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ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ  
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УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 
 

Наукова стаття присвячена дослідженню існуючих точок зору на 
поняття гарантій, види гарантій, гарантії прав людини, загально-
соціальні гарантії конституційно-правового статусу Українського 
народу, а також виокремленню специфічних ознак, які притаманні 
даним поняттям для їх чіткого розмежування та усвідомлення. 
Ключові слова: гарантія, види гарантій, гарантії прав людини, за-
гальносоціальні гарантії, Український народ. 
 
Научная статья посвящена исследованию существующих точек 
зрения на понятия гарантий, виды гарантий, гарантии прав чело-
века, общесоциальные гарантии конституционно-правового ста-
туса Украинского народа, а также выделению специфических приз-
наков, присущих данным понятиям для их чёткого разграничения и 
осознания.  
Ключевые слова: гарантия, виды гарантий, гарантии прав чело-
века, общесоциальные гарантии, Украинский народ. 
 
The scientific article is devoted to the study of the existing points of view 
on the notions of guarantees, types of guarantees, guarantees of human 
rights, general social guarantees of the constitutional and legal status of 
the Ukrainian people, as well as the identification of specific features that 
are inherent in these concepts for their clear delineation and awareness. 
Keywords: guarantee, types of guarantees, guarantees of human rights, 
social guarantees, Ukrainian people. 

 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день, стан сучасного 

наукового опрацювання проблеми гарантій конституційно-пра- 
вового статусу Українського народу, в тому числі і загальносо- 
ціальних, можна охарактеризувати як такий, що тільки починає 
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розроблятися. І свідченням цьому є невелика кількість наукових 
праць, присвячених розкриттю даної проблеми. Враховуючи ви-
кладене, доцільно проаналізувати наукові праці посібники, під-
ручники, словникові та енциклопедичні видання, дисертаційні 
дослідження де піднімалося питання загальносоціальних гарантій 
конституційно-правового статусу Українського народу, а також 
суміжних понять, таких як: гарантія, види гарантій, гарантії прав 
людини та ін., з метою забезпечити змістовність та якість їх нау-
кового осмислення. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідженням даної 
проблеми при написанні своїх працях, чи при підготовці термінів 
у різні словникові та енциклопедичні видання, займалися вчені  
О. В. Петришин, О. А. Михайлюк, В. О. Серьогін, Ю. С. Шемшу-
ченко та інші. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження вже 
існуючих точок зору на поняття та види гарантій, гарантії прав 
людини, загальносоціальні гарантії конституційно-правового ста-
тусу Українського народу та виокремлення специфічних ознак, 
які притаманні цим поняттям, співставлення їх між собою, для їх 
чіткого розмежування та усвідомлення. 

Дослідження загальносоціальних гарантій конституційно-
правового статусу Українського народу доцільно розпочати з 
етимологічного розуміння терміну «гарантія», «загальносоціальні 
гарантії». 

Отже, «ГАРАНТІЯ, ї, ж. Порука в чомусь, забезпечення чо-
го-небудь. Умови, що забезпечують успіх чого-небудь» [1, с. 29]. 
«E-Slovnic. Тлумачний словник української мови», передбачає, 
що гарантія — «Порука в чомусь, забезпечення чого-небудь. || 
Передбачене законом чи певною угодою зобов’язання, за яким 
юридична чи фізична особа відповідає перед кредиторами у разі 
невиконання боржником своїх зобов’язань. || чого. Умови, що за-
безпечують успіх чого-небудь. 

Банківська гарантія — поручительство банку-гаранта за свого 
клієнта в тому, що він зобов’язується здійснити платежі, не спла-
чені клієнтом у належний термін. 

Соціальні гарантії — матеріальні та юридичні способи забез-
печення реалізації соціально-економічних прав членів суспільства. 

