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АНОТАЦІЯ 

Бондаренко О. В. Конституційна модернізація: онтологічне 

розуміння, аксіологічна значущість, компаративна цінність. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису  Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 

конституційне право  муніципальне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2019. 

Підготовка дисертаційного дослідження здійснювалася в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка.  ахист дисертації 

відбудеться в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка.  

Дисертація є одним із перших у вітчизняній правовій науці 

комплексним дослідженням конституційної модернізації.  

Робота присвячена узагальненому науковому аналізу феноменології 

конституційної модернізації в сучасних умовах, доктринально-теоретичним 

підходам до розуміння конститкційної модернізації як процесуального 

механізму, комперативному дослідженню основних моделей конституційної 

модернізації.  

Сформована загальна характеристика поняття «конституційна 

модернізація» та його співвідношення з суміжними категоріями. 

Обґрунтовано авторське визначення поняття «конституційна модернізація», 

яке розглядається у широкому і вузькому значенні. 

Визначено політико-правові причини та організаційно-правові 

передумови конституційної модернізації. Особливу увагу приділено 

періодизації конституційної модернізації та конституційної реформи в 

Україні, особливо в частині її поточного періоду. 

Розкрито основоположні засади (принципи) здійснення конституційної 

модернізації. 
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Досліджена характеристика феномену конституційний модернізації як 

динамічно-діяльнісного елементу українського конституціоналізму, 

легального результату установчої влади парламенту, легітимної форми 

здійснення безпосередньої демократії, а також телеологічного результату дій 

установчих зборів. 

Проаналізований міжнародний досвід, зарубіжне та національне 

законодавство у сфері конституційної модернізації.  апропоновано авторське 

визначення категорії «модель конституційної модернізації», що є 

узагальнюючим поняттям, що охоплює низку важливих юридичних 

характерологічних ознак, які визначають інституційно-функціональну 

організацію проведення конституційної модернізації в тій чи іншій державі: 

вид органів, уповноважених здійснювати нормотворчу функцію; зміст і обсяг 

їх компетенції; форми і види реформ, що можуть ними здійснюватися тощо. 

 дійснено компаративне дослідження основних моделей 

конституційної модернізації та запропоновано авторську класифікацію 

моделей проведення конституційної модернізації за критерієм особливого 

порядку внесення змін до Основного  акону держави. 

Досліджено процесуальне «навантаження» конституційного 

модернізаційного процесу через виокремлення його етапів, стадій і системи 

процедур. 

 апропоновано низку пропозицій, в контекстуалізації конституційної 

модернізації, щодо удосконалення Конституції України та її чинного 

конституційного законодавства. 

 начну частину роботи присвячено аналізу світової практики 

проведення конституційної модернізації та пропозиціям запозичення 

позитивного зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: Конституція України, конституційна модернізація, 

конституційна реформа, конституційний процес, модель конституційної 

модернізації, зміни до Конституції України, установча влада, референдум. 
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SUMMARY 

Bondarenko O. V. Constitutional modernization: ontological 

understanding, axiological significance, competitive value. - Qualified scientific 

work on the rights of the manuscript. The thesis for a Candidate of Law Degree in 

Specialty 12.00.02 - constitutional law; municipal law. - Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. - 

Kyiv, 2019. 

The preparation of the dissertation was carried out at the Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. The thesis defense will be held at the Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. 

The dissertation is one of the first in the national legal science complex 

research of constitutional modernization. 

The work is devoted to the general scientific analysis of the phenomenology 

of constitutional modernization in modern conditions, doctrinal-theoretical 

approaches to the understanding of constitutional modernization as a procedural 

mechanism and basic models of constitutional modernization. 

The general conceptual characterization of the term “constitutional 

modernization” and its relation with related categories are formed. The author's 

definition of the concept of "constitutional modernization", which is considered in 

a broad and narrow sense, is substantiated. 

Political and legal reasons and organizational prerequisites for constitutional 

modernization are identified. Particular attention is paid to the periodization of 

constitutional modernization and constitutional reform in Ukraine, especially in its 

current period. 

The basic principles of implementing constitutional modernization are 

revealed. 

The characteristic of the phenomenon of constitutional modernization as a 

dynamically active element of Ukrainian constitutionalism, the legal result of the 

constitutive power of the parliament, the legitimate form of direct democracy, and 

the teleological result of the actions of the constituent assembly are investigated. 
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The international experience, foreign and national legislation in the field of 

constitutional modernization are analyzed. The author defines the category "model 

of constitutional modernization", which is a general concept that covers a number 

of important legal characterological features which determine the institutional and 

functional organization of constitutional modernization in a particular state: the 

type of bodies authorized; the content and scope of their competence; the forms 

and types of reforms that they can carry out, etc. 

A comparative study of the basic models of constitutional modernization was 

carried out and the author's classification of the models of constitutional 

modernization was proposed according to special procedure for amending the 

Basic Law of the state. 

A number of proposals have been displaid, in the context of constitutional 

modernization, to improve the Constitution of Ukraine and its current 

constitutional legislation. 

Most of the work is devoted to the analysis of the world practice of 

constitutional modernization and proposals for borrowing positive foreign 

experience in Ukrainian. legislation. 

Keywords: Constitution of Ukraine, constitutional modernization, 

constitutional reform, constitutional process, model of constitutional 

modernization, amendments to the Constitution of Ukraine, constituent power, 

referendum. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Конституційні зміни в Україні за роки її 

незалежності відбувалися у формах модернізації та реформування, але, на 

жаль, такі зміни не завжди мали наукове обґрунтування, а також позитивні і 

соціально значущі праксеологічні наслідки. Однак, перманентні спроби 

політичної еліти, що приходила до влади в державі, змінити Конституцію 

України та широкий суспільний інтерес до цієї проблематики зумовили та 

об’єктивували науково-прикладну актуальність і необхідність онтологічного, 

гносеологічного, методологічного і технологічного осмислення 

конституційної модернізації. Як і будь-яка конституція, Конституція України 

об’єктивно потребує свого удосконалення відповідно до реалій сьогодення, 

які постійно виникають і тривають внаслідок соціальнихго розвитку, 

революцій, війн та окупації території держави. 

Робота в сфері конституційної модернізації нині здійснюється не лише 

Комісією з питань правової реформи, утвореною Президентом України у 

2019 році, але і провідними науковцями, які представляють різні правові 

школи, та різноманітними громадськими інституціями. Разом з тим, на 

сьогодні українські політичні реалії об’єктивно вимагають чіткого наукового 

підходу, скерованого на глибоке осмислення сутності, змісту, причин 

конституційної модернізації, розробки і розуміння дієвих підходів з метою 

вирішення політичної та економічної кризи в державі.   огляду на 

вищезазначене, конституційна реформа наразі є не тільки як ніколи 

актуальною для всього Українського народу, вона – є об’єктивно 

необхідною, оскільки повинна вирішити магістральні шляхи розвитку 

демократичної правової державності, а також механізми її збереження та 

вдосконалення. 

Актуальність даної теми дослідження детермінована могутнім 

євроінтеграційним та євроатлантичним вектором розвитку України, який 

отримав своє конституційне закріплення та легалізацію, і повинен бути 

реалізований через проведення системної конституційної модернізації. 
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Очевидно, що в реалізації наведених процесів потрібно враховувати досвід 

проведених конституційних модернізацій у державах, які не тільки за своєю 

правовою природою, територіальним устроєм та історичним минулим є 

схожими з Україною, а й таких держав, які мають стабільну Конституцію та 

реалізують встановлений нею конституційний устрій. Отже, можна 

констатувати, що компаративне дослідження моделей проведення 

конституційних модернізаційних процесів в різних державах 

характеризується науковою актуальністю і схожістю їх методологічно-

технологічних та організаційно-нормативних настанов, причому як в 

теоретико-доктринальному, так і в праксеологічному сенсах. Своєю чергою, 

результати такого цільового напрацювання, отримані в процесі дослідження 

даної теми, можуть бути використані при подальшій модернізації 

Конституції України. 

Разом з тим, слід враховувати, що повне та комплексне дослідження 

загальнотеоретичних аспектів конституційної модернізації дає змогу, по-

перше, з’ясувати зміст та сутність цього соціально-нормативного феномена 

та його дефінітивної характеристики, його співвідношення із суміжними 

термінами, термінологічними зв’язками (дефінітивно-системний критерій 

конституційної модернізації)  по-друге, дослідити доктринально-теоретичні 

підходи до розуміння процесуального механізму його супроводження, 

реалізації та забезпечення (процесуально-нормативний критерій 

конституційної модернізації)  по-третє, розробити ефективні моделі 

проведення такої модернізації (технологічно-прогностичний критерій 

конституційної модернізації). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Тема 

дисертаційного дослідження сформульована і виконана в межах та 

відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 

роки, визначених Стратегією розвитку Національної академії правових наук 

України на 2016–2020 роки у межах держбюджетної науково-дослідної 

роботи за темою «Розробка системного вчення про основні права людини з 
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метою втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті 

розбудови громадянського суспільства» (№ 19 БФ 042-01), яка досліджується 

на юридичному факультеті Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка з 2019 року до 2021 року. 

Мета і завдання дослідження. Виходячи з теми дисертації, її метою є 

здійснення системного науково-теоретичного аналізу конституційної 

модернізації, доктринально-теоретичних підходів до розуміння 

конституційної модернізації як процесуального механізму та компаративне 

дослідження основних моделей конституційної модернізації, а також 

обґрунтування науково-теоретичних рекомендацій та пропозицій щодо 

удосконалення конституційного законодавства України. Виходячи із 

поставленої мети автором визначено наступні завдання: 

– дати загальну характеристику поняттю «конституційна модернізація» 

та її співвідношення з суміжними категоріями  

– визначити політико-правові причини та організаційно-правові 

передумови конституційної модернізації  

– розкрити основоположні засади (принципи) здійснення 

конституційної модернізації  

– дати характеристику конституційної модернізації як динамічно-

діяльнісного елементу українського конституціоналізму, легального 

результату установчої влади парламенту, легітимної форми здійснення 

безпосередньої демократії, а також телеологічного результату дій установчих 

зборів  

– проаналізувати міжнародний досвід, зарубіжне та національне 

законодавство у сфері конституційної модернізації  

– здійснити компаративне дослідження основних моделей 

конституційної модернізації  

– охарактеризувати процесуальне «навантаження» конституційного 

модернізаційного процесу через виокремлення його етапів, стадій і системи 

процедур  
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– обґрунтувати, в контексті конституційної модернізації, пропозиції 

щодо удосконалення Конституції України та чинного конституційного 

законодавства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку 

з організаційним і правовим забезпеченням і проведенням конституційної 

модернізації в Україні. 

Предметом дослідження є онтологічне розуміння, аксіологічна 

значущість та компаративна цінність конституційної модернізації. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає комплекс принципів наукового пізнання, 

методологічних підходів, філософсько-світоглядних, загальнонаукових, 

спеціально-наукових методів, поєднання яких забезпечило об’єктивний, 

всебічний аналіз предмету дослідження. Використання того чи іншого 

методу або їх сукупності зумовлено складністю конкретного питання, яке 

було досліджено в роботі. 

