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КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ  

ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
 

Розглянуто принцип рівності, про який йдеться в ч. 4 ст. 13; ст. 21, 24; ч. 2 ст. 38; ч. 2 
ст. 43; ч. 1 ст. 51; ч. 1 ст. 52; ч. 1 ст. 71; ч. 2 ст. 129 Конституції України та згадується в більшості 
конституцій європейських держав, і доводиться що він є не лише принципом конституційного 
права, а й однією з основоположних засад, на основі яких здійснюються права і свободи людини 

та визначається їх місце в суспільстві і державі. 
Ключові слова: конституційний принцип рівності, рівноправ’я, рівність прав і свобод, 

рівність перед законом, рівність прав жінки і чоловіка. 

 

Постановка проблеми. Принципи права є фундаментом правової системи будь-

якої держави, у тому числі й України. Вони мають бути гармонійно узгодженими між 

собою для того, щоб регулювати суспільні відносини. Одним із основоположних 

принципів є принцип рівності, про який йдеться в ч. 4 ст. 13; ст. ст. 21, 24; ч. 2 ст. 38; ч. 2 
ст. 43; ч. 1 ст. 51; ч. 1 ст. 52; ч. 1 ст. 71; ч. 2 ст. 129 Конституції України та який є не 

лише принципом конституційного права, а й однією з основоположних засад, які 

визначають параметри всієї національної правової системи. Цей принцип демонструє 

позицію держави щодо розподілу суспільних благ та вимагає забезпечення рівних 

можливостей, створення членами суспільства реальних можливостей конкурування. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Науково-

теоретичним підґрунтям для дослідження принципу рівності прав і свобод людини і 

громадянина стали насамперед роботи вітчизняних науковців І. Бородіна, 

О. Васильченко, А. Георгіци, Г. Комкової, С. Погребняк, І. К. Полховської, Т. Француз, 

В. Шаповала, П. Шляхтун, Н. Шукліної та інших учених.  

Водночас віддаючи належне великій кількості наукових праць, присвячених 

різним аспектам дослідження принципу рівності прав і свобод людини і громадянина, 
деякі питання окресленої проблематики потребують подальшого вивчення. 
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Метою статті є виконання порівняльного аналізу положень норм конституцій 

України та держав континентальної Європи, в яких згадується принцип рівності прав і 

свобод людини і громадянина, а також формулювання конкретних пропозицій щодо 

вдосконалення положень ст. 24 Конституції України. 

Виклад основного матеріалу. Для характеристики конституційно-правового 

статусу людини і громадянина важливе значення мають не тільки фактичний обсяг прав, 

свобод та обов‘язків, закріплених в Основному законі держави, а також й загальні 

принципи права, на засадах яких здійснюються їх використання. До них насамперед 

необхідно віднести: 1) принцип визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною 

цінністю; 2) принцип невід‘ємності, невідчужуваності та непорушності прав і свобод 

людини; 3) принцип рівності в правах і свободах та рівності перед законом; 4) принцип 
безпосередньої дії прав і свобод людини; 5) принцип гарантованості прав і свобод 

людини. Тією чи іншою мірою ці принципи, які випливають з права і є його цінністю, 

згадуються в усіх конституціях європейських держав і є тими вихідними засадами, на 

основі яких здійснюються права і свободи людини та визначається їх місце в суспільстві 

і державі [1, с. 66]. 

