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Конституційне право громадян на мирні зібрання  
в системі сучасних правових цінностей 

Мета статті – дослідити  конституційне право громадян на мирні зібрання в системі сучасних правових 
цінностей. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в публікації обґрунтовано місце конституційного 
права громадян на мирні зібрання в системі сучасних правових цінностей, з’ясовано поняття та сутність, а 
також здійснено загальний огляд системи правових цінностей в Україні, досліджено роль конституційного 
права громадян на мирні зібрання у відповідній системі, на підставі аргументів і наявних фактів 
сформульовано науково обґрунтовані висновки. Питання формування та становлення системи сучасних 
правових цінностей є надзвичайно актуальним в умовах становлення національної демократії, утвердження 
принципів правової державності. Правова система суспільства є суто юридичним явищем, що тісно пов’язане 
із системою правових цінностей, бере з нього витоки та формується на підставі традицій та усталених 
суспільних (соціальних) практик. За результатами аналізу впливу культури мирних зібрань, реалізації 
громадянами відповідного права та його становлення в системі сучасних правових цінностей було доведено, 
що кожен історичний етап становлення української державності знаменувався масовим зібранням. Українська 
історія, зокрема історія українського права та правової системи, має кілька виразних прикладів публічної 
реалізації права на мирні зібрання громадянами, що зумовили реальні юридичні наслідки, а також недопущення 
узурпації влади й інших протиправних діянь, що підтверджує позицію авторів щодо фундаментального 
значення відповідного права громадян. 
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Вступ 

Будь-яке сучасне суспільство має певну 
правову систему, що його регулює. Це надає 
можливість утверджувати демократичні цінності 
та спільно проживати в атмосфері миру, 
досягати нових цивілізаційних і технологічних 
вершин у науці й техніці. 

Українська державність, що є молодою, 
порівняно зі сталими європейськими демокра-
тіями, знаходиться на етапі становлення, якому 
притаманний пошук можливих способів 
реалізації як правової держави. Це дає підстави 
стверджувати, що всі інститути правового 
суспільства перебувають на стадії формування 
або становлення та не функціонують здебіль-
шого на належному рівні. 

Конституційне право громадян збиратися 
мирно, без зброї, проводити мітинги, походи й 
демонстрації є одним із провідних інститутів прав 
людини, що відіграв критично важливу роль у 
становленні української державності й ознаме-
нував її відродження після тривалого радянсь-
кого гніту. На цьому акцентують у своїх 
дослідженнях Є. Кобрусева (Kobrusieva, 2020), 
І. Конєв (Koniev, 2019), А. Чуб (Chub, 2020) та 
М. Самбор (Sambor, 2020).  

З огляду на те, що в умовах сьогодення 
система українських правових цінностей лише 
формується, доцільно, на нашу думку, визначити 
роль і місце права на мирні зібрання в ній, а 
також з’ясувати зміст і сутність цієї системи 
загалом. 

У різні історичні періоди науковому 
дослідженню проблемних питань реалізації права 
на мирні зібрання присвятили свої праці такі 
дослідники: А. Колодій, Р. Куйбіда, О. Куракін, 
В. Матвеєв, Л. Наливайко, М. Смокович, 
Ю. Шемшученко та ін. Водночас найбільш визначні, 
прикладного спрямування дослідження за цією 
проблематикою присвятили О. Васьковська 
(Vaskovska, 2007), О. Власенко (Vlasenko, 2011), 
О. Клименко (Klymenko, 2014), Р. Мельник (Melnyk, 
2015), О. Шкарнега (Shkarneha, 2016), М. Середа 
(Sereda, 2019), М. Філоретова (Filoretova, 2020; 
Filoretova, 2021), А. Загороднюк (Zahorodniuk, 2021) 
та ін. 

Напрацювання цих дослідників сприяли 
розробленню наукової проблематики функціону-
вання права на мирні зібрання з позицій різних 
галузей юридичної науки. Проте, на нашу думку, з 
огляду на критичну соціальну значущість 
відповідного права, проблемні питання його 
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нормативного регулювання, на чому акцентували 
дослідники, а також необхідність визначення місця 
конституційного права на мирні зібрання в системі 
сучасних правових цінностей, ця тематика 
потребує подальшого наукового опрацювання. 