Юридичні гарантії — законодавчо закріплені засоби охорони 
прав і свобод громадян, способи їх реалізації, а також засоби 
охорони правопорядку, інтересів суспільства і держави» [2]. 
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«Велика українська юридична енциклопедія», на жаль, не фо-
рмулює визначення гарантій, загалом, але передбачає, визначен-
ня гарантій прав людини. Треба відверто визнати, що у юридич-
ній науці гарантії найкраще опрацьовані якраз стосовно прав і 
свобод людини і громадянина, а тому, у статті, ми і будемо вико-
ристовувати розуміння гарантій прав і свобод людини і громадя-
нина, адаптуючи його до предмету нашої наукової розвідки. 

Отже, «ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ — система загальних і 
спеціально юридичних засобів та інститутів, спрямованих на 
сприяння реалізації прав людини, а також забезпечення їх всебіч-
ної охорони та захисту від порушень». У подальшому до загаль-
них гарантії прав людини «Велика українська юридична енцик-
лопедія» відносить політичні, соціально-економічні, ідеологічні, 
а серед юридичних гарантій розрізняє національні та міжнародні. 
До національних юридичних гарантій відносить: правові проце-
дури реалізації прав людини, в основі яких лежать основополож-
ні процесуальні права; інституціональні; судові гарантії, а міжна-
родні класифікує на універсальні та регіональні [3, с. 53]. Інколи, 
вивчаючи поняття та зміст гарантій прав і свобод людини та гро-
мадянина під ними розуміють «… умови, засоби та способи, які 
забезпечують фактичну реалізацію, охорону і захист прав та сво-
бод» [4, с. 6]. 

А загальносоціальні гарантії — «… це відповідні якості суспі-
льного ладу, які роблять декларовані права і свободи цілком реа-
льними. Вони не орієнтовані виключно на сферу прав людини, а 
здійснюють свій позитивний вплив на ступінь реальності прого-
лошених прав і свобод у межах загального рівня розвитку суспі-
льства. Ці гарантії класифікуються згідно з підсистемами суспі-
льного ладу на політичні, економічні, соціальні та духовно-
культурні» [5, с. 99]. 

Отже, є усі підстави стверджувати, що загальносоціальні га-
рантії не орієнтовані на забезпечення конкретно визначеної сфе-
ри суспільного життя, але вони справляють позитивний вплив і 
сприяють реалізації правових явищ у будь-яких суспільних від-
носинах у тому числі і елементів конституційно-правового стату-
су Українського народу. 

Враховуючи усе викладене можна стверджувати, що загально-
соціальні гарантії конституційно-правового статусу Українського 
народу це — система умов, засобів та способів забезпечення пра-
вового положення Українського народу у національному суспі-
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льстві та державі, серед інших народів, закордонних суспільств 
та держав, міжнародних об’єднань, що функціонують у сфері по-
літики, економіки та культурного життя. 

Це визначення передбачає наявність наступних ознак загаль-
носоціальних гарантій конституційно-правового статусу Україн-
ського народу: 

— це система умов. З приводу цієї ознаки хотілося б звернути 
увагу на те, що під умовою розуміють певну реальну обставину, 
правила, положення, які роблять можливим здійснення, створен-
ня, утворення та функціонування чого-небудь або сприяють чо-
мусь [6]. Тобто, це така система обставин, правил, положень, які 
забезпечують первинне та системоутворююче правове положен-
ня Українського народу у національному суспільстві та державі, 
серед інших народів, закордонних суспільств і держав, міжнаро-
дних об’єднань; 

— це система засобів. При цьому під засобом розуміють пев-
ний прийом, спеціальну дію, знаряддя, які дають можливість 
здійснити що-небудь, досягти чогось [7]; 

— це система способів. Хотілося б зазначити, що спосіб — 
це певна дія (послідовність дій), прийом або система прийомів, 
яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чо-
гось [8]. У зв’язку з цим треба визнати, що засоби і способи, як 
складові загальносоціальних гарантій конституційно-правового 
статусу Українського народу, дуже тісно взаємопов’язані між 
собою, адже і одні й інші тлумачаться, як певний прийом, дія, 
спрямована на досягнення прогнозованого результату. Разом з 
тим, аналіз наявних визначень засобів та способів свідчить,  
що останні характеризуються більшою послідовністю та систем- 
ністю; 

