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І. Вступ 
Специфічний конституційно-правовий ста-

тус Автономної Республіки Крим як адмініст-
ративно-правової одиниці у складі унітарної 
держави вплинув не лише на відповідне кон-
ституційно-правове закріплення системи 
влади на території автономії, на відміну від 
областей України, а й визначив ширші мож-
ливості нормативної регламентації питань 
автономії. Зокрема, на відміну від інших ад-
міністративно-територіальних одиниць, лише 
Автономна Республіка Крим має свою Кон-
ституцію. Її існування, а також порядок при-
йняття, внесення змін, сфера регулювання – 
як у науковій площині, так і в процесі реалі-
зації норм законодавства – викликають бага-
то суперечливих суджень. Зокрема, ці питан-
ня стосуються юридичної природи Конститу-
ції автономії, її місця в системі джерел кон-
ституційного права України, порядку внесен-
ня до неї змін. 

Питання характерних ознак Конституції Ав-
тономної Республіки Крим знайшли відобра-
ження в працях Г.Г. Абасова, А.Б. Адельсеі-
тової, О.В. Батанова, Р. Губаня, В.І. Кичун, 

О.Л. Копиленка, Ю.А. Мешкова, О.О. Неделько, 
В.Ф. Опришко, В.Л. Федоренко, А.Б. Федорова, 
В.І. Цоклана, В.М. Шаповала, Г.О. Швачки та 
ряду інших науковців. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити зазначену сферу 

проблемних питань та висловити свою по-
зицію щодо основних характерних ознак 
Конституції автономії. 

ІІІ. Результати 
У системі актів автономії найвище місце 

посідає Конституція Автономної Республіки 
Крим, яка була прийнята на другій сесії 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим 21.10.1998 р. і набула чинності після 
набрання чинності Законом України “Про за-
твердження Конституції Автономної Респу-
бліки Крим” від 23.12.1998 р. [1], який 
31.12.1998 р. підписав Президент України. 
Вперше Закон було опубліковано в газеті 
“Голос України” від 12.01.1999 р. Відповідно, 
саме з цього дня на території автономії по-
чала діяти нова Конституція. Як відомо, до 
прийняття Конституції 1998 р. на території 
Автономної Республіки Крим з проголошен-
ня незалежності України діяла Конституція 
Республіки Крим від 06.05.1992 р. та Закон 
України “Про Конституцію Автономної Рес-
публіки Крим” від 04.04.1996 р. [2; 3]. 

Рішеннями Конституційного Суду України 
чинна Конституція Автономної Республіки 
Крим визначається як основний норматив-
но-правовий акт, що має вищу юридичну 
силу серед правових актів, які приймають 
органи Автономної Республіки Крим. Така 
позиція, зокрема, знайшла своє закріплення 
у пп. 2.2 п. 2 мотивувальної частини Рішен-
ня Конституційного Суду України від 
27.02.2001 р. № 1-рп/2001 (справа про пра-
вові акти Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим) [4] та у пп. 1.3 п. 1 мотивува-
льної частини Рішення Конституційного Су-
ду України від 16.01.2003 р. № 1-рп/2003 
(справа про Конституцію Автономної Респу-
бліки Крим) [5]. З цих положень випливає 
цілий ряд основних характерних ознак Кон-
ституції Автономної Республіки Крим. 

По-перше, Конституція Автономної Ре-
спубліки Крим за своєю сутністю є основ-
ним актом Автономної Республіки Крим, 
який має установчий характер. У преам-
булі Конституції Автономної Республіки 



 