Так, використання діалектичного методу сприяло здійсненню 

онтологічного розуміння поняття «конституційна модернізація» як складного 

багатоаспектного соціального явища (підрозділ 1.1.).  а допомогою 

історичного методу здійснено характеристику основних періодів та етапів 

конституційної модернізації в Україні, розвитку національного та 

зарубіжного конституціоналізму (підрозділ 1.2). Використання юридико-

догматичного методу дало можливість дослідити чинне законодавство 

України та інших держав стосовно повноважень органів публічної влади, які 

беруть участь у процесі внесення змін до Основного  акону, та інших 

учасників процесу конституційної модернізації (підрозділи 2.2-2.4.), а також 

визначити конституційну модернізацію як процес і процесуальний механізм 

(підрозділ 2.1). Прогностичний метод сприяв виявленню напрямків 

удосконалення конституційно-правової модернізації в Україні (підрозділ 3.5). 

Серед загальнонаукових методів використовувались такі, як системний, 

структурний, функціональний, порівняльний методи.  астосування 
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системного методу дослідження конституційної модернізації пояснюється 

системним і профілюючим характером Конституції України і 

конституційного права в цілому. Конституційна модернізація як політико-

правове явище, від формування передумов до її практичного втілення в 

життя, має очевидні системні характеристики (підрозділи 1.1  2.1).  а 

допомогою функціонального методу було визначено та виокремлено 

властивості і принципові характерні ознаки конституційної модернізації, 

досліджено її вплив на державно-правові явища та суспільство (підрозділи 

1.1; 2.1); визначено роль основних суб’єктів – учасників конституційної 

модернізації (підрозділи 2.2- 2.4). Діяльнісний метод використано для оцінки 

якості нормативної бази конституційної модернізації, визначення місця і ролі 

різних державних інститутів у конституційному процесі (підрозділи 2.1-2.4; 

3.1-3.4.).  а допомогою порівняльного методу було проаналізовано 

відмінності та особливості у проведенні конституційних модернізаційних 

процесів у таких державах як США, Франція, Велика Британія,  імбабве та 

інших (розділ 3). Такі методи як індукція та дедукція надали змогу 

сформувати вступ, висновки до розділів та загальні висновки. 

Використання зазначених методів у поєднанні із науковими 

принципами історизму, всебічності дослідження, об’єктивності, плюралізму, 

аксіологічного аналізу, науковості та обґрунтованості дослідження 

забезпечили комплексне дослідження конституційної модернізації, її 

онтологічне розуміння, аксіологічну значущість та компаративну цінність. 

Теоретико-методологічна та емпірична основа. Теоретичною та 

методологічною базою дослідження теоретико-правових аспектів 

конституційної модернізації стали роботи таких вітчизняних вчених як 

Н.В. Ковальчук, М.О. Баймуратов,  .Г. Барабаш, О.В. Батанов, 

С.В. Бобровник, О.М. Бориславська,  .М. Бисага, Д.М. Бєлов,  .О. 

Волошин, Б.В. Калиновський, М.І. Козюбра, А.М. Колодій, О.Л. Копиленко, 

В.В. Копєйчиков, А.Р. Крусян,  .Б. Кубко, В.В. Лемак, О.С. Лотюк, 

Р.М. Максакова, О.В. Марцеляк, А.Р. Мацюк,  .Р. Мірошниченко, 
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Н.М. Оніщенко, М.П. Орзіх, Н.М. Пархоменко, О.М. Пересада, В.Ф. 

Погорілко, О.В. Петришин, Х.В. Приходько, В.В. Речицький, А.О. Селіванов, 

О.В. Скрипнюк, І.Д. Сліденко, О.В. Совгиря, В.Я. Тацій, М.О. Теплюк, 

 .М. Тодика, В.Л. Федоренко, М.В. Цвік, В.М. Шаповал,  .С. 

Шемшученко, О.В. Щербанюк, Л.П.  зьков, О.І.  щик та ін. Важливу роль 

у дослідженні конституційної модернізації відіграли роботи таких 

зарубіжних вчених як С. Авак’ян, Г. Арутюнян, В. Балинніков, В. Іванов,  В. 

Бородін, Л. Бутько, В. Кірєєв,  . Кінг, Г. Василевич, Ж.-П. Жакке, В. 

Маклаков, А. Медушевський, Д. Растоу, О. Румянцев, М. Скубішевські, О. 

Холмс, В. Чіркін, А. Шайо та інші. 

Емпіричною основою дослідження стали рішення Конституційного 

Суду України, міжнародно-правові акти та договори, доповіді  вропейської 

Комісії  вропейського Союзу. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що 

дисертація є одним з перших у вітчизняній загальнотеоретичній науці 

комплексним дослідженням теоретичних і практичних проблем, які 

виникають в процесі конституційної модернізації. Наукова новизна 

одержаних результатів виявляється у таких сформульованих та 

обґрунтованих положеннях і висновках та рекомендаціях, які відображають 

особистий внесок автора у розроблювану проблему: 

вперше: 

– удосконалено авторське визначення поняття «конституційна 

модернізація», що дало змогу розглядати його у широкому і вузькому 

значенні – у широкому значенні вона відображає динамічний аспект буття 

конституції, який проявляється в її удосконаленні; у вузькому значенні вона 

відображає функціональні характеристики забезпечення конституційного 

реформування, що має за мету створення оптимальної моделі конституції, 

яка відповідає вимогам і викликам, що стоять перед національною правовою 

системою, державою і соціумом для їх належного функціонування та 

адаптації до змін у майбутньому  
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- запропонована авторська класифікація моделей проведення 

конституційної модернізації за критерієм особливого порядку внесення змін 

до Основного  акону держави дала змогу сформолювати чотири моделі 

проведення конституційних модернізаційних процесів: американську 

(модернізація насамперед шляхом зміни тлумачення норм конституції 

Верховним Судом, без формального внесення змін до конституції)  

французьку (модернізація шляхом внесення змін безпосередньо в текст 

конституції)  британську (модернізація шляхом зміни конституційних 

звичаїв та конституційної практики), а також модель конституційної 

реформи, як наслідок мирних переговорів ( імбабве 1979 р., Боснія і 

Герцеговина, Камбоджа 1993 р. та інші)  

- запропоноване авторське визначення поняття і категорії «модель 

конституційної модернізації» дало змогу визначити його узагальнюючим 

поняттям, що охоплює низку важливих юридичних характерологічних ознак, 

які визначають інституційно-функціональну організацію проведення 

конституційної модернізації в тій чи іншій державі  вид органів, 

уповноважених здійснювати нормотворчу функцію: зміст і обсяг їх 

компетенції  форми і види реформ, що можуть ними здійснюватися тощо. 

Крім того, доведено, що встановлення в державі тієї чи іншої моделі 

конституційної модернізації зумовлено цілою низкою факторів, у тому числі 

особливостями національної правової системи, системою джерел права, 

характером формалізації Основного  акону, а також історичним розвитком 

держави, її традиціями та звичаями, географічним положенням і 

економічним розвитком  

- обґрунтовано, що матеріальна і процесуальна сторони 

конституційної модернізації характеризуються вимогами таких 

основоположних засад як принципи верховенства права, законності, 

публічності та гласності, об’єктивності та інтенсивності перебігу, науковості, 

програмності, послідовності, легітимності та ефективності  

удосконалено: 
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- змістовне визначення поняття «конституційна реформа» та його 

співвідношення з терміном «конституційна модернізація», що дало змогу 

стверджувати, що такі поняття як «конституційна модернізація», 

«конституційна трансформація», «конституційна реформа», «конституційна 

еволюція», «конституційна революція» у своєму телеологічному і 

діяльнісному розумінні є схожими за своїм значенням та іноді доповнюють 

один одного, але кожне з вищенаведених понять має свої характерні 

особливості, які дозволяють відмежовувати їх один від одного. Однак, при 

цьому треба враховувати, що змістовне наповнення поняття «конституційна 

модернізація» є у праксеологічному розумінні більш ширшим від інших 

суміжних понять, оскільки проявляється не тільки в перегляді Основного 

 акону, а і в процесах модернізації економіки, політичної влади, соціальних 

основ держави  

- особливість з’ясування причин і передумов проведення 

конституційної модернізації. Так, політико-правовими причинами 

конституційної модернізації в Україні є кризовий стан держави  

невідповідність конституційного законодавства суспільним реаліям, що 

склалися в країні  розбалансованість різних гілок державної влади в процесі 

виконання ними своїх компетенційних повноважень, що супроводжуються 

виникненням колізій та конкуруючої компетенції, компетенційними 

суперечками та конфліктами  постійні зміни (ліквідація, реорганізація) в 

структурі органів публічної влади  двозначність чи внутрішня суперечливість 

тлумачення багатьох конституційних норм, і як наслідок цього, їх 

колізійність  анексія півострову Криму і воєнні дії на Донбасі  

- уявлення про функціонально-вирішальну роль установчих зборів, 

парламенту, референдумів як основоположних інституційно-структурних 

органів, сформованих або таких, що реалізуються за безпосередньої участі 

верховного суверену – народу, у проведенні конституційної модернізації  
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- компаративне дослідження характерологічних ознак основних 

видів конституційної модернізації, що дало змогу визначити не тільки їх 

загальні, а й відмінні риси  

дістали подальшого розвитку: 

- періодизація конституційної модернізації та конституційної 

реформи в Україні, особливо в частині її поточного періоду, визначення його 

політико-правових особливостей  

- твердження, що конституційна модернізація повинна бути 

легітимною, тобто відповідати вимогам Конституції України та основним 

ідеям національного і глобального конституціоналізму  

- характеристика форм здійснення установчої влади та 

представницької демократії в контексті модернізації Конституції України  

- особливості прийняття Основного  акону держави та внесення в 

нього змін на прикладі США, Франції, Великої Британії, Боснії та 

Герцеговини та інших держав  

- феноменологія доцільності функціонального залучення 

представників громадськості в процес проведення конституційної 

модернізації та запропоновані автором формати їх співпраці з 

уповноваженими органами державної влади, зокрема, через спільну 

нормопроектну діяльність (над проектами нормативно-правових актів 

конституційного характеру)  

- пропозиції стосовно удосконалення Конституції України та 

чинного законодавства в його послідовному, єволюційному, логічному та 

колабораційному розумінні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки і рекомендації обґрунтовані автором за результатами дослідження 

використані або можуть бути використаними у: 

- правотворчій діяльності – для теоретико-методологічного 

обґрунтування внесення змін до Конституції України та вдосконалення 

чинного конституційного законодавства  
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- науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки наукових 

положень у сфері конституційної модернізації та конституційної реформи, а 

також для розвитку наукових досліджень у галузі конституційного права, 

теорії держави і права (Акт впровадження Секретаріату Конституційного 

Суду України від 19.12.2019 року)  

- навчально-методичній діяльності – для підготовки навчальних 

посібників, підручників, навчально-методичних матеріалів, розробки курсів 

лекцій та проведення занять за відповідними темами з навчальних дисциплін 

у вищих навчальних закладах юридичного профілю (Акт впровадження у 

навчальний та науково-дослідний процеси юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 04.12.2019 

року); 

- в сфері підготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців та службовців органів місцевого самоврядування – для 

систематизації знань з конституційної модернізації та конституційної 

реформи. 