— умови, засоби та способи, тобто гарантії існують для забез-
печення правового положення Українського народу у національ-
ному суспільстві та державі, серед інших народів, закордонних 
суспільств і держав, міжнародних об’єднань. Деталізуючи цю 
ознаку є сенс наголосити на тому, що забезпечення правового 
положення Українського народу є однією із найширших катего-
рій цього понятійно-категоріального ряду. Забезпечення консти-
туційно-правового статусу Українського народу включає у себе 
діяльність, спрямовану на його утвердження, створення умов, ре-
алізацію, охорону, захист і відновлення первинної якості у разі 
завдання шкоди. 
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При цьому під утвердженням конституційно-правового стату-
су Українського народу необхідно розуміти його закріплення (ре-
гламентацію) у системі нормативно-правових та інших правових 
актів. Під створенням умов, як складовою забезпечення консти-
туційно-правового статусу Українського народу, необхідно розу-
міти формування найсприятливішої атмосфери для реалізації і не 
тільки у політичній системі, але й в економічній і культурній, для 
його повноцінного, фактичного та реального втілення. Такими 
умовами можуть визнаватися громадянське суспільство, демок-
ратія, народовладдя, правова держава, соціальна держава, загаль-
нонародна власність, свобода творчості і т.д. Під реалізацією, як 
складовою забезпечення конституційно-правового статусу Укра-
їнського народу, необхідно розуміти — його безпосереднє фак-
тичне втілення у суспільних, соціальних відносинах. Наприклад у 
процесі виборів, референдумів, народних обговорень конститу-
ційних проектів, народних правотворчих ініціатив тощо. Охорона 
конституційно-правового статусу Українського народу це — дія-
льність, спрямована на усунення перешкод у його реалізації, бо-
ротьба із порушеннями елементів статусу і, насамперед, прав та 
обов’язків Українського народу. Охорона конституційно-
правового статусу Українського народу здійснюється у формі 
профілактики, попередження, недопущення можливих порушень. 
Захист конституційно-правового статусу Українського народу 
має місце у випадках його порушення і передбачає надання адек-
ватної відсічі, усунення того що порушує суверенітет Українсь-
кого народу, територіальну цілісність України. Повноцінний за-
хист завжди вимагає адекватного реагування на порушення. Саме 
тому частина 1 ст. 17 Конституції України і передбачає, що «За-
хист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпе-
чення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього Українського народу», а ча-
стина 2, що «Оборона України, захист її суверенітету, територіа-
льної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили 
України» [9]. Відтворення конституційно-правового статусу 
Українського народу — це відновлення його первинної якості, 
повної здатності (у теоретичній і практичній площині) задоволь-
няти потреби та інтереси Українського народу в усіх сферах жит-
тєдіяльності; 

— умови, засоби та способи, тобто гарантії функціонують у 
сфері політики, економіки та культурного життя, тобто у най-
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більш значущих сферах життєдіяльності суспільства і це, безза-
перечно, найважливіша ознака загальносоціальних гарантій кон-
ституційно-правового статусу Українського народу. 

А тому на розумінні політики, економіки та культурного жит-
тя варто зупинитися детальніше. Отже, «ПОЛІТИКА (грец. 
πολιτικа — державні чи суспільні справи) система цілей та засо-
бів їх досягнення тієї чи ін. держави у сфері внутр. і зовн. життя» 
[10, с. 629]. Або ж, політика (politics), сфера діяльності уряду, 
пов’язана із використанням державної влади. Здійснення політи-
ки, як внутрішньої, так і зовнішньої відбувається у значній мірі 
на різних управлінських рівнях, а не на зборах чи засіданнях ор-
ганізацій. Ступінь участі населення у політичній діяльності неод-
накова в різних країнах: так у відкритих суспільствах люди ма-
ють більшу свободу участі у реалізації політичної влади у 
порівняні з тоталітарними режимами, де таке право надається 
лише обмеженому числу груп [11, с. 207]. До того ж стверджу-
ють, що політика (від грец. πολιτικа — діяльність самоуправління 
у полісі (місті-державі), а у подальшому «мистецтво управління» 
державою і суспільством) — діяльність з вирішення питань життя 
суспільства чи певної його частини, пов’язана з прийняттям відпо-
відальних рішень у галузі взаємовідносин між різними суспільни-
ми групами, державами й народами, боротьбою за здобуття або 
утримання державної влади, як знаряддя регулювання і формуван-
ня цих стосунків. Політика є управлінською діяльністю стратегіч-
ного рівня щодо внутрішніх і зовнішніх правових стосунків і взає-
модій. Інструментами і методами політики, є дипломатія, торгівля, 
міграційна політика, співпраця в глобальних проектах та міжнаро-
дна співпраця, наукові та освітні проекти, силова (військова) кон-
куренція та політичні, економічні та військові союзи тощо [12]. 