Крим зазначено, що Верховна Рада Авто-
номної Республіки Крим відповідно до Кон-
ституції України, Закону України “Про Вер-
ховну Раду Автономної Республіки Крим” 
від 10.02.1998 р. і, керуючись інтересами 
кримчан, прийняла Конституцію Автономної 
Республіки Крим. Конституційний Суд Украї-
ни звертав увагу на некоректне застосуван-
ня в Конституції Автономної Республіки 
Крим словосполучення “інтереси кримчан”, 
хоча й не визнав це положення неконститу-
ційним. Справа в тому, що в законодавстві 
України відповідний термін не вживається, 
тим більше, що Конституцією України ви-
знається єдине громадянство як на терито-
рії всієї України, так і на території її окремих 
адміністративно-правових одиниць, зокре-
ма, Автономної Республіки Крим. До того ж, 
у тексті Конституції Автономної Республіки 
Крим, окрім преамбули, більше не згадуєть-
ся така категорія населення, як “кримчани”. 
Так, наприклад, у ст. 21 Конституції Автоно-
мної Республіки Крим визначено, що Верхо-
вна Рада Автономної Республіки Крим є 
представницьким органом Автономної Рес-
публіки Крим, який представляє інтереси 
громадян, спільні інтереси населення, тери-
торіальних громад, місцевого самоврядуван-
ня, Автономної Республіки Крим у цілому. У 
статті 1 Закону України “Про Верховну Раду 
Автономної Республіки Крим” застосовується 
термін “інтереси населення автономії” [6]. 
Підтримуючи позицію О.В. Батанова [7], який 
зазначає, що відсутність обласної ради в ав-
тономії не означає відсутності регіонального 
представництва спільних інтересів територі-
альних громад у її складі, і що саме таким 
органом і є Верховна Рада Автономної Рес-
публіки Крим, можна було б запропонувати 
замість категорії “інтереси кримчан” більш 
коректний та обґрунтований, на нашу думку, 
термін “спільні інтереси членів територіаль-
них громад Автономної Республіки Крим”. 

Саме реалізуючи спільні інтереси членів 
територіальних громад Автономної Респуб-
ліки Крим, Верховна Рада Автономної Рес-
публіки Крим прийняла акт установчої влади 
населення автономії – Конституцію Автоном-
ної Республіки Крим. Так, ч. 1 ст. 6 Конс-
титуції Автономної Республіки Крим встано-
влено, що “Громадяни України, які постійно 
проживають в Автономній Республіці Крим, 
вільно беруть участь у вирішенні питань, 
віднесених до відання Автономної Респуб-
ліки Крим, як безпосередньо шляхом вибо-
рів і референдумів, так і через органи влади 
Автономної Республіки Крим”. У цьому ви-
падку саме через діяльність щодо розробки 
і прийняття Конституції Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим (як органу 
влади автономії) було здійснено одну з 
форм реалізації територіальними громада-
ми належної їм влади – прийняття основно-

го акта автономії – Конституції Автономної 
Республіки Крим як акта установчої влади 
громадян України, які постійно проживають 
в Автономній Республіці Крим. 

Найбільш чітко установча влада в межах 
автономії проявляється через установчу 
функцію Конституції Автономної Республіки 
Крим. Як відомо, установча функція консти-
туції держави втілюється у визнанні та юри-
дичному оформленні найважливіших соціа-
льно-економічних і політичних інститутів. 
Роль цієї функції полягає в тому, що консти-
туція є політико-правовою основою розвитку 
суспільства і держави. У цьому випадку 
роль установчої функції Конституції Авто-
номної Республіки Крим полягає в закріп-
ленні та визнанні політико-правових основ 
розвитку Автономної Республіки Крим як 
невід’ємної складової України. 

Конституція Автономної Республіки Крим 
виступає основою всієї системи норматив-
но-правових актів кримської автономії, саме 
на розвиток положень Конституції прийма-
ються всі інші нормативно-правові акти Вер-
ховної Ради та Ради Міністрів автономії. 
Саме Конституція автономії несе основне 
навантаження щодо забезпечення єдності 
системи актів Автономної Республіки Крим. 

По-друге, за юридичною природою Кон-
ституція Автономної Республіки Крим є 
підзаконним нормативно-правовим актом 
локального характеру. 