Мета і завдання дослідження 

Метою статті є дослідження місця конститу-
ційного права громадян на мирні зібрання в системі 
сучасних правових цінностей.  

Поставлена мета зумовила необхідність 
реалізації низки дослідних завдань, серед яких, 
зокрема: з’ясування поняття та сутності, а також 
загальний огляд системи правових цінностей в 
Україні; дослідження ролі й місця конституційного 
права громадян на мирні зібрання у відповідній 
системі, аргументація такого твердження; обґрунту-
вання висновків до проведеного дослідження на 
підставі сформованих аргументів і наявних фактів. 

Виклад основного матеріалу 

Сучасна система правових цінностей 
України є безпосереднім відображенням рівня 
правової свідомості громадян, що засвідчує 
наявність комплексних намагань у галузі прав 
людини й гарантує сталий демократичний розвиток 
усіх галузей суспільного правового буття. 

Учені О. Зайчук і Н. Оніщенко свою позицію 
щодо права вибудовують на тому, що воно є 
свободою, зумовленою рівністю, рівним мірилом 
свободи, легітимованими в суспільстві нормами, 
що детерміновані досягнутим суспільством рівнем 
моралі й етики, які ґрунтуються на владних засобах 
охорони (Zaichuk, & Onyshchenko, 2006, p. 96). 
Водночас О. Петришин, С. Погребняк і В. Сморо-
динський стверджують, що право – це міра 
можливої поведінки особи (Petryshyn, Pohrebniak, & 
Smorodynskyi, 2015, p. 238). Зазначене дає 
підстави стверджувати, що правова система та 
право як її базовий елемент є сутнісно взаємо-
пов’язаними, оскільки власне право не може 
існувати без комплексу характерних ознак.  

За своїм змістом правом є комплекс норм-
регуляторів, що впорядковують суспільні відно-
сини, визначають сукупність правил поведінки, 
застосування яких під час регуляції суспільних 
відносин санкціонує держава. Тобто свідома 
активна або пасивна поведінка суб’єктів права 
фактично зумовлює утворення юридичної сутності 
права. Саме особа обирає конкретний варіант 
власної поведінки, що здатний задовольнити 
певний її інтерес чи потребу. Зміст будь-якого 
суб’єктивного права полягає в тому, що воно 
надає уповноваженому суб’єкту можливості: 
поводити себе відповідно (право на власні дії); 
вимагати відповідної поведінки від інших суб’єктів 
(право на чужі дії); звертатися до держави за 
захистом свого юридичного права (Hrytsenko, 

2015, p. 237). Отже, ці явища полягають передусім 
у визначеності суспільства стосовно того, що є 
межею права, яка поведінка є правовою, а яка – 
протиправною, які засоби охорони права встанов-
люються в певному суспільстві, яку ієрархічність 
прав людини в конкретному суспільстві 
встановлено. 

Найбільш ґрунтовне визначення прав людини 
пропонує М. Козюбра, який вважає, що права 
людини – це визнані світовим співтовариством 
блага й умови життя, яких може домагатися особа 
від держави й суспільства, у яких вона живе, і 
забезпечення яких реальне в умовах досягнутого 
людством прогресу (Koziubra, 2015). Натомість 
А. Колодій зазначає, що, попри відмінність у 
поглядах на проблему принципів права, юридична 
наука у відповідні історичні епохи була єдина в 
проголошенні певних положень та ідей як 
принципів права (Kolodii, 1998). Водночас ключо-
вою функцією права в ліберальному суспільстві є 
врегулювання наявних суспільних відносин на 
підставі принципів права, що становлять його 
сутність, яку можна схарактеризувати як 
дозвільно-регламентуючу (Ordenov, 2017, p. 74]. 
Отже, визначальна роль права у формуванні 
правової системи суспільства є беззаперечною. 
Право є матерією, що його утворює, а система 
своєю чергою забезпечує його дію в просторі, 
дотримання всіма суб’єктами, притягнення до 
відповідальності тих, хто його порушує. Найбільш 
фундаментальним є революційне значення прав 
людини та процесів їх реалізації в розбудові 
сучасної демократії, оскільки саме в спосіб 
практичного втілення своїх прав особи беруть 
участь у важливих суспільних і державних 
процесах. 