Серед зазначених принципів треба виокремити принцип рівності, про який 

йдеться в ч. 4 ст. 13; ст. 21, 24; ч. 2 ст. 38; ч. 2 ст. 43; ч. 1 ст. 51; ч. 1 ст. 52; ч. 1 ст. 71; ч. 2 

ст. 129 Конституції України та який є не лише принципом конституційного права, а й 

однією з основоположних засад, які визначають параметри всієї національної правової 

системи. Тобто визнання і закріплення цього принципу на конституційному рівні 

свідчить про те, що, по-перше, ідея рівноправності нині є стратегічним соціальним 
концептом, нормативним імперативом, основою побудови національної правової 

системи, визначаючи демократичну спрямованість процесів державотворення, що 

відбуваються у межах універсальної концепції демократичної, правової, соціальної 

держави; по-друге, про демократичність конституційно-правового статусу особи, його 

відповідність виробленим світовою спільнотою міжнародним правовим стандартам у 

галузі прав людини, а ступінь його реалізації на практиці визначає фактичний і реальний 

рівень забезпеченості прав і свобод людини в суспільстві та державі, а також є 

соціально-діяльнісним індикатором функціонування органів державної влади й 

місцевого самоврядування у галузі прав людини [2, с. 48]. 

Досліджуючи категорію «рівність», варто наголосити, що це надзвичайно складне 

й багатоаспектне явище, яке можна розглядати в правовому, економічному, 

політичному, філософському та інших аспектах. Але, незважаючи на те, що поняття 
«рівність» і «рівноправність» тісно взаємопов‘язані категорії, вони не є тотожними, 

рівність є ширшим поняттям за рівноправність й включає останню [3, с. 8]. Та загалом 

обидва ці поняття застосовуються як синоніми для позначення всього спектра прав і 

свобод, якими можуть користуватися всі люди без утиску з боку держави, дискримінації 

з боку державних органів, окремих посадовців або інших осіб. Тобто, як зазначено в 

словниковій літературі, рівність – це рівне становище людей у суспільстві, що 

виражається в однаковому ставленні до засобів виробництва і в користуванні тими 

самими політичними та громадянськими правами [4, с. 1032]. Тому, як писав 

В. С. Нерсесянц, принцип абстрактної, формальної рівності суб‘єктів, які є учасниками 

певного кола відносин, фактично відмінних між собою, – основний принцип будь-якого 

права, що виражає його специфіку, на відміну від усіх інших видів соціальних норм і типів 
соціальної регуляції [5, с. 22], а Г. М. Комкова наголошує, що «принцип рівноправ‘я має 

місце у всіх кваліфікаціях системи принципів прав і свобод. Він визначає сутність 

правового статусу, його соціальне призначення, тому серед інших принципів правового 

статусу особи рівноправ‘я виділяється особливою роллю» [6, с. 57]. 

Про основоположне значення цього принципу свідчить й те, що він знайшов 

широке відображення в низці важливих міжнародно-правових актів з прав людини, 

зокрема в ст. 2 Статуту ООН, у ст. 1 і 7 Загальної декларації прав людини 1948 р., у ст. 2, 

3, 12, 14, 23, 24, 26 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р., у 

ст. 2, 3, 7, 11, 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. 

тощо. Цю соціально-філософську засаду рівноправності всіх людей прямо зафіксовано в 

ст. 21 Конституції України «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах» [7]. 

Аналогічне положення на конституційному рівні закріплено й у Бельгії (ст.  10, 11), 
Болгарії (п. 1 ст. 6), Греції (ст. 4), Іспанії (ст. 14), Італії (ст. 3), Люксембургу (п. 2 ст. 11), 

Нідерландах (ст. 1), Німеччині (ст. 3), Словаччині (п. 1 ст. 12), Фінляндії (п. 5), Франції 
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(ст. 1), Чехії (ст. 1) та в інших країнах. Щодо принципу рівності громадян України, то 

він конкретизований у ч. 1 та ч. 2 ст. 24 Конституції України, в якій встановлено, що 

«громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом» [7]. 

Як зауважує Н. Г. Шукліна, саме в цих положеннях полягає сутність принципу 

рівноправ‘я; наступні законодавчі варіації на тему про рівність тільки доповнюють цю 

сутність [8, с. 171]. Крім того, в цій конституційній нормі виокремлено три основних 

аспекти аналізованого принципу: 1) рівність громадян у правах; 2) рівність громадян 

перед законом; 3) рівність прав жінки і чоловіка. 