До питання про юридичну природу нор-
мативно-правового акта, що має назву Кон-
ституція Автономної Республіки Крим у су-
часній науці ставляться неоднозначно. Як 
зазначає В.М. Шаповал [8], “ця назва дає 
підстави деяким дослідникам трактувати 
відповідний акт як ще одну конституцію в 
Україні. Але такий підхід не враховує при-
роди конституції як Основного закону дер-
жави. До того ж він має рудиментарний ха-
рактер: за умов “соціалістичної федерації” 
існувала не тільки конституція СРСР, а й кон-
ституції союзних та автономних республік. 
Збереження в деяких пострадянських країнах 
(Азербайджан, Грузія, Україна, Узбекистан) 
назви “конституція” для позначення актів, які 
унормовують питання організації територіа-
льних автономій, в одних випадках було зу-
мовлено своєрідною політико-правовою інер-
цією, в інших – спробами досягнути компромі-
су при вирішенні політичних конфліктів, що 
виникли на відповідному ґрунті. У сучасній 
теорії конституційного права згадувані норма-
тивно-правові акти здобули узагальнену назву 
статутів територіальних автономій”. 

Г.О. Швачка і Є.В. Назаренко вважають, 
що Конституція Автономної Республіки 
Крим є органічним законом [9]. На пояснен-
ня своєї позиції Г.О. Швачка наводить такі 
аргументи. По-перше, у зв’язку з тим, що 
Конституцію АРК затверджує український 



парламент не менше, ніж половиною від 
його конституційного складу 
(ч. 1 ст.135 Конституції України), тобто так 
само, як і прості поточні закони, Конституцію 
АРК треба вважати законом [10]. По-друге, в 
системі законів Конституція автономії нале-
жить до органічних законів, бо положення 
Конституції України стосовно Конституції 
Автономної Республіки Крим містять блан-
кетні норми (п. 37 ст. 85, ч. 1 ст. 135 Консти-
туції України), а порядок розробки і прийн-
яття Конституції Автономної Республіки 
Крим різниться від процедури прийняття 
інших законів. Слід звернути увагу, що на-
ведені Г.О. Швачкою і Є.В. Назаренком ар-
гументи на користь того, що Конституція 
АРК є органічним законом, базуються на 
розумінні органічних законів як законів, що 
приймаються на виконання бланкетних 
норм Основного закону [9]. По-третє, за 
практикою деяких унітарних держав, статут-
ні акти автономних утворень відносять саме 
до органічних законів [11; 12]. 

Позицію Г.О. Швачки ставить під сумнів 
Р. Губань який зазначає, що якщо підійти до 
визначення правової природи Конституції 
АРК з погляду формальної логіки, то Кон-
ституція АРК має меншу юридичну силу, ніж 
“звичайний”, “поточний” закон [13]. 

На нашу думку, при вирішенні питання 
щодо місця Конституції автономії в системі 
джерел конституційного права України слід 
виходити з ряду критеріїв. 

1. За Конституцією України (п. 3 ст. 85), 
лише Верховній Раді України належить пра-
во приймати закони. Відповідно ж до поло-
жень ч. 1 ст. 135 та п. 37 ст. 85 Конституції 
України, Конституцію Автономної Республі-
ки Крим приймає Верховна Рада Автоном-
ної Республіки Крим, а Верховна Рада Укра-
їни лише затверджує її або зміни до неї за-
коном. 

Отже, Конституцію Автономної Республі-
ки Крим не можна відносити до будь-яких 
законів, у тому числі, й органічних, бо це 
нормативно-правовий акт Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим. Підтримуючи 
тезу В.Ф. Опришко про те, що всі норматив-
но-правові акти Автономної Республіки 
Крим є підзаконними [14], Конституцію Ав-
тономної Республіки Крим, як акт Автоном-
ної Республіки Крим, слід також вважати 
підзаконним актом. До того ж, Верховна Ра-
да Автономної Республіки Крим не є 
суб’єктом права законодавчої ініціативи у 
Верховній Раді України, бо, відповідно до 
ст. 93 Конституції України, воно належить 
Президентові України, народним депутатам 
України та Кабінету Міністрів України. Отже, 
подаючи прийняту на своєму засіданні Кон-
ституцію Автономної Республіки Крим, Вер-
ховна Рада Автономної Республіки Крим 
виносить на розгляд Верховної Ради Украї-