Апробація матеріалів дисертації. Окремі положення дисертації 

обговорювалися на засіданні кафедри конституційного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також були оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях, 

зокрема: «Виборче право України в контексті європейських демократичних 

стандартів» (м. Київ, 26 - 27 травня 2016 року)  «Людина і закон: публічно-

правовий вимір» (м. Дніпро, 7 - 8 жовтня 2016 року)  «Тенденції розвитку 

юридичної науки в інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 29 - 30 грудня 

2017 року)  «Верховенство права і правова держава» (м. Ужгород, 15 - 16 

вересня 2017 року)  «Развитие науки в XXI веке» (м. Харків, 27 - 28 липня 

2015 року)  «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: 

вітчизняний і зарубіжний досвід» (м. Харків, грудень 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

викладено у 11 наукових працях, а саме у 5 наукових статтях, з-поміж них 
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п’ять опубліковано у часописах, що входять або відносяться до переліку 

міжнародних науково-метричних баз, та в 6 тезах доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

3 розділів, 12 підрозділів, висновків та списку використаних джерел, 

додатків.  агальний обсяг дисертації становить 256 сторінки. Із них 

основного тексту 205 сторінок. Список використаних джерел налічує 395 

найменувань і займає 40 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ  

1.1 Характеристика поняття «конституційна модернізація» в умовах 

державотворення та його співвідношення з суміжними 

категоріями 

 

Сучасні державотворчі процеси в Україні вимагають нової якості 

нормативно-правового регулювання суспільних відносин, нового формату 

реалізації державно-владних функцій відповідних інститутів. Це все 

об'єктивує потребу підвищення якості конституційно-правових механізмів, 

оскільки саме Основний  акон виступає одночасно і засобом стабілізації 

публічно-політичних відносин, і виступає провідними правовим актом в 

системі законодавства будь-якої країни. Для України процеси вдосконалення 

конституційно-правових норм є перманентним, оскільки конституційна 

реформа вважається такою, що триває досі та не може бути завершена на 

етапі, коли на сьогодні відсутня територіальна цілісність держави. Але саме 

ці проблеми і потребують конституційної модернізації. Модернізація 

виступає як комплексний процес який забезпечує не лише трансформацію 

конституційно-правового регулювання, але і зміну сутності доктринальних 

підходів науки конституційного права до проблеми визначення ролі 

Конституції України на сучасному етапі розвитку нашої держави. 

Довгі роки наука конституційного права, зокрема в Україні, не 

займалася розробкою чіткого визначення, що являє собою конституційна 

модернізація – чи то прийняття нового конституційного законодавства, чи 

його оновлення або це зміна чи прийняття нової Конституції тощо. Наразі 

Україна перебуває на початковому етапі запровадження великомасштабної 

конституційної реформи, тому стає актуальним проаналізувати визначення 

поняття конституційної реформи та конституційної модернізації на основі 

накопиченого теоретичного матеріалу, що дозволить в майбутньому судити 

про зміст, тенденції та причини модернізації в нашій державі. 
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Сьогодні термін «модернізація» стає досить популярним, але й досі 

відсутнє цілісне бачення цього процесу. Вітчизняні наукові роботи 

присвячені здебільшого вивченням основних характеристик, умов та 

передумов проведення реформ, переваг та недоліків різних моделей 

реформування, у той час як навіть визначення поняття «реформа» 

залишається майже поза увагою дослідників. 

Цікавий погляд на проблему змістовного наповнення терміну «правова 

реформа» має Ф. Сафін, який в своїх працях приходить до висновку, що це 

всеосяжна трансформація підходів та змісту правового регулювання 

суспільних відносин, яка відбувається не лише в практичній площині шляхом 

зміни законодавства, але й в доктринальних підходах до його розробки, 

прийняття та правозастосування в цілому [217, с. 81]. 

Феномен правової реформи в Україні досліджував український вчений 

О.  щик, котрий приходить до висновку, що це скоріше акт політичної волі 

правлячої еліти, який призводить до свідомої трансформації існуючих 

підходів до державотворення та правотворення загалом. Це діяльність має 

всеохоплюючий характер і призводить до зміни самої сутності парадигми 

державного управління, а також до трансформації правової свідомості 

суспільства, наслідком чого стає прийняття та реалізація норм права нової 

якості, які змінюють сам характер правового регулювання суспільних 

відносин [287, с.88]. Інший український вчений В. Лемак вважає, що такий 

підхід до розуміння сутності правової реформи не відповідає власне 

реформаційними потребам оскільки відображає лише зміну підходів до 

способу, порядку та механізмів формування сукупності нормативно-

правових актів органами державної влади без зміни сутності самого 

законодавчого підходу до трансформації праворегулюючої та 

правозастосовчої спроможності таких актів  [129, с. 90]. 

В.Горобец у 1992 році визначав правову реформу наступним чином: 

«Це якісне оновлення і удосконалення законодавства, практики його 

застосування, підвищення ролі і значення судової влади, суду, 
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правоохоронних органів, досягнення необхідного рівня правової культури, 

що мають своєю метою створення основ правової держави». На його думку 

правова реформа повинна відображати якісні зрушення в суспільстві, при 

чому як в контексті зміни суспільної та індивідуальної правової свідомості, 

так і в контексті підвищення рівня правової культури. Це є результатом 

підвищення якості нормативно-правового регулювання, а також модернізації 

підходів органів державної влади до реалізації  ними владних повноважень. 

В. Горобец вважає, що правова реформа має визначальне значення для всіх 

інших суспільно-політичних та соціально-економічних трансформацій в 

суспільстві, а тому можна стверджувати, що правова реформа є тим 

фундаментом, на якому ґрунтуються та реалізуються всі інші реформи в 

державі  [61, с. 9]. Таке визначення є корисним з огляду на його практичну 

спрямованість, яка проявляється в розумінні правової реформи як 

специфічної форми правотворчості. 

Російські дореволюційні юристи (Б. Кистяковський, С. Муромцев, Н. 

Коркунов, Л. Петражицький та ін.) розглядали правову реформу як 

прикладну науку, що покликана визначати чинне законодавство і сприяти 

розробленню досконалішого права.  Сучасне розуміння правової реформи 

дещо змінилося, оскільки змінилися умови наукового пізнання та практичної 

реалізації положень правової доктрини. Можна прийти до висновку, що 

правова реформа – це спосіб реалізації державної політики, який передбачає 

зміну основоположних засад здійснення суспільних відносин шляхом 

трансформації нормативно-правового їх забезпечення  [24, с. 88]. 

У російській мові слова «реформа» та «реформувати» вперше 

зустрічаються на початку XІХ ст. у словнику Яновського (1806), але лише в 

значенні «військова реформа», точніше «переформування військ»  але далі 

написано «звідси реформувати – поновляти, перетворювати що-небудь» [264, 

с. 114]. 

Початок ХХ ст. ознаменувався суттєвими суспільними зрушеннями, що 

відобразилося в на змістовному сприйнятті такої категорії як «реформа». Під 
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цим визначенням розуміють будь-яке нововведення, перетворення існуючого 

ладу речей, трансформацію суспільного устрою та характеру суспільних 

відносин [245, с. 843].  годом у «Малому енциклопедичному словнику» 

з'являється суттєве доповнення до визначення категорії реформа, під нею 

розуміється нововведення або зміна суспільного ладу, яке досягається 

шляхом зміни існуючої системи правового забезпечення такого ладу. Іншими 

словами реформа повинна прийматися та впроваджуватися на законодавчому 

рівні через прийняття спеціального нормативно-правового акту, яким 

встановлюється новий порядок речей  [140, с. 1058]. Але термін «реформа» 

на початку ХХ ст. мав вкрай негативне емоційне забарвлення, оскільки 

передбачав зміни, які в історичному контексті мали руйнівні наслідки для 

тогочасної правлячої еліти. Мова йде зокрема про реформу суспільного ладу 

внаслідок відміни в 1861 кріпацького права, а також внаслідок церковного 

розколу через дії патріарха Нікона  [145]. 

Повалення царського режиму на Русі також мало негативне соціально-

економічне значення, але воно характеризується терміном «революція» 

(Жовтнева революція 1917 р). Реформа ж в цей період означає зміну 

законодавчого забезпечення діючого політичного режиму та існуючого 

політичного ладу без його повалення. Тобто реформа це керований процес 

спрямований на покращення суспільно-політичного життя країни, а також 

соціально-економічних умов  [227, с. 609].  Окремо реформа розглядалася як 

засіб зміцнення політичної влади правлячої еліти шляхом зміни умов 

реалізації нею влади в державі [246]. О.  . Бовін в середині ХХ ст. дає 

класичне визначення категорії «реформа» як будь-якого соціального 

перетворення, зміни умов реалізації суспільних відносин шляхом зміни 

законодавства, яким вони регулюються. При цьому дослідник акцентував 

увагу на тому, що реформа є потребою реалізації політичним керівництвом 

країни кращого курсу їх існування, підвищення соціальних стандартів життя 

та встановлення більш чітких правил правового регулювання суспільних 

відносин. Тому реформа повинна сприйматися позитивно та означати зміну 
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відомої суспільству моделі реалізації державної влади, в тому числі шляхом 

зміни законодавства та інституційного забезпечення державної політики  

[255, с. 580-581]. Але не дивлячись на це політичне сприйняття реформи 

традиційно має все ж таки негативне забарвлення, оскільки завжди означає 

порушення певного ладу, виходу за межі зону комфорту та трансформації 

звичного лажу. Трактування реформи запропоноване О. .Бовіном на 

сьогодні вважається традиційним та фактично класичним. По іншому 

реформування як процес державного управління вже не сприймається, навіть 

враховуючи, що самі по собі реформи є наслідком нестабільності існуючої в 

політичному або економічному житті країни. Але слід акцентувати увагу і на 

тому, що сучасне розуміння категорії «реформа» потребує суттєвого 

переосмислення, що найменше в частині її ототожнення з суміжними 

категоріями «зміни», «трансформація» тощо. Реформа вважається так би 

мовити більш глибокими ґрунтовними процесами що сягають самих основ 

соціального устрою в суспільстві, а тому необхідно усвідомлювати, що 

реформа ототожнюється із якісними перетвореннями. Через це термін  

«конституційна реформа», повинен передбачати зміну якості правового 

регулювання суспільних відносин та влаштування механізму держави, маючи 

на увазі зміну засад та підходів до організації політичних інститутів та їх 

взаємодії між собою в процесі регулювання суспільно-політичних процесів 

[117, с. 620]. 