Характеризуючи принцип рівності, С. Погребняк зауважує, що треба вирізняти 

формальну та фактичну рівність, остання реалізується за допомогою чотирьох 

взаємопов‘язаних принципів: 1) принципу рівності перед законом; 2) принципу рівності 
перед судом; 3) принципу рівності прав і свобод людини і громадянина; 4) принципу 

рівності обов‘язків людини і громадянина [9, с. 82]. При цьому варто наголосити, що 

конституційне право в правовій державі забезпечує тільки юридичну, формальну 

рівність між людьми. Тобто фактичної рівності між людьми немає й бути не може, 

оскільки всі відрізняються за своїми індивідуальними можливостями. І тому 

аналізований принцип юридично виправдовує фактичну нерівність між людьми. Як 

наголошує А. З. Георгіца, люди не рівні за своїми фізичними і психічними 

можливостями, за рівнем життя, іншими характеристиками, тому ніяке право не в змозі 

зрівняти їх. Інакше кажучи, відмінності між людьми все ж є і держава їх визнає [10, 

с. 104–105]. Наприклад, у ч. 2 ст. 43 Конституції України зазначено, що «… держава 

гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності» [7], але ці 
можливості не однакові для різних груп населення. Це зумовлено рівнем отриманої 

освіти, наявністю відповідної професії та роботи в населеному пункті, де проживає 

громадянин, суспільними потребами, що не завжди можуть збігатися з особистими 

прагненнями громадян та іншими обставинами. 

Отже, цілком очевидно, що за допомогою конституційного права можна 

гарантувати саме правову рівність, тобто рівні права, свободи та обов‘язки, а також 

забезпечення рівності всіх перед законом. Водночас реалізація принципу рівності в 

правах і свободах та рівності перед законом завжди була й нині залишається досить 

складною проблемою, оскільки від її інтерпретації та реалізації безпосередньо залежить 

правореалізаційна діяльність людини. 

Принцип рівності, який закріплено в ч. 1 ст. 24 Конституції України, означає, що 

лише громадяни мають рівні конституційні права і свободи  та є рівними перед 
законами. Тобто ця норма гарантує тільки рівність громадян перед законом та їх рівні 

права і свободи, а також означає, що вона не має абсолютного характеру. 

Принцип рівності знайшов своє відображення в більшості конституцій держав 

континентальної Європи, і, як правило, стосується кожної людини, що закріплено в 

конституціях Азербайджану, Албанії, Білорусі, Естонії, Польщі, Росії, Сан-Марино, 

Сербії, Словаччини, Туреччини, Фінляндії, Хорватії, Чехії – терміном «усі», а в 

конституціях Андорри, Вірменії, Грузії, Латвії, Литви, Німеччини, Чорногорії, 

Швейцарії – «усі люди». Водночас у конституціях Бельгії, Греції, Іспанії, Люксембургу і 

Монако застосовано терміни (відповідно бельгійці, греки, іспанці, люксембуржці, 

монегаски), які означають національну належність. При цьому треба наголосити, що в 

ст. 24 Конституції України, так само як і в конституціях Австрії (п. 1 ст. 7), Болгарії (п. 2 
ст. 6), Італії (ч. 1 ст. 3), Ліхтенштейну (ч. 1 ст. 31), Північної Македонії (ч. 2 ст. 9), 

Молдови (п. 2 ст. 16), Португалії (п. 1 ст. 13), Румунії (п. 1 ст. 16) і Франції (ст. 1), 

йдеться лише про громадян, коли в ч. 1 ст. 2 Загальної декларації прав людини – про 

кожну людину. Наприклад, у тих випадках, коли йдеться про визначення суб‘єкта прав 

людини, у Конституції України використовуються прийняті в міжнародно-правових 

актах терміни безособового характеру, як: «кожен» (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 34, ч. 1 

ст. 35, ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 42, ч.1, 4 ст. 43, ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 47, ст. 48, ч. 1 ст. 49, ч. 1 