Учені В. Нагребельний і В. Стретович ствер-
джують, що українська національна правова 
система формувалася в складних умовах, і це 
зумовлено як відсутністю державної незалежності 
протягом тривалих періодів історії, так і геопо-
літичним розташуванням України й відповідним 
ідеологічним впливом на українське суспільство 
протилежних за змістом європейських і східних 
концепцій (Nahrebelnyi, 2003; Stretovych, 1998).       

У попередніх дослідженнях ми зауважували, 
що історичні етапи становлення української 
правової системи й державності суттєво 
вплинули на сучасне функціонування відповідних 
понять, причому не всі з них мали позитивні 
особливості, а з часу ліквідації козаччини до 
здобуття Україною незалежності (з розпадом 
СРСР) українська правова система переживала 
часи систематичної руйнації. 

Нині правова система України знаходиться на 
шляху пошуку найефективніших засобів розвитку 
суспільства й адекватного відображення загально-
соціальних процесів. В умовах глобалізації 
суспільства правова система України орієнтується 
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на міжнародні стандарти, досвід, накопичений 
світовим співтовариством, і здобутки цивілізацій-
ного розвитку людства (Lukianov, 2015). Це 
засвідчено низкою історичних подій, що карди-
нально вплинули на становлення української 
державності, оскільки саме євроінтеграційні 
намагання зокрема та європейський вибір українців 
загалом суттєво змінили його вектор. 

Національна правова система України, вважає 
М. Мірошниченко, – це система, що відображає 
соціально-економічну, політичну й культурно-
історичну своєрідність розвитку українського 
народу (правова система конкретного суспільства). 
Культурно-історична її своєрідність є вираженням 
ментальних рис українського народу, сформова-
ного в націю. Ядром української правової системи є 
її право, що розвивається на підставі традицій та 
інновацій (Miroshnychenko, 2015, p. 26). Слід також 
зауважити, що українське право, як і будь-яка 
складова становлення державності в країнах світу, 
відіграло визначальну роль у цьому процесі. 
Оскільки саме активна й систематична вимога 
українського суспільства до залучення його в 
управління державними справами, реалізації 
основоположних прав і свобод людини та 
громадянина і сформувала основне ядро україн-
ської правової системи. Чи не найважливіше 
значення в цих процесах мали інститут мирних 
зібрань і безпосередня реалізація суспільством 
цього права в ситуаціях, коли загальнодержавна 
політика рухалася не в тому напрямі, що був 
означений для неї громадою.  

На думку Н. Пильгун й О. Вінічук, на шляху 
утвердження прав і свобод людини українське 
суспільство пройшло тернистий шлях, поширюючи 
принцип рівноправності на дедалі більшу кількість 
осіб і спектр відносин між ними. Власне вся 
цивілізаційна історія людства становить генезу 
прав людини. Саме боротьба за права людини, за 
нові ступені свободи особи ставала каталізатором 
масштабних змін у суспільно-політичному житті 
більшості держав світу, вела до нового осмислення 
ролі людини в її відносинах з іншими людьми, 
суспільством і державою (Pilhun, & Vinichuk, 2018). 
Така думка й наша позиція загалом дає підстави 
стверджувати, що в процесі становлення правової 
системи України, процесів регламентації та 
уможливлення втілення життя низки осново-
положних прав і свобод людини й громадянина 
найважливішим є намагання розбудувати правову 
державність. 

Ми вважаємо, що одним з основоположних 
факторів формування української правової 
системи, а також становлення демократичних 
процесів у контексті розбудови правової держави 
є реалізація громадянами права на мирні 
зібрання, що є одним з основоположних у світі та 
регламентується також Конституцією України. 