Однак, незважаючи на низку спроб дати чітке визначення феномену 

реформи, вчені так і не дійшли згоди щодо загальноприйнятої 

науковоюридичної дефініції правової реформи. Так, у науковій літературі 

правова реформа визначається як створення системних передумов для того, 

щоб країна, нарешті, «подолала правовий бар’єр, тобто повністю відбулася 

як правова й одночасно соціально справедлива держава» [75, с. 224]. 

Під словом «реформа» звичайно розуміється повільне, поступове 

перетворення політичної й економічної системи, причому, як правило, 

«зверху», на відміну від «революції» – швидкого радикального перевороту 
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«знизу». У марксистському дискурсі реформа і революція відрізняються за їх 

ставленням до наявної «суспільно-економічної формації», що повинні 

послідовно змінювати одна одну: реформа – це зміна в рамках даної 

«суспільно-економічної формації», революція – зміна формації як такої. У 

будь-якому випадку мається на увазі, що і реформа, і революція – це те, що 

завжди змінює гірше на краще, «менш прогресивне» на «більш прогресивне» 

і навіть «реакційне» на «передове». Якщо радянська історична (та й 

юридична) наука завжди віддавала перевагу революції, то сьогодні на 

першому плані, як правило, – реформи [80, с. 58]. 

Аналізуючи характерні ознаки реформи та ознак суміжних категорій, 

не можна не згадати про порівняння термінів «правова реформа» та 

«державно-правова реформа». О.  щик в цьому контексті обстоює точку 

зору, відповідно до якої правова реформа повинна охоплювати собою 

наступні складові: зміну апарату держави, зміну механізмів взаємодії між 

собою органів державної влади, зміни законодавства. Дослідник розуміючи, 

що правова реформа передбачає перш за все заміну застарілих правових 

інститутів та норм новими, тими які б в більшій мірі відповідали сучасному 

стану розвитку соціально-економічних процесів, доходить висновку що така 

зміна не можлива без зміни державних інститутів. Лише якісно новий апарат 

держави може якісно змінити підходи до державного регулювання та 

правового забезпечення суспільних відносин [287, с. 71]. Цю позицію 

підтримують і багато інших українських науковців, проте обсяг поняття 

істотно розширюється. В. Шакун і А. Колодій в основі доктринального 

сприйняття категорій «правова реформа» вбачають два ключових елементи: 

системність змін законодавства та структурні перетворення апарату держави 

на підставі зміни правової реальності. Правова реальність означає певний 

стан нормативно-правового регулювання всіх без виключення процесів в 

державі. Тому правова реформа спрямовується на заміну всіх без 

виключення компонентів державно-правових явищ: законодавства, 

правореалізації, державного апарату, а головне - способу державного 
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управління. Останнє є скоріше результуючою від запровадження правової 

реформи, але результуючої яка демонструє характер реформування та власне 

дає оцінку успішності проведених реформ. Тобто дослідники розширюють 

функціональний підхід О. щука до визначення правової реформи підходом 

системним, який включає не лише елементи самого права та правореалізації, 

але й елементи статичного забезпечення функціонування держави - державні 

інститути. Саме їх трансформація вбачається вченими запорукою ефективної 

реалізації правової реформи [273, с. 124]. Нами підтримується дана точка 

зору вчених, але в такому випадку виникає питання щодо послідовності та 

часового періоду проведення такої реформи. Слід наголосити, що швидкість 

такої реформи має величезне значення для ефективності подальшого 

правового регулювання всіх без виключення суспільно-політичних процесів 

в державі. Саме тому висновок В. Лемака стосовно того, що такий підхід 

можна назвати «розумінням правової реформи у широкому сенсі» є більш 

доречним. [129, с. 121]. Іншими словами, «правову реформу» і «державно-

правову реформу» можна розглядати як синоніми, однак не потрібно 

розглядати правову реформу лише через публічно-правову призму. Далеко не 

всі зміни в державному апараті свідчать про правову реформу. Будь-яка 

правова реформа здійснюється правовими методами і охоплює саме правову 

сферу держави, вона завжди є офіційною і публічною, завжди пов’язана зі 

зміною законодавства в масштабних розмірах. Саме масштабність є 

характерною ознакою правової реформи, оскільки важко назвати внесення 

невпливових та невеликих за обсягом змін до норми закону проведенням 

реформи. Як правило, внаслідок реформи формується новий правопорядок.  

Цікавим видаються критерії поділу на види правових реформ Б. В. 

Малишева. Він пропонує класифікувати  правові реформи за такими двома 

критеріями:  

1) за юридичним предметом (тобто залежно від того, які саме засадничі 

норми права змінюються): реформа інституту права (інституту 

законодавства), реформа галузі права (галузі законодавства)   
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2) за фактичним предметом (тобто залежно від того, основні засади 

правового регулювання яких саме суспільних відносин піддаються змінам):  

а) управлінська, предметом якої є структура органів державної влади, 

місцевого самоврядування та їх компетенція (адміністративна реформа, 

конституційна реформа тощо)   

б) регуляторна, предметом якої є суспільні відносини, що не входять до 

складу управлінської реформи, тобто не пов’язані з діяльністю суб’єктів 

владних повноважень.  

Однак такий поділ є доволі суперечливим, оскільки межа між 

управлінськими реформами та регуляторними є дуже поверховою. Існує 

багато прикладів, коли одна реформа містить елементи управлінських та 

регуляторних змін (наприклад, реформа виборчого права). 

Виходячи з вищенаведеного, можна констатувати, що правова реформа 

– це зміна встановлених у законах основних засад, принципів, цілей 

правового регулювання якісно нового режиму правопорядку у вказаній 

сфері.  

Саме поняття «реформа» є найбільш тісно пов’язаним з поняттям 

«модернізація», що походить з французької мови (від франц. Modernization) і 

означає в перекладі оновлення.  

Мельничук О. С. категорію  «модернізація» розглядає в двох аспектах: 

по-перше, це якісна зміна, оновлення, перетворення яке не було відоме 

системі що модернізується на будь-якому з попередніх етапів її існування  

по-друге, це підлаштування системи під сучасні вимоги чи умови її 

функціонування, що означає відсутність системних перетворень та заміну їх 

імітаційними моделями  [228].  

П. Штомпка ще більш широко підходить до визначення сутності 

поняття «модернізація». Дослідник пропонує одразу три підходи. Відповідно 

до першого підходу модернізація це завжди нововведення, якісна зміна будь-

якого суспільного явища або будь-якої системи. Другий підхід передбачає 

що модернізація це реакція системи на зміну часу та відповідних трендів і 
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загальних тенденцій. В такому розумінні модернізація це завжди вимога часу 

і лише є наслідком об'єктивних потреб системи слідувати новим умовам, які 

запроваджуються зі зміною зовнішнього середовища. Третій підхід 

передбачає розуміння модернізації як спроби внутрішніх рушійних сил 

змінити систему на краще, вдосконалити ті чи інші її характеристики з метою 

відповідності вимогам зовнішнього середовища для того щоб підсилити 

конкурентні переваги такої системи у порівнянні з іншими [283]. 

Якщо розглядати «модернізацію» як явище суспільне або навіть 

соціальне, то тоді слід звернути увагу на те, що трактування змісту цього 

поняття різними вченим відбувається з урахуванням тих рушійних сил та 

засад розвитку  які викликані такою модернізацією. Так, одні дослідники 

ставлять в якості пріоритетів зміну якості умов праці а тому розуміють 

модернізацію лише в контексті економічних перетворень (зміна способу 

виробництва, зміна економічної формації тощо). Інші під модернізацією 

розуміють лише ті зміни в суспільстві, які відбуваються під впливом 

конкретних та цілеспрямованих дій з боку держави, що призводить до 

результатів, які прогнозувалися до початку таких змін. Треті вважають 

модернізацією будь-який процес трансформації соціально-економічних 

відносин, що втілюється у відповідній зміні якісних характеристик соціуму 

(подолання бідності, підвищення рівня заможності населення тощо). Існує і 

така точка зору, яка втілюється у розумінні модернізації як перманентного та 

нескінченного процесу еволюції публічно-політичного устрою суспільства 

[181].  

  цього приводу М. Михальченко зауважує що модернізація є постійно 

триваючим процесом змін суспільного буття заснованим на творчому підході 

до практичного застосування нових знань та нових концепцій політичного 

устрою.  окрема дослідник ототожнює модернізацію із процесом 

розширення демократичних засад організації державного управління та 

правового регулювання суспільних відносин. Тому в контексті 

конституційної модернізації дослідник доходить висновку, що модернізація 
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передбачає обов'язкове поєднання міжнародно-правових процесів із 

внутрішніми конституційними реаліями. Такий підхід означає, що 

модернізація виступає складним суспільно-політичним явищем, яке можливе 

в конкретній країні або внаслідок політичної волі її керівництва, або 

внаслідок зовнішнього тиску міжнародних інститутів. В принципі така точка 

зору не позбавлена логіки, оскільки останні конституційні реформи 

більшості країн показані із імплементацією в національному законодавстві 

найбільш вдалих та сучасних технологій державного управління соціальними 

та економічними процесами. При чому така зміна не завжди може 

відбуватися добровільно, а тиск міжнародних організацій може мати чітко 

виражений варіант примусової зміни політичного режиму або державного 

ладу в країні. Так чи інакше але модернізація розглядається як позитивне 

явище по відношенню до соціуму та якості життя в державі. Це свідчить про 

те що модернізація орієнтується не на правлячу еліту, а на широкі верстви 

населення, але може використовуватися політичною неділю для утримання 

влади. 

А. Медушевський вважає, що конституційна модернізація це 

цілеспрямований процес трансформації конституційно-правових норм у 

відповідності до тієї реальності, яка панує в соціумі, в суспільстві та 

передбачає необхідність запровадження на конституційному рівні ті правові 

регулятори, які здатні ефективно впливати на процеси в середині держави. 

На думку дослідника конституційна модернізація здійснюється двома 

способами: конституційним переворотом (насильницька модернізація)  

конституційна реформа (добровільна модернізація, яка відповідає потребам 

еволюції держави). При чому для дослідника не важливі причини 

конституційної реформи, а важливо лише результат - якісна зміна 

конституційно-правового регулювання суспільно-політичних та соціально-

економічних процесів в державі [143, с. 63-64].  

Очевидно, що той чи інший шлях модернізації, який обирає народ, 

залежить від їх світогляду та підходу до розуміння системи. Шлях 
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конституційної революції переважно обирають молоді та активні люди з 

непереборними в легальній площині обмеженнями щодо реформування. 

Проте, як показує досвід, то революцію не здійсниш «за реформу освіти» або 

«за реформу парламентаризму», оскільки будь-яка революція потребує участі 

широких мас населення, які висувають на перший план свого лідера – носія 

революційних ідей, який обіцяє запровадити радикальні зміни. 

