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новелізація джерел конституційного права; варіфікація системи сучасних 
джерел конституційного права тощо [4, с. 10-15]. 

Важливою тенденцією розвитку джерел сучасного конституційного 
права України є й удосконалення чинного законодавства. Масштабна 
конституційна криза 2007–2008 рр. багато в чому була обумовлена 
неурегульованістю юридичного режиму існування та дієвості системи 
сучасних джерел конституційного права України та інших джерел 
національного конституційного права [1]. 

Отже, система сучасних джерел конституційного права України є 
системою різнопорядкових, взаємодіючих і пов’язаних між собою груп 
джерел відповідної галузі права, які втілюють і юридично закріплюють 
волю Українського народу, Української держави, територіальних громад 
[2, с. 66-82]. 

Тобто джерела сучасного конституційного права України існують і 
взаємодіють з іншими галузевими джерелами національного публічного і 
приватного права. Рівень такої взаємодії визначає ефективність правового 
регулювання суспільних відносин у суспільстві та державі. 
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GUARANTEES OF THE CONSTITUTIONAL STATE OF UKRAINE 

In the current conditions of the transitional stage of development of 
Ukraine, it is important and necessary to ensure the guarantees of its 
constitutional order. After all, in order to achieve certain progress, to move 
towards the improvement of certain aspects of economic, political and social 
life, there should be a stable, guaranteed state constitutional system. Usually, 
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the constitution and laws confirm the guarantee data. 
The constitutional system is the procedure established by the basic law for 

the organization and functioning of the institutions of the state and society, the 
system of social relations, which are guaranteed, guaranteed and regulated by 
laws adopted in accordance with the Constitution. The right to define and 
change the constitutional order in Ukraine belongs exclusively to the people, it 
can not be usurped by the state and its organs or officials. Therefore, the only 
source of power and the bearer of sovereignty in our state is the people directly 
[1]. 

The main guarantor of the constitutional order is the state. The defense of 
Ukraine, the protection of its sovereignty, territorial integrity and inviolability 
are relied on by the Armed Forces of Ukraine [3]. 

According to the Constitution, freedom of political activity is guaranteed. 
The state provides protection of the rights of all subjects of property rights and 
economic management, social orientation of the economy. Citizens are also 
guaranteed freedom of literary, artistic, scientific and technical creativity, 
protection of intellectual property, copyright, moral and material interests that 
arise in connection with various types of intellectual activity. The state also 
ensures the preservation of historical monuments and other objects of cultural 
value, takes steps to return to Ukraine cultural values of the people who are 
beyond its borders [1]. 

A special role in guaranteeing the constitutional order is given to state 
authorities, whose priority role belongs to the Verkhovna Rada. This follows 
from its main function - legislative. Among the bodies of state power in 
guaranteeing the constitutional order, the President plays the main role. 
According to its status, defined by the Constitution, it is a guarantor of state 
sovereignty, territorial integrity of Ukraine, observance of the Constitution, 
human and civil rights and freedoms. The powers of the President are crucial in 
ensuring the constitutional order. An important role as guarantors of the state 
and social system belongs to the Cabinet of Ministers, ministries and other 
central executive bodies. The functions and powers of the Constitutional Court 
are important in guaranteeing the constitutional order of Ukraine. He decides on 
compliance with laws and other legal acts of the Constitution and gives an 
official interpretation of the Constitution and laws of Ukraine [4]. 

A significant role in ensuring the constitutional order belongs to the 
judiciary when considering criminal cases of crimes against the constitutional 
system, as well as prosecutors and lawyers. Certain role in guaranteeing the 
constitutional order, in particular the state system, can play by other states and 
international organizations, as evidenced by today’s events in Ukraine. These 
guarantees of the constitutional order of Ukraine and their varieties are not 
exhaustive [2]. 

Consequently, all subjects of constitutional and legal relations are the 
guarantors of the constitutional order. The above guarantees are common to the 
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entire constitutional system. Along with them, the Constitution of Ukraine also 
provides guarantees for certain institutes of the constitutional system, especially 
the state and social system, human and civil rights and freedoms. In order to 
ensure the reality of the constitutional order of Ukraine, it must be guaranteed 
by all state power bodies and the Constitution of Ukraine. Therefore, in order to 
ensure the constitutional order of Ukraine as a whole, it is necessary to adhere 
to the Basic Law of Ukraine. 
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ 

Сьогодні ґендерна політика виступає одним із вагомих факторів 
розбудови громадянського суспільства, досягнення консенсусу між 
гілками влади, успішного здійснення демократичних реформ як 
необхідної умови для входження України як повноправного партнера до 
світового співтовариства. Протягом останнього часу у всьому світі зросло 
розуміння питань, пов’язаних із ґендерною рівністю. Ґендерна рівність 
передбачає стан інтересів, коли і чоловіки, і жінки можуть повністю 
реалізувати свій потенціал. 

Розвиток гендерного законодавства в Україні відбувається досить 
швидкими темпами. Одним із головних досягнень є створення 
нормативно-правової бази з питань гендерної рівності, яка поступово 
приводиться у відповідність до міжнародних стандартів. 

Дослідження зафіксувало, що суспільна думка констатує існування 
гендерної рівності та рівності можливостей в суспільстві. Відповідаючи на 
питання “Чи існує в Україні рівність між чоловіками та жінками?” 61% 
респондентів вважають, що рівність існує. Частка чоловіків, які дали 
позитивну відповідь на це питання, перевищує частку жінок на 9%. 