«Економіка, про яку б конкретно країну не йшлося, являє со-
бою таку сферу життя суспільства, яка охоплює виробництво 
продуктів і послуг, обмін ними, розподіл створених у суспільстві 
благ і споживання» [13, с. 9]. Інколи формулюють кілька розу-
мінь економіки, зокрема «Економіка (англ. есопотісs) — 1) суку-
пність суспільних відносин як у виробничій, так і у невиробничій 
сферах, тобто економічний базис певного суспільного ладу; 
2) народне господарство певної країни або його галузь; 3) термі-
ном е. позначають науки, які вивчають специфіку виробничих  
відносин у певній галузі або сфері суспільного виробництва  
(е. транспорту, е. праці та ін.)» [14, с. 79]. 
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Загалом розрізняють різноманітні визначення культури, але 
найвідомішими з них є: соціально-атрибутивне визначення, вва-
жає її іманентною характеристикою або параметром суспільства; 
феноменологічне тлумачення культури розглядає її як цілісну єд-
ність способів і продуктів людської діяльності, в яких реалізуєть-
ся її активність і яка слугує її самовдосконаленню, задово- 
ленню потреб, гармонізації відносин між людиною і суспільст-
вом, людиною і природою; розуміння культури як сфери самост-
вердження та розвитку сутнісних сил людини розглядає культуру 
і людину, як одне ціле, оскільки культура живе в людях, у їх тво-
рчості, діяльності, переживаннях, водночас люди живуть у куль-
турі; в аксіологічній площині про культуру ведуть мову як про 
сукупність матеріальних і духовних цінностей; знаково-інформа- 
ційна концепція обґрунтовує уявлення про культуру як про сис-
тему висловлювань, текстів, мов, що матеріалізують смисли і т. д. 
[15, с. 61]. Отже, не безпідставно стверджують, що культура 
(culture), основоположне поняття, що має два широких значення: 
1) звичаї, цивілізація і досягнення певної епохи чи народу; 2) ми-
стецтва та інші прояви інтелектуальних досягнень людства у їх 
сукупності. Культура — одне із найскладніших, з точки зору ви-
значення, понять [16, с. 139]. 

Висновки. Характеризуючи загальносоціальні гарантії кон-
ституційно-правового статусу Українського народу необхідно за-
значити, що вони, у величезній мірі, зумовлюються рівнем розви-
тку політики, економіки та культури. Тобто, розвиваючи ці сфери 
суспільного та державного життя Український народ одночасно 
із цим буде гарантувати та удосконалювати свій конституційно-
правовий статус. 

І ще одне зауваження яке стосується характеристики загаль-
носоціальних гарантій конституційно-правового статусу Україн-
ського народу, а саме хотілося б звернути увагу на їх надзвичай-
ну важливість. Адже, навіть найдосконаліші спеціально-юри- 
дичні гарантії не здатні забезпечити конституційно-правовий 
статус Українського народу, якщо у суспільстві та державі від-
сутні політичні, економічні та культурні умови, засоби та спо-
соби для його реалізації. Разом з тим треба визнати, що загаль-
носоціальні гарантії конституційно-правового статусу Українсь- 
кого народу можуть ефективно функціонувати, забезпечуючи 
його реалізацію тільки у діалектичній єдності із спеціально-
юридичними. 
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