Конституційна революція залежить від рівня свідомості її організаторів, 

характеру конституційних ідей та цільової аудиторії. Революція люмпенів 

(цей термін ввів Карл Маркс для позначення найзнедоленіших верств 

пролетарського класу) в наш час призводить до руйнування системи. 

Питання наразі виникає чи можливо здійснити революцію не «проти» 

чергового президента країни, а, наприклад, «за» запровадження системи 

електронного декларування.  

Порівнюючи такі поняття як «правова реформа» і «правова 

революція», то їх основна різниця знаходить свій прояв у тому, що реформа 

ніколи не змінює усталених існуючих принципів регулювання суспільних 

відносин на відміну від революції, тут проявляється характерна ознака 

проведення реформи, а саме її наступність.  

Якщо ж здійснювати конституційну модернізацію шляхом проведення 

конституційної реформи, то потрібно, щоб нова або оновлена Конституція 

закладала принципово нову інституційну модель, яка буде спиратися на 

системний аналіз існуючих  формальних та неформальних інституційних вад. 

Наприклад, якщо у Основному  аконі написано, що народні депутати мають 

працювати в інтересах народу, то повинні бути встановлені чіткі юридичні 

процедури швидкого і дієвого впливу громадян на обраних депутатів. Як 

зазначали нобелівські лауреати Остром і Норт, то інститути потрібно 

будувати з урахуванням усіх ментальних вад, інтересів та звичаїв 

конкретного суспільства, щоб правила реально працювали, а не лише були 

записані як «ідеали» у законах. Наразі тема конституційної модернізації 

шляхом проведення широкомасштабної конституційної реформи набуває 
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популярності. Громадські та політичні діячі пропонують різні методи 

здійснення конституційних змін. 

Тут ще доречно навести думку В. Кампо, який розглядає конституційну 

модернізацію як «механізм постійного вдосконалення правовідносин шляхом 

системної реалізації відповідними суб’єктами права конституційних норм і 

принципів», як «практику еволюційного розвитку конституційної системи», 

яка «не пов’язана з радикальними її змінами» [79]. 

Для того щоб повніше розкрити проблематику проведення 

конституційної модернізації, то необхідно хоча б коротко розглянути 

розвиток світового конституціоналізму через призму конституційної 

модернізації. В цьому сенсі можна вести мову про глобальну конституційну 

модернізацію.  

Перший етап глобальної конституційної модернізації - це період 

становлення і утвердження нових держав в  вропі та Північній Америці. 

Саме тоді з'являються перші конституції (в США у 1787 році, у Франції в 

1791 році, в Польщі в 1791 році), які справили великий вплив на світовий 

конституційний розвиток. 

Тут мова йде про запровадження конституціоналізму як самостійного 

процесу.  Створення конституцій є першим етапом конституційної 

модернізації не в тому сенсі, що відбуваються зміни основних документів, 

мова йде про трансформацію публічно-політичних процесів шляхом їх 

закріплення на рівні окремих нормативно-правових актів, що мають найвищу 

юрисдикцію та встановлюють нову політичний порядок в суспільстві. При 

чому природно, що конституційні акти з’являються у всіх без виключення 

країнах в незалежності від політичних режимів, політичного та суспільного 

ладу [146]. 

Другий етап конституційної модернізації охоплює період до Другої 

світової війни, коли починається розпад імперій та створення нових 

незалежних республік.  а таких умов  конституційна модернізація вирішує 

найбільш складні цілі – повну трансформацію суспільно-політичного устрою 
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країни. Відбувається розпад основних імперій  вропи: Австро-Угорської, 

Російської, Германської. На їх місце приходять нові республіканські форми 

устрою державного ладу, які потребують відповідного оформлення та 

закріплення на конституційному рівні. Конституційна модернізація на цьому 

етапі характеризується трьома ключовими аспектами:  

по-перше, формуються нові державні інституції відмінні від тих, що 

існували за період монархій.  

по-друге, відбувається зміщення орієнтирів правового регулювання від 

індивідуального блага монарха до суспільного блага соціуму.  

по-третє, формуються нові механізми захисту конституційного ладу. 

Республіканська форма правління на відміну від монархії не відрізняється 

стабільністю політичних інститутів, але така стабільність забезпечується 

конституційними механізмами.  окрема мова йде про такі інструменти як 

вибори, конституційна більшість, установи конституційної юрисдикції.  

Третій етап конституційної модернізації охоплюють період після 

Другої світової війни, коли відбувається розпад колоніальної системи світу 

та відбувається створення нових держав, зокрема в Африці та Азії. Світова 

колоніальна система розпадається але після її розпаду політичний вакуум 

заміщується новими формами політичного устрою, новими державами. 

Конституційна модернізація в цих умовах характеризується появою нових 

форм та моделей конституційно-правового регулювання й конституційного 

устрою. Формуються нові конституції, які багато в чому є типовими та 

притаманним для перехідного періоду становлення нових молодих 

держав [281, с. 71]. 

На четвертому етапі – протягом 1980-1990 хх. років відбувається 

найбільший сплеск конституційної модернізації. В світі приймається понад 

100 нових конституційних актів в різних країнах. Але головні тенденції цього 

періоду конституційної модернізації є наступними:  
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акцент конституційно-правового регулювання остаточно сформувався 

на тренді, який веде до встановлення високих соціальних стандартів 

суспільно-політичного ладу в державах  

відбувається остаточний перехід до демократизації суспільних 

відносин, демократичні принципи державотворення щонайменше 

прокламуються в конституціях всіх країн, але досі не означає що вони 

виконуються на практиці   

відбувається остаточне закріплення інституційного забезпечення 

державного механізму, оформилися нові державні інститути, відбувається 

становлення класичних моделей демократичних конституцій [281, с. 80]. 

Таким чином конституційна модернізація передбачає єдиний загальний 

тренд – відмова від тоталітарних та авторитарних режимів на користь 

панування демократичних інститутів. Однак, в деяких країнах правлячі еліти 

намагаються трансформувати конституційні процеси та конституційно-

правові акти перетворивши їх на інструмент збереження влади та 

продовження її концентрації.  

Однак слід зазначити, що конституційна модернізація це не глобальний 

термін. Він охоплює дійсно повсюдні процеси трансформації 

конституційного ладу в державах та їх відповідне оформлення в нових 

конституційних актах, але перш за все конституційна модернізація це процес 

еволюції самого державотворення. Іншими словами це історичний шлях 

становлення сучасної демократичної держави, який відбувається засобами 

постійного пошуку найбільш оптимальної моделі державного управління 

заснованої на детермінації публічно-політичних процесів в конституційних 

актах. Так, наприклад протягом всього розвитку США в цій країні панувала 

лише одна конституція 1792 року, однак вона отримали понад двадцять 

поправок, що перетворило її на потужний інструмент забезпечення 

політичної стабільності в державі. Натомість у Франції відбувалося 

прийняття п’ять окремих конституційних актів кожного разу, коли 

відбувалося проголошення нової республіки [84, с. 39-40]. 
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Таким чином, термін «конституційна модернізація» може розглядатися 

нами в двох аспектах: 

 розвиток конституційно-правового регулювання суспільно-політичних та 

соціально-економічних відносин в межах однієї країни, що 

супроводжується постійним підвищенням ефективності державного 

управління  

 поступова об’єктивна еволюція конституційно-правового вчення, 

основною тенденцією якого стає підвищення цінності людських прав та 

інтересів. Таким чином,  конституційна модернізація своїм завершальним 

етапом формує новий тренд державотворчих процесів – закріплення на 

рівні Основного закону нового стандарту організації архітектури відносин 

держави та громадян – соціальної держави.  

Конституційна модернізації відбувається в двох формах: процесуальній 

та матеріальній. Матеріальна форма конституційної модернізації 

характеризується трансформацією змісту конституційно-правових актів, 

закріплення в них нових форм та методів регулювання політичного устрою 

держави, а також встановлення системи конституційних гарантій.  міст 

конституційної модернізації ототожнює практичне втілення доктринальних 

засад науки конституційного права. 

Процесуальна форма конституційної модернізації полягає в самому 

процесі трансформації конституційно-правових актів. Така форма є 

змістовним відображенням процесу становлення публічно-політичної форми 

народовладдя через інститути представницької демократії [173]. 

Будь-яка конституційна модернізація має свої стадії (етапи) 

запровадження у життя:  

1) декларація про модернізацію та майбутні зміни   

2) організаційне забезпечення модернізації   

3) її ідеологічне забезпечення   

4) конституційно-нормативне та процесуальне забезпечення 

конституційної модернізації, її легітимізація   
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5) прийняття конституційних змін або здійснення конституційного 

оновлення законодавства.  

Ці стадії можуть бути доповнені і розширені, але ні в якому випадку не 

звужені. Оминаючи будь-яку із вищезазначених стадій, конституційна 

модернізація приречена на її недоведення до кінця і на неповну її реалізацію. 

Категорію «конституційна модернізація» слід відрізняти від суміжних 

категорій «конституційна реформа» та «конституційна трансформація». 

Перші дві категорії надзвичайно тотожні за своїм змістом, оскільки 

модернізація це окремий випадок реформи. Але якщо поглянути на 

співвідношення цих категорій системно, то можна побачити що 

реформування передбачає зміну, а модернізація – якісну зміну. Іншими 

словами реформа це процес, а для модернізації важливим є кінцевий 

результат – сама зміна, сам новий стан конституційно-правового 

регулювання. 

Якщо ж взяти до уваги термін «конституційна трансформація» то 

можна стверджувати, що він співвідноситься із конституційною 

модернізацією лише в процесуальному аспекті. Трансформація та 

модернізація це динамічні процеси, які супроводжуються заміною однієї 

форми конституції іншою. Але на відміну від модернізації трансформація не 

передбачає всеосяжних змін, вона може втілюватися як через внесення 

окремих змін та поправок до конституційного акту, так і прийняттям нової 

Конституції. Натомість конституційна модернізація завжди передбачає появу 

нового Основного закону. В свою чергу співвідносність понять 

конституційна трансформація та конституційна реформа також породжує 

сутнісний зв'язок в процесі якого розкривається змістовний характер 

переходу від однієї якості конституційно-правового регулювання до нової, в 

якій виражається одночасно і новий політичний порядок, і новий формат 

державного регулювання суспільних відносин  [215, с.116-126]. А також в 

цьому проявляється зв'язок конституційної трансформації і конституційної 

модернізації, оскільки остання практично співпадає за значенням з поняттям 
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конституційної трансформації в вузькому сенсі. В цьому значенні, 

конституційна модернізація є способом надання конституції нових якостей. 

  цього приводу цікавим вбачається підхід C. Ківалова, який зазначає, 

зо конституційна реформа  завжди виступає засобом еволюції публічно-

політичних процесів в державі із одночасним їх закріплення на 

конституційному рівні. Хоча на думку вченого не завжди така трансформація 

повинна відображатися в самому тексті Основного закону. Для того щоб 

змінити в певний спосіб конституційні положення достатнім може бути 

прийняття окремого спеціального законодавчого акту, який за своїм змістом 

та сутністю вважається конституційним законом. Отже конституційна 

реформа означає зміну суспільно-політичних орієнтирів розвитку держави як 

унікальної соціальної надбудови [85, с. 43-47]. 