ст. 50, ч. 1 ст. 53, ч. 3, 4, 5 ст. 55, ст. 56, ч. 1 ст. 59 (двічі), ст. 66, ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68); 

«кожний» (ч. 5 ст. 29); «кожному» (ч. 4 ст. 29, ч. 1 ст. 30, ст. 31, ч. 4 ст. 32, ч. 1 ст. 33, ч. 1 

ст. 34, ч. 2 ст. 50, ч. 2 ст. 55, ч. 1 ст. 57); «ніким» (ч. 4 ст. 17); «ніхто» (ч. 4 ст. 5, ч. 1 

ст. 19, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 35, ч. 4 ст. 36, ч. 4 ст. 41, ч. 3 

ст. 44, ч. 3 ст. 47, ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 62); «усі» (ст. 40); або 
словосполучення – «кожна людина» (ст. 23, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 29); «жодна людина» (ч. 3 

ст. 28); «усі люди» (ст. 21) [7]. Тобто використання таких формулювань акцентує 
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визнання закріплених у Конституції України прав і свобод за кожною людиною, яка 

перебуває на її території, незалежно від того, чи є вона громадянином України, 

іноземцем чи особою без громадянства. Як вважають В. В. Маклаков і Б. А. Страшун, 

усі ці формули визначають права людини [11, с. 144]. 

Коли йдеться про права, які мають тільки громадяни України, то вживається чітке 

формулювання: «громадяни» (ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 36, ч. 1, 2 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст. 41, 

ч. 1 ст. 46, ч. 4 ст. 53, ч. 2 ст. 65); «громадянам» (ч. 6 ст. 43, ч. 2 ст. 47, ч. 5 ст. 53, ч. 1 

ст. 54); «громадянин України» (ч. 1, 2 ст. 25, ч. 2 ст. 33); «громадяни України» (ч. 1 

ст. 26, ч. 1, 2 ст. 36, ч. 1 ст. 70); «кожний громадянин» (ч. 2 ст. 13, ч. 3 ст. 32, ч. 1 ст. 47, 

ч. 2 ст. 54); «усі громадяни» (ч. 2 ст. 67) [7]. До речі, термін «людина» вживається в 

тексті Конституції України 31 раз, а термін «громадянин» – 75 разів [12, с. 7]. 
Отже, сучасна європейська конституційна практика, у тому числі й України, 

майже завжди передбачає застосування суб‘єктної класифікації прав людини, яка 

розподіляє сукупність суб‘єктивних прав на права людини та права громадянина. Як 

зазначає Т. А. Француз, юридична номенклатура прав громадянина містить у собі всі 

права людини, а також містить низку специфічних прав і обов‘язків, що надаються 

особі, пов‘язаній з державою відносинами громадянства. Тобто громадянин тієї чи іншої 

держави має весь комплекс прав, які є загальновизнаними правами людини, плюс всі 

права, які визнаються в цій державі [13, с. 240], а І. Бородін також уважає, що права 

людини не збігаються з правами громадянина [14, с. 36], оскільки їх конституційно-

правовий статус є неоднаковий. Різні люди або громадяни, будучи у статусі саме 

людини або громадянина рівноправними, є умовно «нерівні», тобто такі, що мають 
неоднакові юридичні можливості, через наявність у кожного з них різних та інших, ніж 

статус людини або громадянина, правових статусів [15, с. 30]. У зв‘язку з цим ми 

вважаємо, що вітчизняному законодавцю треба внести до Конституції України 

уточнювальне положення, наприклад, таке, яке закріплено в ст. 1 Конституції 

Нідерландів: «ставлення до всіх людей в Нідерландах повинно бути рівним при рівних 

обставинах» [16, с. 477]. 