Стаття 39 Основного Закону визначає, що 
громадяни мають право збиратися мирно, без 
зброї, проводити збори, мітинги, походи й 
демонстрації, про проведення яких завчасно 
сповіщають органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування. Обмеження щодо 
реалізації цього права може встановлювати суд 
відповідно до закону й лише в інтересах 
національної безпеки та громадського порядку – 
з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення або захисту 
прав і свобод інших людей ("Konstytutsiia 
Ukrainy", 1996). Водночас слід зауважити, що 
норми Конституції України є нормами прямої дії, 
що уможливлюють їх реалізацію громадянами 
без утворення спеціального законодавства (хоча 
ми вважаємо, що це суттєво спростило би 
відповідні процеси, а також надало додаткові 
гарантії реалізації права в сучасних реаліях). 
Тому однозначність важливості інституту мирних 
зібрань у процесі становлення вітчизняної 
державності не викликає заперечень, про що 
стверджують також і дослідники. 

Аналізуючи зміст конституційних норм щодо 
права на свободу мирних зібрань, Р. Мельник, 
Є. Кобрусева, І. Конєв, А. Чуб і М. Самбор 
зазначають, що таке право визнається в безаль-
тернативному порядку та гарантується Основним 
Законом відповідної країни; не потребує 
санкціонування органами влади; підлягає охороні 
за умови мирності й беззбройності зібрань; межі 
реалізації цього права є різними, одні країни 
визнають це право за кожною особою, інші – 
виключно за своїми громадянами; передбачається 
можливість обмеження права на свободу мирних 
зібрань на підставі та відповідно до спеціального 
закону (Melnyk, 2015, p. 33; Kobrusieva, 2020; 
Koniev, 2019; Chub, 2020; Sambor, 2020). 

Слід акцентувати на історії найважливіших 
мирних зібрань, що відіграли ключову роль у 
становленні української державності, зокрема це: 
Революція на граніті (жовтень 1990 року), 
Помаранчева революція (листопад 2004 року – 
січень 2005 року) та Революція Гідності 
(листопад 2013-го – лютий 2014 року). Ми 
вважаємо, що саме ці події мали визначальний 
вплив на становлення права на мирні зібрання в 
системі сучасних правових цінностей, що надало 
можливість реалізовувати також й інші права та 
свободи людини і громадянина. 

Один з учасників Революції на граніті В. Рог 
зазначає, що акція протесту була організована 
силами студентства, а її наслідком стали 
відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія 
Масола й виконання низки висунутих вимог. 
Значний вплив ці події мали й на подальшу 
активність молоді. Зокрема, чимало літератури із 
західних регіонів розійшлося іншими областями 
(Andrikevich, 2013). Ключовим у юридичному 
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контексті є положення постанови Верховної Ради 
Української РСР «Про розгляд вимог студентів, 
які проводять голодування в м. Києві з 2 жовтня 
1990 року», щодо врахування в пунктах 
1 (Стосовно проведення нових виборів), 
2 (Стосовно військової служби громадян України), 
3 (Стосовно націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ 
на території України), 4 (Стосовно Союзного 
договору), 5 (Стосовно відставки Голови Ради 
Міністрів УРСР) усіх вимог мітингувальників 
("Postanova Verkhovnoi Rady", 1990), що стало 
невідворотною точкою відновлення української 
державності, становлення демократичних 
цінностей в українському суспільстві, попри сторічні 
спроби руйнації української національної ідеї. 

Крім цього, ще одним суттєвим фактором 
впливу на формування системи правових 
цінностей українського суспільства та держави є 
Помаранчева революція, що відбулася в 2004–
2005 роках. За підрахунками Р. Офіцинського, у 
центрі столиці збиралися до 500 тисяч 
мітингувальників, у Львові – понад 100 тисяч, у 
Харкові – до 70 тисяч (Ofitsynskyi, 2005, p. 296), 
що свідчило про масовий характер протестного 
руху. Водночас слід акцентувати на суттєвому 
правовому результаті проведення протестної 
акції, що була пов’язана передусім з обуренням 
українського суспільства внаслідок масових 
фальсифікацій виборів Президента України 
2004 року. 

Тому постановою Верховної Ради України 
від 27 листопада 2004 року № 2214-IV «Про 
політичну кризу у державі, що виникла у зв’язку з 
виборами Президента України» було визнано 
політичну кризу в Україні та сформовано основні 
організаційно-правові форми та конкретні кроки, 
що мали вплинути на активний вихід з неї, 
стабілізацію функціонування правової системи 
суспільства в класичному її значенні. 

