








































































































































































































Конституційно-правові проблеми 
організації та реалізації установчої влади в Україні 

спільством закони і яка реалізується за допомогою різноманітних ке-
руючого впливу. 

Публічна влада визначається нами як суспільне відношення па-
нування-підкорення між суб'єктами, що реалізується в процесі соціа-
льного управління у формах самоуправління та владарювання. 

Установлення, як першорядний аспект здійснення публічної 
влади, означає запровадження, установлення, узаконення чи утвер-
дження певного суспільного стану або порядку речей, правового по-
рядку у суспільстві. Саме таким вбачається зміст здійснення установ-
чої влади. 

Установча влада виявляється через утворення інститутів суспі-
льства та основних правил (норм) функціонування і взаємодії цих ін-
ститутів. Разом з тим утворення нових інститутів відбувається не ли-
ше на підставі існуючих норм права і моралі, а й шляхом революцій, 
переворотів, збройної боротьби тощо. 

Прийнято вважати, що правовою основою здійснення актів 
установчої влади є діюча в державі конституція. Формальні юридичні 
визначення конституції не розкривають її сутності, а являють собою 
лише зовнішній опис того, як робиться конституція і що вона робить; 
визначають критерії, за якими зовнішньо та за допомогою юридичних 
поглядів можна розпізнати конституцію. На наш погляд, конститу-
ція - це існуюче в країні реальне співвідношення сил. А реальне спів-
відношення сил, відображене письмово на папері, стає не просто фак-
тичним співвідношенням сил, а правом, правовими установами, і по-
сягання на них карається. Це вже правова конституція. 

Правова форма не завжди є передумовою здійснення установчої 
влади, однак вона завжди є умовою її тривалого стійкого існування як 
виду публічної влади. В цьому полягає специфіка установчої влади, 
оскільки для публічної влади взагалі її здійснення у правовій формі є 
суттєвою ознакою. Усі види публічної влади (законодавча, урядова, 
судова тощо), крім установчої, передбачають їх здійснення від самого 
початку виключно на правовій основі. 

Позаправові форми створення органів влади та визначення різ-
них інститутів суспільства (шляхом революцій, переворотів тощо) є 
поширеною практикою в розвитку суспільства, в реформуванні осно-
вних політичних інститутів. Разом з тим вони потребують переведен-
ня реально існуючих відносин і співвідношення політичних сил у 
юридичні норми, узаконення цих відносин та співвідношення полі-
тичних сил, тобто переходу від фактичної до юридичної конституції. 

Отже, установча влада представляє організаційний аспект уста-
новчо-законодавчої організаційно-правової форми здійснення публіч-
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