ни не законопроект у порядку законодавчої 
ініціативи, а інший акт, який, відповідно, не 
може бути в майбутньому Законом України. 
Слід звернути увагу, що, відповідно 
до п. 37 ст. 85 Конституції України, до пов-
новажень Верховної Ради України належить 
затвердження законом Конституції Автоно-
мної Республіки Крим та змін до неї. Питан-
ня розробки, прийняття та внесення змін до 
Конституції Автономної Республіки Крим 
належать до виключної компетенції Верхо-
вної Ради Автономної Республіки Крим. 
Верховна Рада України, у свою чергу, має 
лише повноваження щодо затвердження 
Конституції автономії або змін до неї. От-
же, парламент України, виконуючи перед-
бачені п. 37 ст. 85 Конституції України пов-
новаження, приймає окремий акт у формі 
закону, який, у свою чергу, надає чинності 
іншому акту, котрим в цьому випадку висту-
пає Конституція Автономної Республіки 
Крим. 

2. На думку Г.О. Мурашина та В.І. Цокла-
на місце акта в ієрархії джерел права відпо-
відає тому місцю, яке посідає в системі 
суб’єктів народовладдя суб’єкт, що створює 
це джерело [15; 16]. Конституція Автономної 
Республіки Крим є завершеним, самостій-
ним актом представницького органу Авто-
номної Республіки Крим – Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим. У зв’язку з 
тим, що в ієрархії органів влади вище місце 
займає Верховна Рада України, акт прийня-
тий Верховною Радою Автономної Респуб-
ліки Крим має меншу юридичну силу, ніж 
акти, що приймає парламент. 

3. Як відомо, закон – це нормативно-
правовий акт, що приймається в особливо-
му порядку та має вищу юридичну силу і 
виражає державну волю з ключових питань 
суспільного життя. До того ж, закони при-
ймаються в особливому порядку вищими 
органами влади або безпосередньо наро-
дом шляхом референдуму [17]. Закони з 
погляду їх юридичних якостей мають вищу 
юридичну силу. Це, зокрема, означає те, що 
закони не підлягають затвердженню з бо-
ку будь-якого іншого органу [17]. У нашому 
випадку, якщо розглядати Конституцію Ав-
тономної Республіки Крим як закон, то се-
ред перелічених вище ознак до Конституції 
автономії має стосунок лише одна: Консти-
туція Автономної Республіки Крим прийма-
ється в особливому порядку. Всі інші пере-
лічені характерні ознаки закону при засто-
суванні їх до Конституції Автономної Респу-
бліки Крим спростовуються. 

Так, досліджуючи природу Конституції 
Автономної Республіки Крим, В.І. Цоклан та 
В.Л. Федоренко дійшли висновку, що за 
своєю сутністю Конституція Автономної Ре-
спубліки Крим виражає політичну волю та 
законні інтереси багатонаціонального на-



 

селення Автономної Республіки Крим, сан-
кціоновані в солідарному порядку державою 
в особі Верховної Ради України [18]. Отож 
стосовно Конституції автономії відпадає те-
за про вираження цим актом державної волі, 
бо воля держави – це закріплені в нормати-
вно-правових актах інтереси всього насе-
лення країни, а не її складової. 

Відповідно до положення ч. 1 ст. 135 
Конституції України, Конституцію Автоном-
ної Республіки Крим приймає Верховна Ра-
да Автономної Республіки Крим. За законо-
давством України, цей орган не є вищим 
органом влади в державі, це представниць-
кий орган її складової, адміністративно-
територіальної одиниці – Автономної Рес-
публіки Крим. 

