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Конституція – це Основний Закон, що закріплює суспільний і

державний устрій країни, функції органів державної влади,

основні права та обов’язки громадян. Слово “конституція”

латинського походження як значна частина слів, пов’язаних зі

сферою державного управління. У стародавньому Римі це слово

позначало акти імператора, які слід було неухильно виконувати.

Крім юридичного значення це слово може позначати будову,

фізіологічні та анатомічні особливості живого організму.



В основі цих всіх значень лежить

латинське слово “constitution” – устрій,

будова. До його складу входить префікс

“con-”, що має значення разом і дієслово

“statuero” – постановляти, вирішувати

(початково – ставити, споруджувати).

Цікаво, що слово конституція в

українській мові має своїх родичів:

споріднені слова “константа” – стала,

незмінна величина, “констатація” –

встановлення незаперечним існування

якогось факту, явища, а також чоловіче

ім’я Костянтин.



28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила

Конституцію України. Відтоді цей день в

Україні відзначається як державне свято.

Це стало важливою віхою українського

державотворення. Конституцiя становить ядро

нацiональної правової системи. Вона фiксує

головні юридичні та полiтичні аспекти

відносин між державою та суспільством: від

забезпечення прав i свобод людини до

подальшого розвитку держави. У цьому

полягає соцiальна цiннiсть Основного закону.

Основні розділи Конституції визначають загальні засади функціонування української

держави, основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина, завдання та

функції діяльності Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів та інших

органів виконавчої влади, засади здійснення правосуддя, територіальний устрій

держави.

На даний час на території України чинна редакція Конституції згідно з Законом 

України від 21 лютого 2014 року N 742-VII



Цікаво, що першою вітчизняною

конституцією вважається Конституція

гетьмана Пилипа Орлика. Ми можемо

пишатися тим, що ця Конституція,

прийнята 5 квітня 1710 року, була однією

з перших в Європі та світі. Адже

конституцію Сполучених Штатів

Америки було схвалено лише 1787 року,

конституцію Франції та Польщі – 1791

року, конституцію Російської імперії –

1905 року.
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