Наприклад, Верховна Рада України 
постановила визнання недійсними результатів 
повторного голосування виборів Президента 
України 2004 року (унаслідок порушення виборчого 
законодавства); висловила недовіру Центральній 
виборчій комісії у зв’язку з неналежним виконанням 
нею обов’язків; запропонувала Президенту України 
до 1 грудня 2004 року внести на розгляд Верховної 
Ради України подання щодо дострокового 
припинення повноважень  членів  Центральної  
виборчої  комісії; визнала за необхідне подальший 
розгляд питань про утворення тимчасової слідчої 
комісії, порядок проведення урочистого засідання 
Верховної Ради України, а також інші важливі кроки 
("Postanova Verkhovnoi Rady", 2004). Отже, 
українська влада підтвердила задекларовані 
положення Конституції України щодо визначаль-
ного й установчого характеру позиції українського 
народу, що втілилася в результаті масових мирних 
зібрань у формі протесту (у цьому випадку). 

На думку Д. Костюка, важливим починанням, 
яке допомогло визначити рівень розвитку 
громадянського суспільства в Україні на підставі 
збору документальних даних й опитування 
громадян, став проєкт «Визначення Індексу 
розвитку громадянського суспільства», проведений 
упродовж 1999–2005 років Міжнародною організа-
цією CIVICUS. За результатами дослідження 
виявили низку позитивних рис, які характеризують 
громадянське суспільство в Україні. Це, зокрема, 
розвиненість правозахисних груп, які інформують 
громадян щодо стану та способів захисту їхніх 
прав, і толерантність громадянського суспільства, 
його схильність до ненасильницьких методів 
боротьби. Помаранчева революція розвіяла 
поширений стереотип: дослідження засвідчило 
доволі високий рівень участі громадян в  
акціях громадянського суспільства (хоча лише 
12 % дорослого населення станом на 2005 рік  
було охоплене формальними організаціями, 
50 % опитаних зізналися, що беруть участь в 
різноманітних акціях (Kostiuk, 2018). Зазначене 
демонструє необхідність і важливість система-
тичного зміцнення інституту мирних зібрань в 
ієрархії прав і свобод людини та громадянина у 
світі загалом й Україні зокрема. Виключно цей 
інститут шляхом кооперації різної кількості 
громадян здатний продемонструвати значущість 
громадянської позиції щодо курсу державної 
політики в позавиборний період. 

Водночас найтрагічнішим, однак результа-
тивним було проведення мирних акцій протесту 
восени та взимку 2013–2014 років, що поступово 
переросли в криваве протистояння з представ-
никами владної верхівки й мали результатом їх 
делегітимізацію та повалення тоталітарного 
режиму.  

Основною підставою проведення безстрокових 
мирних зібрань на майдані Незалежності в Києві 
була відмова 21 листопада 2013 року чинної влади 
від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що мало 
відбутися 28 листопада. Це рішення спричинило 
обурення громадськості, наслідком якого став 
протестний рух «Євромайдан», головні події якого 
відбувалися в Києві ("Ukraina ne pidpysala Uhodu"). 

Крім цього, одним із факторів було прийняття 
та підписання низки законів України (від 16 січня 
2014 року № 731-VII «Про внесення змін до Закону 
України “Про усунення негативних наслідків та 
недопущення переслідування та покарання осіб з 
приводу подій, які мали місце під час проведення 
мирних зібрань”» ("Zakon Ukrainy", 2014) (що 
звільняв від кримінальної відповідальності праців-
ників силового блоку, звинувачених у масовому 
неправомірному застосуванні сили, спеціальних 
засобів і зброї до мирних протестувальників); від 
16 січня 2014 року № 728-VII «Про внесення змін 
до Закону України “Про внесення зміни до 
статті 297 Кримінального кодексу України щодо 
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відповідальності за осквернення або руйнування 
пам’ятників, споруджених в пам’ять тих, хто 
боровся проти нацизму в роки Другої світової 
війни – радянських воїнів-визволителів, учасників 
партизанського руху, підпільників, жертв 
нацистських переслідувань, а також воїнів-
інтернаціоналістів та миротворців”» ("Zakon 
Ukrainy", 2014, No. 728-VII) (що автоматично забез-
печив би правоохоронним органам можливість 
притягнення до відповідальності за повалення 
пам’ятних знаків і скульптур радянським лідерам) 
тощо), суттєво обмежили права та свободи людини 
і громадянина, йшли в розріз із позицією 
суспільства щодо вектору розвитку української 
держави, а також суперечили усвідомленим і 
прийнятим демократичним цінностям українського 
народу. 