Зазначене вище положення ч. 1 ст. 135 
Конституції України закріплює, що Консти-
туцію Автономної Республіки Крим затвер-
джує Верховна Рада України. Отже, спрос-
товується наступна ознака Конституції Ав-
тономної Республіки Крим як закону – зако-
ни не підлягають затвердженню з боку 
будь-якого іншого органу. 

4. У Рішенні Конституційного Суду Украї-
ни від 16.01.2003 р. № 1-рп/2003 р. [5] було 
зазначено, що Закон України “Про затвер-
дження Конституції Автономної Республі-
ки Крим” у системі нормативно-правових 
актів за юридичною силою займає таке 
саме місце, як і інші закони України, зокре-
ма, “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
“Про столицю України – місто-герой Київ”. 
Згідно з положенням ст. 2 Закону України 
“Про затвердження Конституції Автономної 
Республіки Крим”, Конституція Автономної 
Республіки Крим набирає чинності одночас-
но з набранням чинності цим Законом. Тоб-
то Конституція Автономної Республіки Крим 
органічно пов’язана із Законом про її за-
твердження тим, що лише після затвер-
дження Верховною Радою України вона на-
буває чинності, але це два самостійні акти. 
Тому не можна автоматично змішувати різні 
за юридичною природою акти, зводити їх до 
одного, визначаючи таким способом Кон-
ституцію Автономної Республіки Крим зако-
ном. 

5. Слід звернути увагу, що в самому тек-
сті Конституції Автономної Республіки Крим 
чітко простежується ієрархія нормативно-
правових актів. Так, ч. 1 ст. 2 Конституції 
Автономної Республіки Крим встановлює, 
що правовою основою статусу і повнова-
жень Автономної Республіки Крим, Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим і Ра-
ди Міністрів Автономної Республіки Крим є 
Конституція України, закони України, Кон-
ституція Автономної Республіки Крим. Кон-
ституція автономії зазначена в переліку як 
окремий, інший на відміну від Конституції 
України та законів України акт. 

Отже, базуючись на цих критеріях, мож-
на зазначити, що Конституція Автономної 
Республіки Крим є підзаконним норматив-
но-правовим актом локального характеру, 
який був прийнятий на виконання норм Кон-
ституції України, законів України, актів Пре-
зидента України і Кабінету Міністрів України. 
У свою чергу, Закон України “Про затвер-
дження Конституції Автономної Республі-
ки Крим” можна вважати ординарним зако-
ном, який надає акту Автономної Республіки 
Крим юридичної сили. 

По-третє, в системі актів Автономної 
Республіки Крим Конституція Автономної 
Республіки Крим має вищу юридичну силу. 
Саме так було встановлено в п. 1.3. Рішення 
Конституційного Суду України від 16.01.2003 р. 
№ 1-рп/2003 [19]. Правові акти органів Ав-
тономної Республіки Крим не можуть супе-
речити Конституції Автономної Республіки 
Крим, в іншому випадку, згідно з ч. 4 ст. 
4 Конституції Автономної Республіки Крим, 
вони не мають юридичної сили [20]. Вища 
юридична сила Конституції Автономної Рес-
публіки Крим полягає не лише в обов’яз-
ковій відповідності їй їнших актів автономії, 
а й в первинності Конституції АРК, яка є ба-
зою для здійснення нормотворчої діяльності 
всіма суб’єктами влади АРК. 

По-четверте, норми Конституції Ав-
тономної Республіки Крим мають пряму 
дію (ч. 3 ст. 4 Конституції Автономної Рес-
публіки Крим). 

По-п’яте, специфічною рисою Консти-
туції Автономної Республіки Крим порівня-
но з іншими актами автономії є особливий 
порядок її прийняття, набуття чинності 
та внесення змін. Відповідно до ч. 1 ст. 135 
Конституції України, Конституцію Автоном-
ної Республіки Крим приймає Верховна Ра-
да Автономної Республіки Крим, а затвер-
джує Верховна Рада України не менш як 
половиною від конституційного складу Вер-
ховної Ради України. 