Крім того, у ч. 1 ст. 24 Конституції України застосовано термінологічне 

словосполучення «конституційні права і свободи». Але власне конституційними вони 

стають після закріплення в Конституції України, що підкреслює їх особливу роль і місце 

в чинному законодавстві. Конституційні права і свободи відрізняються від прав і свобод, 

установлених нормами інших джерел права, низкою особливостей, а саме: мають 

особливу юридичну форму закріплення, якою є конституція; є визначальними щодо всіх 
інших прав і свобод людини і громадянина; не набуваються і не відчужуються за 

волевиявленням людини і громадянина, а належать їм від народження; мають загальний 

характер – їх обсяг є однаковим для кожної людини і кожного громадянина; 

реалізуються через норми інших галузей права [17, с. 168]. 

Потрібно наголосити, що рівність людини і громадянина перед законом означає, 

що, по-перше, не повинні ухвалюватись закони, в яких, встановлюючи права і свободи, 

застосовувався б різний підхід до різних людей чи груп населення (тобто, як зауважує 

К. Хессе, однакові обставини повинні бути врегульовані однаковим способом) [18, 

с. 215]; по-друге, приписи конституції та законів рівною мірою є обов‘язковими для всіх 

його адресатів. Тобто рівність перед законом полягає в тому, що стосовно кожної особи 

йому належить мати однакову силу впливу, незважаючи при цьому на індивідуальні 
відмінності між людьми [3, с. 11]. В юридичній літературі наводиться приклад, коли 

президент Сербії Борис Тадіч, перебуваючи на стадіоні під час зустрічі футбольної 

команди Сербії з іншою командою, на радість від того, що сербська команда виграла 

відбірковий матч і таким способом потрапила на чемпіонат світу з футболу, вирішив 

відсвяткувати цю перемогу і випив келих шампанського з друзями прямо на трибуні 

стадіону. Оскільки розпивати спиртні напої на стадіоні заборонено, його притягнули до 

адміністративної відповідальності. Маючи президентську недоторканність, він не 

ухилився від відповідальності, а сказав, що всі рівні перед судом, і він як звичайний 

громадянин теж повинен з‘явитися в суд і відповісти за свій вчинок. Суд ухвалив 

сплатити адміністративний штраф у розмірі 5 тис. євро [8, с. 25–26]. Тобто держава і 

закон повинні однаково ставитися до кожної людини, не визнаючи при цьому привілеїв і 

не встановлюючи правообмежень. 
Водночас треба звернути увагу на те, що національні конституції європейських 

держав неоднаково формулюють аналізований принцип – іноді у формі заборони 
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дискримінації, іноді позитивно, а іноді поєднуючи позитивну та негативну форми. 

Наприклад, у ст. 29 Конституції Литви зазначено, що «перед законом, судом і іншими 

державними інститутами чи посадовими особами всі особи рівні» [19, с. 559], а в п. 1 ст. 3 

Основного закону Німеччини встановлено: «Усі люди рівні перед законом» [16, с. 181-182]. 

Пояснюючи цю статтю, К. Хессе зауважив, що будь-якій державній владі заборонено 

використовувати чинне право в інтересах або на шкоду окремій особі. Правову рівність без 

вагань можна визначати як основну вимогу правової держави [18, с. 214–215]. 

Отже, усі без винятку права і свободи людини і громадянина, які закріплені в 

конституції та інших законах, а також у підзаконних нормативно-правових актах, мають 

бути рівними, що відповідає вимогам міжнародного права, європейським стандартам і 

загальнолюдським цінностям. 
З огляду на викладене, пропонуємо в аналізованій частині термін «громадяни» 

замінити на термін «усі люди», а з термінологічного словосполучення «конституційні 

права і свободи» вилучити слово «конституційні» та викласти це положення в такій 

редакції: «Усі люди мають рівні права і свободи та є рівними перед законом». 

