Україна поступово набуває контурів сучасної, 

повноцінної, цивілізованої держави.  

Проте становлення її політичної системи та інститутів громадянського 

суспільства відбувається складно, суперечливо, на тлі перманентних криз у 

політичній, економічній, соціальній і духовній сферах [3]. 

Діяльність сформованих державних інститутів поки що повільно 

наповнюються відповідним демократичним змістом. Потребує подальшої 

збалансованості у роботі вищих органів держави. Не спрацьовує визначений 

Конституцією України механізм стримування і противаг у діяльності владних 

структур, які діють неефективно, втратили довіру переважної більшості 

українських громадян. Не вдається запровадити верховенство закону в усі 

сфери громадянського життя суспільства. Політична еліта, яка знаходиться у 

владі, часто буває не здатною вирішувати загальнодержавні проблеми. 

Політичні партії та громадські організації здебільшого не є виразниками 

інтересів широких верств населення, а обслуговують вузько групові та 

персональні інтереси. Засоби масової інформації виступають не стільки 

посередниками у відносинах між громадянським суспільством і державою, 

скільки використовуються для маніпулювання массовою свідомістю в інтересах 



їх власників і певних політичних сил. Не припиняються в країні політичні 

скандали, що компрометують не тільки вищих посадових осіб, а й державу в 

цілому. 

Отже, зазначене дає підстави для висновку про поки що перехідний тип 

політико-правової системи України від авторитарно-тоталітарної системи до 

демократичної.  
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