Тривалий час питання щодо форми та, 
відповідно, юридичної сили правового акта, 
яким має бути затверджена Конституція Ав-
тономної Республіки Крим, було в центрі 
уваги багатьох наукових дискусій. Така про-
блема була зумовлена тим, що Конституція 
України, закріпивши в ч. 1 ст. 135 положен-
ня про обов’язковість затвердження Консти-
туції Автономної Республіки Крим Верхов-
ною Радою України, не визначила при цьо-
му яким саме актом Верховної Ради України 
має бути затверджена Конституція автономії, 
що, у свою чергу, породжувало припущення, 
що цим актом могла бути й постанова пар-
ламенту. Частково це питання вирішив Кон-
ституційний Суд України, який у своєму Рі-
шенні від 16.01.2003 р. № 1-рп/2003, зокрема 
в п. 1.3, зазначив, що: “Верховна Рада Укра-
їни акт затвердження Конституції Автоном-



ної Республіки Крим визначила саме у фо-
рмі закону України, а не постанови. Це від-
повідає конституційним засадам демокра-
тичної, правової держави, якою проголоше-
но Україну (ст. 1 Конституції України), і є 
логічним продовженням формування зако-
нодавчої бази щодо вирішення питань адмі-
ністративно-територіального устрою Украї-
ни”. У принципі цим положенням Конститу-
ційний Суд лише закріпив існуючу вже прак-
тику здійснення Верховною Радою України 
повноважень щодо визначення конституцій-
но-правового статусу Автономної Республі-
ки Крим, бо прийнята 21.10.1998 р. Верхов-
ною Радою Автономної Республіки Крим 
Конституція Автономної Республіки Крим 
фактично і так була затверджена Законом 
України від 23.12.1998 р. № 350-ХІV. Пізні-
ше форма правового акта, яким мала за-
тверджуватися Конституція автономії або 
зміни до неї, була закріплена на конститу-
ційному рівні. Так, Законом України “Про 
внесення змін до Конституції України” від 
08.12.2004 р. № 2222-ІV було доповено 
ст. 85 Конституції України п. 37, за яким пе-
редбачено, що до повноважень Верховної 
Ради України належить затвердження зако-
ном Конституції Автономної Республіки 
Крим та змін до неї. 

Відповідно до п. 37 ст. 85 Конституції 
України, п. 3 Закону України “Про затвер-
дження Конституції Автономної Республіки 
Крим” [21] та ч. 1 ст. 27 Конституції Автоно-
мної Республіки Крим встановлено, що змі-
ни до Конституції Автономної Республіки 
Крим приймаються Верховною Радою Авто-
номної Республіки Крим і затверджуються 
Законом України. Слід звернути увагу, що, 
відповідно до положень ст. 48 Конституції 
Автономної Республіки Крим, лише за Вер-
ховною Радою Автономної Республіки Крим 
визнається виключне право щодо зміни 
Конституції Автономної Республіки Крим. 
Тобто населення автономії позбавлено пра-
ва прямого впливу на зміст положень Кон-
ституції автономії. Хоча в деяких випадках 
населення Автономної Республіки Крим в 
обов’язковому порядку все ж таки й залуча-
ється до вирішення питання про внесення 
змін до положень Конституції Автономної 
Республіки Крим (у разі якщо зміни стосу-
ються обмежень статусу і повноважень Ав-
тономної Республіки Крим, Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим і Ради Мініст-
рів Автономної Республіки Крим, визначе-
них Конституцією України і законами Украї-
ни), але таке рішення не має обов’язкового 
характеру для Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим. Бо, відповідно до п. 2 
ст. 48 Конституції Автономної Республіки 
Крим, такі зміни можуть вноситися Верхов-
ною Радою Автономної Республіки Крим на 
підставі рішення консультативного респу-

бліканського (місцевого) референдуму. Згі-
дно з ч. 1 ст. 30 Регламенту Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, зміни і допов-
нення до Конституції Автономної Республіки 
Крим приймаються більшістю голосів від її 
загального складу (100 депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим) [22]. 
Конституція Автономної Республіки Крим 
набирає чинності одночасно з набранням 
чинності Закону “Про затвердження Консти-
туції Автономної Республіки Крим” (п. 2 за-
значеного Закону). 