У ч. 2 ст. 24 Конституції України акцентовано, що «не може бути привілеїв чи 

обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками» [7]. Це положення передбачає неприпустимість 

дискримінації, вказуючи перелік ознак (загалом одинадцять), а також встановлюючи, що 

цей перелік є невичерпним. Такі самі та подібні ознаки закріплено і в конституціях Австрії 

(п. 1 ст. 7), Азербайджану (п. III ст. 25), Албанії (п. 2 ст. 18), Андорри (п. 1 ст. 6), Болгарії 
(п. 2 ст. 6), Вірменії (ч. 2 ст. 14.1), Грузії (ст. 14), Естонії (ч. 1 §12), Іспанії (ст. 14), Латвії 

(ст. 12), Литви (ч. 2 ст. 29), Молдови (п. 2 ст. 16), Нідерландів (ст. 1), Німеччини (п. 3-1 

ст. 3), Північної Македонії (ч. 1 ст. 9), Португалії (п. 2 ст. 13), Росії (п. 2 ст. 19), Сан-

Марино (ч. 1 ст. 4), Сербії (ч. 3 ст. 21), Словаччини (п. 2 ст. 12), Словенії (ч. 2 ст. 14), 

Туреччини (ч. 1-2 ст. 10), Франції (ст. 1), Чорногорії (ч. 2 ст. 17), Швейцарії (п. 2 ст. 8). Як 

правило, відповідні ознаки притаманні особі як фізіологічні або ментальні риси, і вона не 

може їх позбутися. За словами В. М. Шаповала, саме з цією обставиною пов'язаний той 

факт, що встановлення преференцій чи обмежень у правах і обов‘язках за названими та 

деякими іншими подібними ознаками вважається дискримінацією [20, с. 166]. 

На сьогодні населення України сповідує різні релігійні, політичні та інші погляди, 

має різне національне, соціальне походження та майновий стан, а також різні рідні мови 

тощо. І тому за такої багатоманітності неможливо робити для будь-кого які-небудь 
привілеї чи обмеження. Наприклад, у п. 1 ст. 16 Конституції Румунії встановлено, що 

«громадяни рівні перед законом і публічною владою без привілеїв і без дискримінації» [21, 

с. 65], у ст. 17 Конституції Монако – «монегаски рівні перед законом. Між ними немає 

привілеїв» [22, с. 592], у ст. 4 Конституції Сан-Марино – «усі рівні перед законом 

незалежно від особистого, економічного, соціального, політичного та релігійного 

становища» [21, с. 101], а в ч. 2 ст. 17 Конституції Чорногорії зазначено що «усі люди рівні 

перед законом, незалежно від їх особливостей чи особистих якостей» [23]. 

На жаль, цей принцип порушується в законодавстві України тому, що в 

реальному житті домінує дух корпоративності, діє багато нормативно установлених 

владою особливих прав-привілеїв, спеціальних правових режимів, різних правових 

винятків і пільг на користь окремих осіб, груп, професій, соціальних верств, територій 
тощо [24, с. 93], що сприймається суспільством неоднозначно і стає здебільшого 

предметом гострих соціально-політичних дискусій, а також суперечок і конфліктів. Як 

слушно зазначає щодо цього О. А. Лукашева, збереження привілеїв і пільг – це 

незаконне поліпшення статусу одних за рахунок інших, що неминуче призводить до 

розколу суспільства [25, с. 97]. Але треба враховувати, що рівноправність та заборона 

дискримінації не означають, що держава не може встановлювати пільги, компенсації та 

інші форми допомоги, які потрібні для підтримки соціально незахищених або 

малозахищених категорій осіб, і відповідним категоріям населення (особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам та інвалідам війни; 

учасникам АТО; одиноким матерям; багатодітним родинам тощо). Ці пільги є визнанням 

суспільством стандартів соціальної справедливості.  

Отже, з урахуванням результатів порівняльно-правового аналізу ч. 2 ст. 24 
Конституції України з аналогічними положеннями конституцій європейських держав, 

ми вважаємо за необхідне посилити формулювання цієї частини через встановлення 
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гарантій з боку держави та викласти її в такий спосіб: «Держава гарантує користування 

правами і свободами без привілеїв чи обмежень незалежно від раси, кольору шкіри, 

національності, статі, мови, майнового стану, соціального походження, місця 

проживання, політичних, релігійних та інших переконань і світоглядних позицій». 