Результатом зазначених подій і кроків, що 

ознаменували становлення інституту права на 

мирні зібрання як ключового інструменту впливу 

на український політикум, стало прийняття низки 

законів України, що відновили права і свободи 

людини й громадянина та були спрямовані на 

стабілізацію функціонування правопорядку в 

суспільстві шляхом недопущення становлення 

диктатури влади (наприклад, закони України від 

28 січня 2014 року № 732-VII «Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких законів 

України» (якими було скасовано згадану вище 

низку антидемократичних нормативно-правових 

актів, що суттєво обмежували права і свободи 

людини і громадянина) ("Zakon Ukrainy", 2014, 

No. 732-VII), а також від 21 лютого 2014 року 

№ 742-VII «Про відновлення дії окремих 

положень Конституції України» (що визначали 

перевагу українського Парламенту щодо 

інституту Президента України, що є традиційним 

для парламентсько-президентської республіки) 

("Zakon Ukrainy", 2014, No. 742-VII), а також інші 

важливі нормативно-правові акти.  

Революція Гідності відіграла визначальну 
роль в історії України. Події на Майдані сприяли 
відродженню цінностей свободи. Майдан став 
епіцентром кардинальних змін у країні, він спряму-
вав Україну на шлях до Європи ("Revoliutsiia 
Hidnosti"). Із цього приводу І. Коротенко ствер-
джує: «Протестні настрої зими 2013–14 років 
розпочалися зі студентів. Справжня Революція 
Гідності, активні фази протистояння розпочалися 
якраз після побиття студентів на майдані 
Незалежності. Однак, до того вимоги молоді були 
простими – євроасоціація. Попри різні економічні 
сперечання, студенти, громадські активісти та й 
загалом прості люди вбачали у європейському 
векторі краще майбутнє. Якщо розбити зимові 
протести на фази, то умовно студентська була 
найспокійнішою, мирною, толерантною» 
(Krotenko, 2015). Ми вважаємо цілком виправ-

даною сакралізацію процесу Революції Гідності, 
оскільки саме ці події, що реалізовувалися як 
мирне зібрання внаслідок жорсткої агресії 
тогочасної влади, продемонстрували світу 
тоталітарний контекст чинного владного режиму, а 
водночас незламність українського народу. 

Крім цього, А. Киридон акцентував на тому, що 
Революція Гідності стала маркером і потужним 
імпульсом процесів у новітній історії України, 
лакмусом європейської спільноти загалом, що у 
внутрішньополітичному відношенні внесла істотні 
корективи в процеси самоідентифікації та творення 
політичної нації, а також в уявлення про місце 
України у світі як суб’єкта міжнародних відносин 
(Kyrydon, 2015, p. 29). Саме стійке бажання 
українського народу до інтеграції в європейське 
співтовариство та передбачена міжнародним  
і національним законодавством можливість 
реалізації права на мирні зібрання дали змогу 
вільно висловити свою позицію щодо подальшого 
вектору державної політики й ідентифікувати 
українську націю як частину світового європей-
ського співтовариства. 

Водночас, позитивно оцінюючи революційні 

рухи та практику вирішення важливих державни-

цьких питань на мирних зібраннях громадян, 

В. Степаненко зауважує, що єдиним вирішальним і 

дієвим важелем подолання пострадянської 

стагнації в Україні слід визнати активність та тиск 

громадянського суспільства, підприємницького 

класу й молоді. Утім навіть такий тиск й активність 

можуть бути результативними за умов передусім 

масового суспільного попиту на реформування 

країни, постійного й ефективного громадського 

контролю за владою з боку ефективного та дієвого 

громадянського суспільства (Stepanenko, 2014, 

p. 81), що, на нашу думку, укотре засвідчує, що 

право на мирні зібрання і відповідний інститут є 

основоположними в будь-якому демократичному 

суспільстві, а систематичне волевиявлення народу 

України уможливлює формування системи 

правових цінностей, що ґрунтується на демокра-

тичних засадах, дає підстави стверджувати про 

поступове становлення правової державності та 

функціонування принципів верховенства права в 

Україні. 