У разі необхідності внесення змін до 
Конституції автономії Верховна Рада Авто-
номної Республіки Крим приймає на своєму 
засіданні відповідну постанову і направляє її 
Верховній Раді України, яка, у свою чергу, 
на підставі зазначеної постанови приймає 
Закон про внесення змін до Конституції ав-
тономії. Основне призначення цього Зако-
ну – затвердити, або повернути Конституцію 
АРК чи зміни до неї на доопрацювання до 
Верховної Ради АРК. 

Верховна Рада України, приймаючи За-
кон про затвердження змін до Конституції 
Автономної Республіки Крим, не може пе-
редбачати в ньому будь-які додаткові нор-
ми. У разі ж виникнення необхідності врегу-
лювання на законодавчому рівні будь-яких 
правовідносин, пов’язаних зі статусом Авто-
номної Республіки Крим, Верховна Рада 
України має прийняти окремий Закон або 
внести зміни до чинних законів, але в жод-
ному випадку не може передбачати в Законі 
про внесення змін до Конституції автономії 
будь-яких додаткових норм, стосовно яких 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
не приймала жодних рішень. 

Текст Конституції Автономної Республіки 
Крим разом із Законом “Про затвердження 
Конституції Автономної Республіки Крим” 
або Закон “Про внесення змін до Конституції 
Автономної Республіки Крим” мають бути 
опублікованим в офіційних виданнях Верхо-
вної Ради України та набувати чинності з 
дня його опублікування (такий порядок об-
народування Конституції автономії встанов-
лений згідно з п. 5 Закону “Про затверджен-
ня Конституції Автономної Республіки 
Крим”) [23]. Крім того, відповідно до п. 6 По-
ложення “Про порядок опублікування та 
вступу в силу нормативно-правових актів Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим та 
Ради Міністрів Автономної Республіки Крим”, 
затвердженого Постановою Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим від 21.04.1999 р. 
№ 471-2/99, після затвердження Конституції 
Автономної Республіки Крим, змін і доповнень 
до неї, вони публікуються також в офіційних 
виданнях Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим, а саме: у “Збірнику нормативно-
правових актів Автономної Республіки Крим” та 
газеті “Крымские известия” [24]. 



 

Отже, ускладнення процедури затвер-
дження, опублікування та набуття чинності 
Конституцією Автономної Республіки Крим 
або змін до неї зумовлюють її особливе міс-
це в системі нормативних актів Автономної 
Республіки Крим. 

По-шосте, за формою установчий акт Ав-
тономної Республіки Крим знайшов втілення у 
вигляді Конституції, що являє собою єдиний 
кодифікований нормативно-правовий акт. 

Як відомо, складовою форми норматив-
но-правового акта є його структура, під якою 
прийнято розуміти спосіб організації та впо-
рядкування нормативного матеріалу. Саме 
структура акта, що в цьому випадку висту-
пає джерелом конституційного права Украї-
ни, відображає його зміст, дає уявлення про 
основні питання, що підлягають конститу-
ційно-правовому регулюванню [23]. 

Конституція Автономної Республіки Крим 
за своєю структурою складається з преам-
були і п’яти розділів. 

Преамбула Конституції Автономної Рес-
публіки Крим є вступною частиною до осно-
вного тексту Конституції автономії. За обся-
гом вона складається з одного речення, яке 
містить інформацію історичного та предста-
вницького характеру. Зокрема, у преамбулі 
зазначено, що Конституція Автономної Рес-
публіки Крим прийнята відповідно до Кон-
ституції України і Закону України “Про Вер-
ховну Раду Автономної Республіки Крим” 
від 10.02.1998 р. Саме ці два акти виступи-
ли правовою базою для прийняття Верхов-
ною Радою Автономної Республіки Крим 
Конституції автономії та підтверджують її 
легітимний характер, а в структурі преамбу-
ли Конституції належать до положень істо-
ричного характеру. У другій частині преам-
були Конституції автономії зазначено, що 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
прийняла Конституцію автономії керуючись 
інтересами кримчан – це положення закріп-
лює представницький характер не лише 
другої частини преамбули, але в цілому всі-
єї Конституції Автономної Республіки Крим. 