Але частіше за все всі три терміни «конституційна реформа», 

«конституційна трансформація» та «конституційна модернізація» 

вживаються науковцями в якості синонімів. На нашу думку такий підхід не 

коректний, оскільки кожна категорія виражає окреме явище, а кожен термін є 

втіленням певної закономірності розвитку тих чи інших процесів, 

враховуючи що всі три наведені терміни мають яскраво виражені ознаки 

динамічності.  

Натомість існує й певна усталена думка що все ж таки центральне 

місце в контексті аналізу еволюції конституційних процесів займає категорія 

конституційна реформа. Така позиція дослідників виходить із того, що 

реформа розуміється як певний цілісний та глибинний процес, який 

трансформує одну правову реальність в іншу. Цей процес є завершеним  та 

втілюється в результаті – новому конституційно-правовому акті. І такий 

результат є завжди. Натомість конституційна модернізація це незавершена 

триваюча дія, яка продовжується певний час і протягом всього цього часу 

можуть відбуватися зміни Конституції. Але модернізація не має яскраво 

вираженого завершення, тобто сам процес є основним елементом  
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трансформації конституційно-правових норм, зміни якості конституційно-

правового регулювання [107, с. 6-7].  

Подібні сентенції повинні дати уявлення, що конституційна реформа це 

явище значно ширше за своїм сутнісним наповненням та виступає як 

продуманий триваючий процес із певною стратегією поведінки органів 

уповноважених на проведення конституційних змін. Натомість модернізація 

є скоріше ситуативним, тактичним процесом вдосконалення конституційно-

правового регулювання, що викликано потребами, які не мають 

стратегічного для всього політичного устрою країни значення.  

Інше трактування конституційної реформи пов’язане з тим, що - це 

«зміни, внесені до основного закону під впливом різних факторів, найчастіше 

в результаті зміни співвідношення політичних сил в суспільстві» [228, с. 

425]. Тобто конституційна реформа розглядається лише як зміна конституції, 

внесення до неї певних поправок (конституційна реформа у «вузькому» 

розумінні). 

Конституційна реформа розкривається через два рівня розуміння її 

результатів: 

перегляд парадигми конституційно-правового регулювання, що своїм 

кінцевим результатом має прийняття нового Основного  акону із суттєвими 

змінами суспільного ладу  

перегляд окремих елементів конституційно-правового регулювання 

шляхом внесення семантичних змін до Основного  акону, які не змінюють 

кардинально жодні суспільно-політичні процеси в країні [246, с. 444]. 

Такий погляд на сутність та зміст конституційної реформи дає змогу 

говорити про її широке та вузьке розуміння. Такі саме підходи до розуміння 

має і конституційна модернізація.  

Але слід зауважити що потенціали цих двох категорій суттєво 

відрізняються, оскільки реформування передбачає все ж таки кардинальність 

змін. Це проявляється не лише в прийнятті нового Основного закону, але і в 

запровадженні нових норм в існуючу Конституцію, які скажімо 
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стосуватимуться створенню нового органу державної влади, або 

запровадження нових державних гарантій, або тотальне 

розширення/звуження  громадянських  прав та обов’язків  [12, с. 116]. Ми 

пам’ятаємо, що реформа розуміється нами як кардинальна зміна, а 

модернізація завжди має акцент на зміну якості, підвищення ефективності, 

запровадження нового стану державно-управлінських відносин, який 

характеризується оптимізацією та раціоналізацією регуляторного впливу 

держави на суспільні процеси шляхом досягнення такого стану, коли 

найбільший результат досягається при якомога оптимальніших ресурсних 

витратах.  

Тому ми наполягаємо на тому, щоб не розглядати дані категорії у 

співвідношенні як загального та окремого, а скоріше як родові поняття, що 

об’єднуються ознаками динамічності у процесах трансформації або 

формальній зміні змісту конституційно-правових актів.  

Такий підхід дає нам змогу запропонувати власне бачення 

конституційної модернізації та власне змістовне наповнення цієї дефініції. 

Отже, конституційна модернізація це процес зміни змістовного наповнення 

конституційно-правових актів, який обов’язково передбачає наявність трьох 

елементів: якісної зміни регуляторного впливу, що закріплюється на 

конституційному рівні безвідносно до об’єкту такого впливу  раціоналізації 

системи забезпечення державно-управлінського впливу на суспільно-

політичні процеси в країні за рахунок регуляторної спроможності 

конституційних норм  трансформація обсягу конституційного регулювання в 

бік розширення відповідальності держави за стан реалізації гарантій, що 

містяться в Основному законі.  

Все це відповідає тим критеріям, які можна застосувати до модернізації 

як до процесу якісних перетворень. Натомість реформування не завжди 

передбачає зміну якості в бік покращення. Якість в даному випадку 

розглядається не як загальнотеоретична категорія, що характеризує зміну 

форми або змісту, а як категорія оціночна, тобто враховується те наскільки 



40 

 

система конституційно-правового регулювання змінилася в бік покращення 

регуляторного впливу або розширення його меж.  

Підтверджуючи вищенаведене, В. Кірєєв розрізняє конституційну 

реформу і модернізацію. На його думку, конституційна реформа – це 

політико-правовий процес повного або часткового перетворення актів 

конституційного рівня, що спричиняє зміни конституціоналізму, що 

відповідають її змістові [83, с. 6]. Такий телеологічний підхід з позиції 

онтології, гносеології та аксеології права дає можливість за 

цілеспрямованістю на трансформацію конституціоналізму визначити 

вирішальну ознаку реформування, на відміну від конституційної 

модернізації, яка істотно не впливає на систему конституціоналізму, що 

склалася в країні. Це часткові або системні зміни, перш за все нормативного 

характеру, а також перетворення конституційних подань без зміни тексту 

конституції, реалізація «завуальованих спроб» [83, с. 6] вилучити або 

включати конституційний припис, офіційне тлумачення, яке призводить до 

зміни розуміння і застосування конституційних приписів.   

Виходячи  з вищенаведених суджень, то можна стверджувати, що 

Розділ ХІІІ Конституції України передбачає виключно зміни до Конституції, 

тобто її модернізацію. Реформування в наведеному сенсі не передбачено 

Конституцією і вимагає, перш за все, внесення змін до Розділу ХІІ відповідно 

до статтей 155-156 Конституції України. Не можна погодитися з думкою, що 

основною метою конституційної реформи є прийняття нової Конституції. 

Конституційна реформа має ширші цілі та зміст ніж просто процес 

оновлення тексту Основного  акону.  

Базуючись на теорії конституційних реформ, то можна виокремити 

певні характерні ознаки та доктринальні основи конституційної реформи в 

Україні. По-перше, конституційна реформа за своєю природою є політичним 

і конституційно-правовим процесом. По-друге, саме конституційна реформа 

стосується розвитку найважливіших суспільних відносин та динаміки їх 

правового регулювання. 
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Конституційна реформа має багатоаспектний, складний, поступальний 

характер та спрямована на суттєві перетворення суспільства і держави, що 

передбачають внесення змін до конституційного ладу, які спрямовані на 

формування чи зміну конституціоналізму. Майже всі ознаки конституційної 

реформи притаманні і конституційний модернізації. На основі 

вищенаведених тез та науково-практичного аналізу конституційного 

розвитку України, то можна зробити висновок, що українська держава 

пройшла періоди як конституційної модернізації, так і конституційної 

реформи. 

Конституційна реформа тісно пов’язана з політичною реформою, яка 

теж заслуговує на окрему увагу. Політична реформа являє собою зміни 

системи суспільства, політичних відносин, спрямована на прогресивний або 

регресивний характер розвитку. Будь- яка реформа є способом впровадження 

інновацій у підсистему суспільства і модернізацію всього суспільства.  

«Незрілість» політичної реформи була обумовлена, на думку багатьох 

науковців та політиків, характерними рисами політичного режиму, який 

сформувався за роки незалежного розвитку української держави, а саме: 

«сильний інститут президенства, з концентруванням максимального обсягу 

влади в руках президента...  нерозвиненість багатопартійної системи, 

політичні партії перебували на обслуговуванні інтересів фінансово-

промислових груп  слабкість громадянського суспільства, відсутність 

механізмів його впливу на прийняття політичних рішень..., потреба у 

виробленні чітких механізмів постійної співпраці владних гілок, які повинні 

мати не ситуативний, а постійний характер» [279, с. 171]. 

Окрім вищедосліджених термінів, що описуюсь процес оновлення і 

зміни конституції в літературі зустрічаються й інші правові категорії, 

наприклад, О. .Шишкіна вража є, що такі процедури охоплюються родовою 

категорією «перетворення діючої конституції», однак не будемо детально 

зупинятися на дослідженні цього явища, оскільки воно є занадто загальним.  
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Можна зробити висновок, що такі поняття як «конституційна 

модернізація», «конституційна трансформація», «конституційна реформа», 

«конституційна еволюція», «конституційна революція» схожі за своїм 

значенням та іноді доповнюють один одного, але кожне з вищенаведених 

понять має свої характерні особливості, які дозволяють відмежовувати їх 

один від одного та розрізняти. Так, наприклад, зміст поняття конституційної 

модернізації є ширшим від інших суміжних понять. А конституційна 

трансформація відображає саме функціональні характеристики забезпечення 

конституційного реформування. Термін «конституційна революція» зараз 

майже не вживається в юридичній науці, оскільки сучасні демократичні 

суспільні зміни краще характеризує поняття «конституційна реформа», якій 

не притаманні швидкі радикальні зміни. Конституційна реформа є одним із 

видів юридичного процесу. 

 

1.2 Політико-правові причини та організаційні, організаційно-правові 

передумови конституційної модернізації 

 

Проаналізувавши спеціальну літературу з означеної проблематики 

конституційної модернізації за останній період, можна констатувати, що 

питання передумов та причин, сутності та змісту конституційної 

модернізації в Україні вивчається авторитетними дослідниками. Але 

швидкоплинність сучасного політичного процесу в Україні, постійні заяви 

щодо змісту і напрямку реформи з боку вищих посадових осіб нашої 

держави диктують потребу звернути увагу на більш детальний аналіз 

необхідності її продовження. 

На сьогоднішній день в Україні діє Конституція, яка була прийнята 

28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. 

Cаме прийняття Конституції України 1996 року стало найважливішим 

кроком у створенні базових інституційних засад і принципів, утвердженні 

політико-правового механізму існування суверенної Української держави. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1996
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Незважаючи на те, що порівнюючи з іншими законами Конституція має 

найстабільніший характер, вона все ж таки потребує час від часу певної 

модернізації, щоб відповідати реаліям суспільства. Оскільки будь-яка 

конституція носить прогностичний характер, то і Конституція України 

містить значний потенціал розвитку основних інститутів громадянського 

суспільства, демократичних інститутів публічної влади тощо. В основу 

перспективної концепції Конституції України покладено досягнення 

вітчизняної та світової конституційно-правової думки і практики, 

наприклад, побудова демократичної, соціальної, правової держави.  