Наукова новизна 

Наукова новизна публікації полягає в тому, що 
конституційне право громадян України збиратися 
мирно, без зброї визначено як один з осново-
положних демократичних механізмів, що формує 
фундамент правової державності, слугує для 
реалізації інших політичних прав і свобод 
громадян, має бути забезпечене на високому 
конституційному рівні в будь-якому цивілізованому 
суспільстві.  
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Висновки 

Отже, на підставі з’ясування поняття та 
сутності, а також загального огляду системи 
правових цінностей в Україні, дослідження ролі 
конституційного права громадян на мирні зібрання 
у відповідній системі обґрунтовано такі висновки: 

1. Питання формування та становлення 
системи сучасних правових цінностей є найакту-
альнішим в умовах становлення вітчизняної 
демократії та утвердження принципів правової 
державності. Правова система суспільства є суто 
юридичним явищем, що тісно пов’язане із систе-
мою правових цінностей, формується на підставі 
сформованих багаторічними традиціями й устале-
ними суспільними (соціальними) практиками.  

2. Права і свободи людини й громадянина, 
що відповідно до Конституції України формують 
зміст і спрямованість державної політики, мають 
особливості щодо визначення напряму станов-
лення правової системи як цілісної юридичної 
категорії та механізму, а також, безпосередньо 
формуючись унаслідок розвитку системи правових 
цінностей, впливають на визначення найважли-
віших прав у суспільстві.  

3. На підставі аналізу впливу культури 
мирних зібрань і реалізації громадянами 
відповідного права, його становлення в системі 
сучасних правових цінностей сформульовано 
висновок, що кожен історичний етап становлення 
української державності знаменувався масовим 
зібранням. Українська історія, зокрема історія 
українського права та правової системи, має 
декілька яскравих прикладів публічної реалізації 
права на мирні зібрання громадянами, що 
привели до реальних юридичних наслідків, а 
також недопущення узурпації влади й інших 
протиправних діянь. 

4. Крім зазначеного, комплексний аналіз ролі 
та місця конституційного права на мирні зібрання в 
системі сучасних правових цінностей насамперед 
засвідчує, що воно також може слугувати 
фундаментом для реалізації таких прав, як: право 
на вільне вираження думки та свободу слова, 
право на участь в управлінні державними 
справами, право на повагу до гідності, право на 
свободу й особисту недоторканість, право на 
свободу пересування тощо. 
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Constitutional Right of Citizens to Peaceful Assemblies  
in the System of Modern Legal Values 

The purpose of the article was to study the place of the constitutional right of citizens to peaceful assembly in the 
system of modern legal values. The scientific novelty of the study is that the article substantiates the place of the 
constitutional right of citizens to peaceful assembly in the system of modern legal values, clarifies the concept and 
essence, as well as an overview of the system of legal values in Ukraine. Peaceful assemblies in the relevant system, 
such a statement is argued, the conclusions to the study are substantiated, based on the formed arguments and 
available facts. Conclusions. The provisions presented in the article form the position that the issue of formation and 
formation of the system of modern legal values is the most relevant in the formation of national democracy and the 
establishment of the principles of the rule of law. The legal system of society is a purely legal phenomenon that is closely 
interconnected with the system of legal values, derives from it and is formed on the basis of long-standing traditions and 
established social (social) practices. According to the results of the analysis of the influence of the culture of peaceful 
assemblies and the implementation of the relevant law by citizens and its formation in the system of modern legal values, 
it was proved that every significant historical stage of Ukrainian statehood was marked by mass assemblies. Ukrainian 
history, including the history of Ukrainian law and the legal system, is full of several striking examples of public realization 
of the right to peaceful assembly by citizens, which entailed real legal consequences, as well as prevention of usurpation 
of power and other illegal acts. citizens’ rights. 

Keywords: constitutional law; peaceful assembly; rally; hiking; demonstration; legal values; value; human and civil 

rights. 