Основна частина Конституції Автономної 
Республіки Крим складається з п’яти розді-
лів, що містять у собі дев’ять глав, які, у 
свою чергу, поділяються на 48 статей. 

Розділ І “Загальні положення” складаєть-
ся з чотирьох глав: Глави 1 “Конституційні 
основи статусу та повноважень Автономної 
Республіки Крим, принципи і гарантії Авто-
номної Республіки Крим”, яка містить 
шість статей, Глави 2 “Територія, символи і 
столиця Автономної Республіки Крим”, яка 
містить дві статті, Глави 3 “Забезпечення 
прав і свобод громадян України, прав націо-
нальностей в Автономній Республіці Крим”, 
яка містить сім статей, Глави 4 “Забез-
печення безпечних і здорових умов життя 

населення. Охорона навколишнього приро-
дного середовища”, яка містить дві статті. 

Розділ ІІ “Повноваження Автономної Ре-
спубліки Крим” складається з однієї глави: 
Глави 5 “Основні повноваження Автономної 
Республіки Крим”, яка містить три статті. 

Розділ ІІІ “Верховна Рада Автономної Рес-
публіки Крим, Рада Міністрів Автономної Рес-
публіки Крим. Правосуддя і прокуратура в Ав-
тономній Республіці Крим” складається з трьох 
глав: Глави 6 “Верховна Рада Автономної Рес-
публіки Крим”, яка містить 14 статей, Глави 7 
“Рада Міністрів Автономної Республіки Крим”, 
яка містить чотири статті, Глави 8 “Правосуддя 
та органи прокуратури в Автономній Республіці 
Крим”, яка містить три статті. 

Розділ ІV “Місцеве самоврядування в Ав-
тономній Республіці Крим” складається з 
однієї глави: Глави 9 “Здійснення місцевого 
самоврядування в Автономній Республіці 
Крим”, яка містить шість статей. 

Розділ V “Гарантії статусу і повноважень 
Автономної Республіки Крим” не поділяєть-
ся на глави, на відміну від попередніх розді-
лів, і складається з однієї статті. 

По-сьоме, за походженням Конституція 
Автономної Республіки Крим є актом пред-
ставницького органу влади Автономної 
Республіки Крим, бо була прийнята на дру-
гій сесії Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим 21.10.1998 р. 

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про 
Верховну Раду Автономної Республіки Крим” 
від 10.02.1998 р. [26], Верховна Рада Авто-
номної Республіки Крим є представницьким 
органом Автономної Республіки Крим, що 
здійснює свої повноваження з метою спри-
яння реалізації прав та інтересів населення 
автономії. 

По-восьме, за територією дії Консти-
туція Автономної Республіки Крим є нор-
мативно-правовим актом, дія положень 
якого поширюється лише на територію 
Автономної Республіки Крим. Відповідно до 
положення п. 6 ст. 4 Конституції Автономної 
Республіки Крим, нормативно-правові акти 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим є обов’язковими для виконання на те-
риторії Автономної Республіки Крим. 

По-дев’яте, за часом дії Конституція 
Автономної Республіки Крим має постій-
ний характер, бо не містить положень, які 
обмежували б дію Конституції Автономної 
Республіки Крим в часі або зазначали б по-
дію, з настанням якої дія Конституції Авто-
номної Республіки Крим припиняється. 

IV. Висновки 
Отже, особлива юридична природа Кон-

ституції Автономної Республіки Крим надає їй 
специфічних рис та ознак, що в системі дже-
рел конституційного права України відокрем-
люють її та надають вищої юридичної сили в 
системі актів Автономної Республіки Крим. 
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