
Попередники сучасної Конституції: 

 

1. Конституція Пилипа Орлика – 1710 

рік. 

2. Конституція УНР –29 квітня 1918 

року. 

3. Мала конституція ЗУНР – 13 

листопада 1918 року. 

4. Тимчасова Конституція 

Карпатської України – 15 березня 

1939 року. 
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   Конституція України – основний 

закон держави України. 

  Конституцій́ний процес в 

Україні — це послідовний, історично 

обумовлений процес формування 

українського конституціоналізму, що 

становить собою триваючу 

конституційну реформу. 

У червні 1996 року депутати 

Верховної Ради ухвалили 

Конституцію України. Це сталося на 

п’ятий рік після проголошення 

незалежності.  

   До 1996 року використовували 

Конституцію Української Радянської 

Соціалістичної Республіки. Народні 

обранці працювали усю ніч з 27 на 28 

червня — загалом безперервно 23 

години. Під час голосування «ЗА» 

висловилися 315 парламентарів.                  

Конституція України набрала 

чинності з дня її прийняття. 

Прийняття Конституції закріпило 

правові основи незалежної України, її 

територіальну цілісність, стало 

важливим кроком у забезпеченні прав 

людини та громадянина, сприяло 

подальшому підвищенню міжнарод- 

ного авторитету України на світовій 

арені. 

 «Батьком» Конституції України 

вважається нардеп Михайло Сирота, 

який очолював Тимчасову спеціальну 

комісію з доопрацювання проекту. 

З усіх пострадянських республік, 

Україна прийняла Конституцію 

останньою. А міжнародне 

співтовариство визнало її однією з 

найдемократичніших у світі. 

28 червня – дата історичного 

голосування – державне свято і 

офіційний вихідний в Україні. Це 

єдине свято, яке закріплене в самій 

Конституції. А весь чинний 

Основний Закон складається з 15 

розділів і 161 статті. 

За допомогою Конституції кожен 

президент України складає присягу 

на вірність народу, поклавши руку на 

неї і Пересопницьке Євангеліє. 

    Конституційний процес не 

завершився прийняттям Конституції 

28 червня 1996 р. Він триває увесь 

час, поки існує держава і 

розвивається суспільство.   

Розділи Конституції: 

Розділ I. Загальні засади 

Розділ II. Права, свободи та 

обов'язки людини і громадянина 

Розділ III. Вибори. Референдум 

Розділ IV. Верховна рада України 

Розділ V. Президент  України 

Розділ VI. Кабінет міністрів України. 

Інші органи виконавчої влади 

Розділ VII. Виключення  на підставі 

Закону № 1401-VIII від 02.06.2016 

Розділ VIII. Правосуддя             

Розділ IX. Територіальний устрій 

України 

Розділ X. Автономна республіка 

Крим 

Розділ XI. Місцеве самоврядування 

Розділ XII. Конституційний суд 

України 

Розділ XIII. Внесення змін до 

конституції України 

Розділ XIV. Прикінцеві положення 

Розділ ХV. Перехідні положення 
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