  моменту прийняття Конституциї України в 1996 року вона вже 

неодноразово зазнавала змін. Отже, в певній мірі Конституції України 

більш притаманна така ознака як динамізм, ніж її стабільність. Однак 

треба пам’ятати, що строк дії Конституції є необмежаним і зміни до неї 

відбуваються лише за допомогою внесення відповідних змін і доповнень, 

що врешті решт сприяє її стабільності у майбутньому. Безперечно, 

процедура внесення змін до Основного  акону держави є доволі жорсткою 

і чітко регламентованою, що обумовлено важливістю цього нормативного 

акта. Фактично встановлення на законодавчому рівні таких жорстких 

вимог до процедури внесення змін до Конституції є одним із засобів її 

правової охорони та забезпечення її стабільності. 

Чинна Конституція України пройшла складний шлях свого 

становлення і розвитку, вона еволюціонувала внаслідок розвитку теорії 

конституційного права та змін у суспільно-політичному житті країни. Але 

для кожної зміни повинна бути своя підстава та свої передумови, про що і 

піде мова далі. 

Процес конституційної модернізації в Україні мав чіткі пріоритети та 

завжди був центральним питанням державотворення. Прийняття 

Конституції України лише в 1996 році, тобто після п’яти років 

незалежності свідчить про тривалий процес наукового обґрунтування та 

конституційного моделювання майбутнього Основного  акону. Це 
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відображає перш за все якість підходу законотворців до даної 

проблематики, а також прагнення створити реально дієвий ґрунтовний 

засадницький акт, який стане насправді актом найвищої юридичної сили. 

Саме тому питання щодо потреби конституційної модернізації є скоріше 

риторичним, а от потреби подальших конституційних змін, коли 

відбувається повернення до попередньої моделі конституційно-правового 

регулювання політичного устрою країни після його зміни – мають 

суперечливий характер та не дають нам необхідних підстав для 

ствердження, що конституційна модернізація в Україні має єдиний вектор 

свого розвитку. 

На нашу думку, основною метою на найближче майбутнє 

українського суспільства повинна стати модернізація країни. І зробити це 

можливо лише за рахунок зміцнення демократичної, соціальної та правової 

держави шляхом конституційної реформи. Головною метою реформи 

повинно стати усунення існуючих в Україні розбіжностей між вимогами 

норм Конституції та реальним станом справ у державі. 

Модернізація Конституції України має об’єднати і водночас 

підсилити усі інші започатковані в державі реформи, вивести їх на якісно 

новий рівень розвитку.  а 28 років незалежної України всі конституційні 

перетворення в ретроспективі проходили у формах модернізації та 

реформування, але далеко не завжди отримуючи при цьому наукові 

обґрунтування з необхідним аналізом і прогнозуванням соціально-

політичних та юридичних наслідків подальших змін. Самі ж конституційні 

реформи розпочалися ще задовго до прийняття Конституції України в  

1996 році. Історичні передумови розвитку конституційного процесу 

сягають часів Київської Русі, окрему увагу заслуговує збірка 

стародавнього українського права «Руська Правда», «Литовські статути», 

акти періоду козацтва такі як «Березневі статті» Богдана Хмельницького, 

«Пакти і Конституції прав і вольностей Війська  апорозького» Пилипа 

Орлика та радянські конституції.  
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Більшість науковців, які у своїх працях досліджувли питання 

загального перебігу конституційного процесу в Україні 1990-1996 років, як 

правило виділяють декілька його етапів (періодів), висловлюючи при 

цьому різні позиції. Аналізуючи наукові здобутки багатьох авторів, то 

можна виокремлити наступні відносно самостійні та взаємопов’язані 

етапи: першій, що тривав від часу прийняття Декларації про державний 

сувернітет України до державного перевороту в СРСР  другий – 

починаючи з літа 1991 року до початку 1994 року, коли відбулися 

дострокові парламентські вибори  третій етап – з весни 1994 року до дня 

підписання Конституційного договору  четвертий – від початку червня 

1995 року до дня ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року. 

Перший важливий крок для утвердження незалежності Україна 

зробила 16 липня 1990 року, коли Верховна Рада прийняла Декларацію про 

державний сувернітут УРСР, чим і започаткувала процес подальших 

конституційних реформ. Недарма деякі дослідника називають цей етап 

«підготовчим», виходячи з того, що його перебіг проходив ще в межах 

попередньої радянської політико-правової системи. Україна є однією з 

перших держав пострадянського простору, що нормативно закріпила 

найважливіщі положення майбутньої незалежної держави через 

Декларацію.  

  прийняттям 24 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності 

України розпочався другий етап конституційного процесу. Цей Акт 

визначив, що з моменту проголошення незалежності чинними на території 

України є тільки Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти 

законодавства. Відтак державотворчі процеси, політичні та соціальні 

зміни, а також розробка і прийняття нової Конституції набули принципово 

нового змісту, повязаного з існуванням України як незалежної держави, 

субєкта міжнародного права. Вже в кінці січня 1992 року Конституційна 

комісія розробила оновлений проект Конституції, який Постановою 

№2525-ХІІ від 1 липня 1992 року було винесено на всенародне 
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обговорення. В Україні відбулися наукові симпозіуми, конференції, 

семінари, присвячені обговоренню проекту нової Конституції. Усі 

отримані пропозиції та зауваження були опрацьовані Робочою групою 

Конституційної комісії і 27 травня 1993 року було підготовлено текст 

проекту нового Основного  акону [110, с.197-263]. 

Наступний етап підготовчої стадії конституційної реформи 

характеризується затяжними дебатами щодо суперечностей між позиціямі 

Президента України Л. Кравчука і парламенту стосовно проблеми 

розподілу влади.  

Після виборів Президента та депутатів до Верховної Ради розпочався 

третій етап конституційного процесу. Новостворений Парламент відновив 

дію Конституційної комісії, ухвалив її новий склад і поновив її 

повноваження. Цей період характеризується політичним протистоянням 

між більшістю Верховної Ради та Президентом України. Рішенням Комісії 

як базовий було визнано проект Конституції в редакції від 26 жовтня 1993 

року.  а умов загостреної боротьби за владу Президент видав Указ про 

проведення 25 вересня Всеукраїнського референдуму щодо прийняття 

Конституції України. Це рішення активізувало конституційний процес і 28 

червня 1996 року після двох діб напруженої роботи Верховна Рада України 

прийняла Основний  акон, що ознаменував одну з найважливіших 

конституційних реформ в України за часи її незалежності. Ця Конституція, 

як зазначають В. Тацій та  . Тодика, стала «фундаментальною основою 

для формування в державі власне національної правової системи романо-

германського типу з усіма притаманними їй якісними характеристиками. 

Більше того, на їхнє переконання, Конституція є актом не лише держави, а 

й суспільства, його державно-правовою моделлю, чинником забезпечення 

законності і правопорядку, стабільності інститутів влади, необхідною 

умовою становлення правової державності, що грунтується на пануванні 

права» [239, ст. 3]. 
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Однак, в найближчий час після прийняття Конституції стали 

наявними розбіжності між її положеннями та реаліями в українському 

суспільстві. Незважаючи на те, що в цілому Конституція визначала форму 

державного правління в Україні як президентсько-парламентську, роль 

Президента за політично-правовою практикою, яка панувала на той час, 

стала більш значною.  окрема, Глава держави відігравав вирішальну і 

майже виключну роль при визначенні кандидатури Прем'єр-міністра, 

формуванні уряду, призначенні голів місцевих державних адміністрацій. 

Становище Президента у цей період посилювали і тимчасові додаткові 

повноваження, які він отримав відповідно до перехідних положень 

Конституції на три роки з дня її прийняття, а саме - право самостійного 

видання указів з економічних питань, не врегульованих законами. 

 агалом можна говорити що Конституція України 1996 року 

створила певний прецедент для формування чіткої централізованої ієрархії 

державних інституцій, які забезпечували не стільки стабільність 

політичних інститутів, скільки стабільність виконавчої влади. Фактично 

ми говоримо про концентрацію влади у Президента України, що для 

демократичної держави не є позитивним вирішенням питання організації 

апарату держави в перші роки становлення демократичного режиму. 

Демократизація суспільних процесів передбачала би розширення 

спроможності територіальних громад але Конституція України 1996 року 

створила досить жорстку централізовану вертикаль регіонального 

управління, яка втілювалася у підпорядкуванні місцевих державних 

адміністрацій Президенту України. При цьому саме місцеві державні 

адміністрації концентрували в собі більшість повноважень у сфері 

територіального розвитку, що конкурувало із обсягом закріплення та 

реалізації права на місцеве самоврядування  [45]. 

В. Погорілко умовно виділяє три періоди конституційного процесу в 

Україні після здобуття нею незалежності. Перший період стосується 

процесу підготовки проекту Конституції та її прийняття, який ми 
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розглянули вище. Наступний період можна назвати періодом реалізації 

Конституції України, який тривав з 1996 року по 2004 рік. Третій період 

почався у 2004 році і триває донині та характерихується початком процесу 

внесення змін та доповнень до Конституції України (так званий період 

конституційної реформи). Але кожен із цих періодів містить в собі важливі 

події, які є передумовою конституційної модернізації [177]. 

Вперше питання конституційної модернізації порушилося з 

розробленням законопроектів про внесення змін та доповнень до 

Конституції україни у 1998 році, коли на розгляд Верховної Ради винесли 

два законопроекти в яких пропонувалося скасувати розділи, що регулюють 

діяльність Президента України та Конституційного Суду України [191] та 

фактично пропонувалося повернення до радянської моделі державного 

правління шляом розширення повноважень парламенту, запровадження 

інституту Президії Верховної Ради України та скасування посади 

Президента [200]. Але обидва законопроекти не набрали необхідної 

кількості голосів у Верховній Раді. 

