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3. Категорія «публічна влада» в теорії конституційного права (1,5 д. а.). 

4. Категорія «публічна влада» в теорії конституційного права (5,6 д. а.). 

   4.1. Розділи підручника, навчальних посібників, матеріали навчально-

методичної літератури, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Вказується, що принцип республіканізму належить до ключових принципів 

конституційного ладу України, зміст якого відображений  через інші засади конституційного 

ладу, конституційні положення, в яких визначається порядок формування вищих органів 

державної влади, система їх взаємодії, встановлюються форми громадського контролю за 

публічною владою. Принцип республіканізму тісно пов’язаний з іншими конституційними 

засадами, зокрема, з принципами демократичної і правової держави, народовладдя, поділу 

влади, плюралізму, конституційної законності тощо. 

Головною ознакою сучасної демократичної республіканської форми правління в 

Українській державі є виборність і змінюваність глави держави народом, а також участь 

самого народу безпосередньо або в установлених відповідно до його волею опосередкованих 

формах в здійсненні публічної влади. Джерелом влади виступає не глава держави, парламент 

або уряд, а народ України, котрий через вибори делегує право на владу органам держави, але 

при цьому зберігає за собою контроль над ними. Конституційний Суд України у своєму 

Рішенні від 28 квітня 2009 року № 8'рп/2009 підкреслює, що «визначальне значення для 

функціонування демократичної держави, її республіканських засад має встановлений 

Основним Законом України порядок формування органів державної влади, зокрема 

періодичність їх обрання та призначення».  

Отже, принцип республіканізму найбільш тісний зв’язок має з принципом 

народовладдя. Республіка є формою правління, юридична конструкція якої передбачає 

визнання народу (політичної спільноти) єдиним носієм суверенітету в країні. Верховенство 

волі народу виражається в тому, що він шляхом прийняття Конституції та через інші правові 

акти визначає весь лад конституційних відносин, встановлює форми держави, формує органи 

державної влади і місцевого самоврядування, контролює їхню діяльність. За народом 

(принаймні формально) визнається повний обсяг суверенних права, необхідний для здійснення 

реального верховенства у суспільстві. Відповідно всі вищі державні органи прямо чи 

опосередковано отримують свої повноваження від народу і формально відповідальні перед 

ним.  

Для демократичної республіканської форми правління важливим є не тільки факт 

наявності представницьких органів, а й принципи їх формування, наявність компромісу між 

більшістю та меншістю, роль парламенту в процесі здійснення державної влади, його 

повноваження, відповідність критерію «представлення інтересів народу», можливість 

здійснювати контроль за  діяльністю інших влад і «здатність» влади контролюватися народом. 

Для демократії цілком очевидним є принцип відповідальності влади перед народом. 

Можливість впливати на рішення публічних органів влади та визначати політичну долю 

посадових осіб, які здійснюють державне управління, є одним з критеріїв можливості 

побудови демократичного політичного режиму.  В іншому випадку, не гарантованість участі 

громадян в управлінні державними справами та відсутність контролю за владою веде до 



поступової авторитаризації влади, коли відсутність оперативного контролю залишає 

можливість приймати політичні рішення без урахування думки громадянського суспільства.  

5. Участі у розробці законопроекті не брав. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.  

6.2. 

6.3. 

 6.4. Провів лекції з підвищення кваліфікації для співробітників органів СБУ. 

6.5. - 

 7. … 

          8. Участь у конференціях, семінарах: 

         1) участь у «круглому столі»  на тему: «Обробка чутливих персональних даних: 

український контекст  та міжнародні стандарти» (6  квітня 2021 року, Київ, Комітет Верховної 

Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин). 

2) участь у  Міжнародній науковій конференції ««Конституційний дизайн: від макро до 

мікро рівня» (ХIV ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ). Харків 11 червня 2021 року Харків, 

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого); 
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