Принцип рівності є універсальною категорією, яка виключає дискримінацію за 

будь-якою ознакою, у тому числі за ознакою статі. У зв‘язку з цим на конституційному 

рівні знайшло своє відображення положення, в якому окремо наголошено на рівності 

прав жінки і чоловіка (ч. 3 ст. 24 Конституції України) та на розвиток якого в 1979 р. 

Україна ратифікувала Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації щодо 

жінок та у 2005 р. було прийнято Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» [26]. При цьому треба наголосити, що конструкція цієї 
рівності розкривається через закріплення в конституційному положенні вимог, умов і 

пільг, які повинні, на думку вітчизняного законодавця, допомогти жінкам вирішити 

дуже складні питання та вийти з становища, в якому вони опинилися в нашому 

суспільстві. Тобто в Конституції України було запропоновано таке формулювання 

забезпечення рівності прав жінки і чоловіка, якого не має абсолютна більшість держав 

континентальної Європи, крім Фінляндії, у п. 4 § 6 Основного закону якої записано, що 

«рівність між статями в суспільній діяльності або трудовому житті забезпечується згідно 

з більш детальними приписами закону, особливо щдо заробітної плати і інших умов 

найму» [21, с. 372], а також у Конституції Швейцарії, у п. 3 ст. 8 (Рівноправ‘я) якої 

вказано, що «чоловік і жінка рівноправні. Закон забезпечує їх рівне правове і фактичне 

становище насамперед у сім‘ї, навчанні та праці. Чоловік і жінка мають право на рівну 
заробітну плату за рівноцінну працю» [21, с. 538]. Водночас у п. 2-2 ст. 3 Основного 

закону Німеччини зазначено, що «чоловіки і жінки рівноправні. Держава сприяє 

фактичному здійсненню рівноправ‘я жінок і чоловіків і вживає заходи щодо наявних 

недоліків» [16, с. 181], у п. 1 § 66 Конституції Угорщини: «Угорщина забезпечує 

рівноправ‘я чоловіків і жінок щодо всіх громадянських і політичних, а також 

економічних, соціальних і культурних прав» [27, с. 560], у ч. 3 § 2 Конституції Швеції: 

«… суспільство повинно забезпечувати чоловікам і жінкам рівні права …» [21, с. 598], а 

в ст. 15 (Рівноправ‘я статі) Конституції Сербії записано, що «держава гарантує 

рівноправ‘я жінок і чоловіків і розвиває політику рівних можливостей» [28]. Майже 

аналогічна норма закріплена і в ст. 18 (Рівність статі) Конституції Чорногорії [23]. У ч. 2 

ст. 31 Конституції Ліхтенштейну та в п. II ст. 25 (Право на рівність) Конституції 

Азербайджану відповідно вказано, що «чоловіки і жінки рівноправні» і «чоловіки і 
жінки мають рівні права і свободи» [19, с. 30]. І лише одна Польща у своїй Конституції 

(ст. 33) питання, що аналізується, закріпила в окремій нормі. 

Але попри численні національні й міжнародно-правові акти, проблема формального 

та особливо реального забезпечення рівності прав жінки і чоловіка як в Україні, так і 

навіть у демократичних, економічно розвинутих державах усе ще є невирішеною. 

На наш погляд, основною проблемою вітчизняного законодавства у сфері 

рівноправ‘я жінки і чоловіка (гендерної рівності) є формальне закріплення цієї рівності 

та декларативність, непродуманість і нечіткість його положення. І тому держава повинна 

створювати предметне законодавство, орієнтоване на вирішення практичних гендерних 

проблем, детальне регулювання окремих аспектів становлення гендерної рівності та 

законодавче визначення всього спектра прав і свобод та можливостей [29, с. 169]. 
З погляду логіки та юридичної техніки, а також з урахуванням конституційної 

практики зарубіжних країн і досліджень вітчизняних науковців пропонуємо ч. 3 ст. 24 

Конституції України викласти в такій редакції: «Держава сприяє здійсненню рівноправ‘я 

жінок і чоловіків і вживає заходів щодо надання їм рівних можливостей у всіх сферах 

життєдіяльності». 

Висновок. Отже, такий підхід надасть змогу новій редакції ст. 24 Конституції 

України мати більш досконалий вигляд, а саме:  

«Усі люди мають рівні права і свободи та є рівними перед законом. 

Держава гарантує користування правами і свободами без привілеїв чи обмежень 

незалежно від раси, кольору шкіри, національності, статі, мови, майнового стану, 

соціального походження, місця проживання, політичних, релігійних та інших 

переконань і світоглядних позицій. 
Держава сприяє здійсненню рівноправ‘я жінок і чоловіків і вживає заходів щодо 

надання їм рівних можливостей у всіх сферах життєдіяльності». 
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ABSTRACT 

Yuriy Kyrychenko, Viktor Kyrychenko. Constitutional regulation of the principle of 

equality of rights and freedoms of man and citizen in Ukraine and the countries of continental 
Europe: comparative legal analysis. The article considers the principle of equality, which is discussed 
in Part 4 of Art. 13; st.st.21, 24; Part 2 of Art.38; Part 2 of Art.43; Part 1 of Art.51; Part 1 of Art.52; Part 
1 of Art.71; Part 2 of Art. 129 of the Constitution of Ukraine and is mentioned in most constitutions of 
European states, and it is proved that it is not only a principle of constitutional law, but also one of the 
fundamental principles on which human rights and freedoms are exercised and their place in society and 
state is determined.  

It is noted that the terms «equality» and «equality», although used interchangeably to denote 

the full range of rights and freedoms, are not identical. Equality is a broader concept than equality and 
includes the latter. It is proved that in Art. 24 of the Constitution of Ukraine identifies three main 
aspects of this principle: 1) equality of citizens in rights; 2) equality of citizens before the law; 
3) equality of rights of women and men, and it is emphasized that the state provides only legal, formal 
equality between people. That is, there is no and cannot be actual equality between people, because 
everyone differs in their individual abilities. Therefore, the analyzed principle legally justifies the 
actual inequality between people. 

It is substantiated that the provision, which is enshrined in Part 1 of Art. 24 of the Constitution of 

Ukraine guarantees only the equality of citizens before the law and their equal rights and freedoms. At the 
same time, there are examples that this principle applies to every person who is enshrined in the 
constitutions of continental Europe by the term «all», «all people» or a term meaning nationality 
(Belgians, Greeks, Spaniards, Luxembourgers, Monegasques). In this regard, it is proposed to replace the 
term «citizens» in the analyzed part with the term «all people», as well as to remove the word 
«constitutional» from the terminological phrase «constitutional rights and freedoms».  

It is emphasized that there can be no privileges or restrictions on the grounds listed in Part 2 of 
Art. 24 of the Constitution of Ukraine (eleven in total). The same and other similar features are enshrined 

in the constitutional market in 25 of the 42 European states belonging to the Romano-Germanic system of 
law. It is concluded that it is necessary to strengthen the wording of this part through the establishment of 
guarantees by the state.  

In Part 3 of Art. 24 of the Constitution of Ukraine reflected the provision, which separately 
emphasizes the equality of women's and men's rights through the consolidation of requirements, 
conditions and benefits, ie proposed a wording that does not have the vast majority of continental Europe. 
And therefore it is offered to state this part in other way.  

The expediency from the point of view of logic and legal technique, and also taking into account 
the constitutional practice of foreign countries and researches of domestic scientists of statement of Art. 

24 of the Constitution of Ukraine in a new edition, which will give it the opportunity to have a more 
perfect look. 

Keywords: constitutional principle of equality, equality, equality of rights and freedoms, equality 
before the law, equality of rights of women and men. 

 

 