Важливим етапом конституційної модернізації, що, на нашу думку, 

заслуговує на окремий розгляд в періодизації конституційного процесу в 

Україні, стала спроба перегляду основних положень Конституції, яка 

відбувалася з грудня 1999 по січень 2001 року з метою посилення впливу 

Л.Кучми після його обрання на другий термін. Ключовою подією цього 

етапу став референдум 16 квітня 2000 року, але процесуальний спосіб 

призначення референдуму, маніпуляції з характером запитань для 

голосування на референдумі поставили під сумнів його результати, що 

продовжувало дискредитувати Конституцію. Опозиційні політичні сили 

активно виступали проти змін до Конституції, пропонованих Л.Кучмою з 

огляду на порушення, які відбувалися в ході референдуму. Окрім цього, 

небезпідставними були побоювання, що внесення змін до Основного 

 акону і надалі послабить парламентаризм в країні. [45, с. 7]. 
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Наступний етап конституційної модернізації в Україні, який мав 

місце з вересня 2003 року по квітень 2004 року може характеризуватися 

нами як кон’юнктурний. Він не мав жодних чітких проявів потреби 

конституційних змін окрім потреби у збереженні правлячими елітами 

доступу до політичного керівництва країною. Насправді суспільні процеси 

та економічний розвиток країни не потребував докорінної кореляції, він 

був цілком очікуваним та відбувався еволюційним шляхом. Натомість 

наближення президентських виборів в 2004 році стало причиною за якої 

трансформація Основного закону була викликана інтересами далекими від 

того призначення, яке має Конституція, що відобразилося не лише на 

якості конституційної модернізації, а й на тривалості дії нової редакції 

Конституції [73, с. 152-157].  азначені законопроекти не знайшли свого 

схвалення серед народних депутатів, не дивлячись на парадоксальність 

ситуації, 294 депутати проголосували «за» при необхідних 300 голосах. 

Конституційна модернізація не завершилася на цьому етапі, навпаки, 

попередні події стали передумовою для знакової политічної і 

конституційної реформи в державі. Подальший етап реформи став 

інструментом порозуміння між різними політичними силами під час 

виборів Президента у 2004 році та Помаранчевої революції. 

8 грудня 2004 року Верховна Рада на позачерговому пленарному 

засіданні прийняла пакет законів, серед яких були  акон України  

«Про внесення змін до Конституції України»,  акон України «Про 

особливості застосування  акону України «Про вибори Президента 

України» при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р.» та законопроект 

про удосконолення системи місцевого самоврядування. Всі ці нормативні 

акти були поставлені на голосування в пакет, за який проголосувало 402 

народних депутата. Тобто, за чинною Конституцією України була 

порушена процедура внесення змін та доповнень до Основного  акону. 

Одним з найгостріших питань під час розгляду остаточного варіанту змін 

до Конституції був термін їх введення в дію. В результаті, політична 
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реформа набула чинності з 1 січня 2006 року, а основна її частина, яка 

стосувалася нової процедури формування уряду, - у травні 2006 року, після 

демократичних виборів до Верховної Ради V скликання [124].   міни, які 

ухвалив парламент 8 грудня, що суперечили вимогам статті 159 

Конституції України, не були розглянуті Конституційним судом України 

на предмет їх відповідності приписам статті 157 і 158 Конституції. 

27 грудня 2007 року Прзидент України В.  щенко своїм рішенням 

створив Національну конституційну раду, яку і сам очолив. Але після того 

як 22 жовтня 2009 року парламент відмовив направляти проект 

напрацьованний Національною конституційною радою нової редакції 

Конституції для отримання висновку Конституційного Суду України, цей 

орган припинив своє існування. 

Ключовою подією всього процесу конституційної модернізації в 

Україні в ХХІ ст.. стає відновлення її редакції 1996 року. Це стало 

можливим лише в 2010 році завдяки рішенню Конституційного Суду 

України, яким фактично були відмінені зміни, які внесені в Конституцію 

України в 2004 році славнозвісним  аконом № 2222 від 08.12.2004 року, 

процедуру прийняття якого визнано неконституційною. Таким чином на 

практиці відбулося дві важливих речі: повернення до найбільш вдалої 

редакції Конституції України, яка відображала сутність реалізації 

демократичних механізмів без прив’язки до елітарних інтересів  практична 

дія механізмів конституційного контролю, коли Конституційний Суд 

України виступив фактично як захисний механізм конституційного ладу.  

Останнє є особливо цінним досвідом всього процесу вітчизняного 

державотворення, що дає змогу говорити про високу ефективність 

конституційних механізмів, закладений в Основний закон ще в 1996 році.   

точки зору співвідношення цього процесу із категорією конституційна 

модернізація можна стверджувати, що це не є модернізацією в її 

класичному розумінні, оскільки відбувається фактичне повернення до 

попередньої редакції. Тому в даному випадку слід вести мову про 
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конституційну трансформацію, коли сам текст отримав зміни, але з точки 

зору підходів та конституційно-правової доктрини ці зміни не є новими 

для вітчизняного конституціоналізму.    

Невдовзі 21 лютого 2011 року було створено Науково-експертну 

групу під головуванням першого Президента України Л. Кравчука, що 

мала «напрацьовувати пропозиції щодо механізму створення і діяльності 

Конституційної Асамблеї, а також проаналізувати реформування 

Конституції України», яка підготувала Концепцію формування та 

організації діяльності Конституційної Асамблеї. Однак ще з самого 

початку реалізація цього задуму тогочасного Президента України В. 

Януковича здавалася доволі проблематичною і суперечливою, оскільки 

згідно з вимогами демократичної легітимності конституційна реформа має 

виражати суспільний консенсус між політичними силами, серед юридичної 

громадськості, забезпечувати баланс інтересів між місцевим 

самоврядуванням, регіональною та державною владами, сприяти 

громадському миру і солідарності в суспільстві. Тому Концепцію 

формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї було 

схвалено лише 12 січня 2012 року і цей вітчизняний конституційний 

процес набув тривалого, еволюційного характеру [194]. До речі, на це 

звернула увагу Парламентська асамблея Ради  вропи, яка у Резолюції 

№1862 (2012) рекомендувала Україні інтенсивніше проводити підготовку 

до конституційної реформи та завершити її, не очікуючи результатів 

виборів до парламенту у жовтні 2012 року [257]. 

Ще одним етапом конституційної модернізації стала подія, яка 

відбулася 21 лютого 2014 року, коли Верховна Рада прийняла за основу 

проект закону про відновлення дії окремих положень Конституції України 

(№4163), де-факто повернувши дію Конституції в редакції від 8 грудня 

2004 року. Цей законопроект мав доволі сумнівний характер, оскільки був 

прийнятий без рішення профільного комітету та виключно з політичної 

доцільности на той час. 
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3 березня 2015 року указом глави держави була створена 

Конституційна комісія, яка є спеціальним допоміжним органом при 

Президентові України. Основними завданнями Конституційної Комісії 

визначено: 

 напрацювання узгоджених пропозицій щодо проведення 

конституційної реформи в Україні; 

 забезпечення широкого громадського та професійного 

обговорення пропозицій щодо проведення конституційної реформи в 

Україні  

 підготовка за результатами широкого громадського та 

професійного обговорення законопроекту (законопроектів) щодо внесення 

змін до Конституції; 

 інформування громадськості про роботу з підготовки 

пропозицій щодо проведення конституційної реформи, її реалізації. 

Таким чином, в 2015 році розпочинається наступний процес 

конституційної модернізації. І це як раз таки і є модернізацією, оскільки 

відбувається розширення якості конституційно-правового регулювання 

суспільних відносин у формі розширення соціальних стандартів та 

гарантій. Це стосується децентралізації державного управління та зміні  

адміністративно-територіального устрою. Децентралізація проявляється 

через розширення прав територіальних громад та їх об’єднання з метою 

підвищення фінансової та управлінської спроможності. Ці зміни 

передбачали підвищення ефективності вирішення проблем 

територіального розвитку, а тому можна сміливо говорити про те, що 

відбувається саме модернізація шляхом запровадження низки суттєвих 

новацій.   

Після конституційного закріплення адміністративно-територіальної 

реформи та реформи місцевого самоврядування відбувається наступний 

етап конституційної модернізації пов'язаний із судовою реформою.  
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В червні 2016 році відбувається закріплення в Основному законі 

положень, які суттєво змінюють структуру судоустрою та розширюють 

повноваження органу конституційної юрисдикції – Конституційного Суду. 

Такі зміни стали фундаментом для подальших законодавчих змін в даній 

сфері, а тому можна знову ж таки говорити про конституційну 

модернізацію. При чому така модернізація стосується апарату держави, а 

отже виводить конституційну модернізацію на рівень коли правореалізація 

органами судової влади є наслідком вже запроваджених змін в 

Конституцію України. Іншими словами конституційна модернізація в 

такому випадку має циклічний характер, так би мовити подвійну природу, 

коли відбуваються зміни на інституціональному рівні та трансформація 

конституційно-правового регулювання практичного функціонування 

механізму держави.  

Наступний етап конституційної модернізації характеризується 

початком роботи для зміни правового статусу Автономної Республіки 

Крим шляхом розширення конституційних засад автономії республіки з 

метою закріплення особливого статусу кримськотатарського народу як 

національної меншини але при цьому корінного народу України.  

Такий напрям конституційної модернізації має яскраво виражений 

соціальний аспект, що в подальшому покликано значно розширити рівень 

демократичних свобод.  

7 серпня 2019 року Президент України В.  еленський затвердив 

своїм указом Положення про Комісію з питань правової реформи, згідно з 

яким Комісія є консультативно-дорадчим органом при Президентові 

України.  

Комісія відповідно до покладеного на неї завдання: 

1) забезпечує розроблення та внесення Президентові України 

узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової системи України 

з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства  
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2) готує та узагальнює пропозиції стосовно змін до Конституції 

України, законодавства про організацію судової влади, здійснення 

правосуддя та статус суддів, законодавства про кримінальну 

відповідальність та кримінального процесуального законодавства, а також 

стосовно розвитку юридичної освіти, реформування органів правопорядку  

3) здійснює напрацювання правових засад щодо створення умов для 

реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово 

окупованих територій та населення, що на них проживає  

4) вживає заходів з організації широкого громадського обговорення, 

насамперед у професійному середовищі за участю провідних фахівців 

різних галузей права, міжнародних експертів, напрацьованих законодавчих 

ініціатив з питань правової реформи в Україні  

5) сприяє скоординованій реалізації правової реформи в Україні, 

проводить моніторинг ефективності її впровадження  

6) сприяє налагодженню ефективної співпраці державних органів та 

інститутів громадянського суспільства з питань підготовки і реалізації 

правової реформи в Україні, їх взаємодії з міжнародними організаціями 

[193]. 

Отже, конституційна реформа в Україні почалася невдовзі після 

прийняття Конституції в 1996 році та триває і до нині. Водночас, 

проаналізувавши всі зазначені вище події, що є передумовою для 

наступного етапу конституційної модернізації, можна сказати, що ухвалені 

парламентом закони про внесення змін до Конституції були результатом 

протистоянням політичних сил для перерозподілу владних повноважень 

між законодавчою і виконавчою гілками влади. Але по суті всі ці зміни аж 

ніяк не сприяли формуванню конституційнї засад громадянського 

суспільства. Вони були викликані переважно неналежним додержанням 

норм Конституції та відсутністю політичної волі щодо реалізації основних 

конституційних принципів. 
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Формування конституціоналізму в Україні досі незавершено, адже 

про це свідчить не наявність конституції, а досягнення мети, тобто 

створення державного правління, що обмежується конституцією, та 

гарантує права й свободи людини та громадянина. В Україні присутні 

ідеологічна й доктринальна складові конституціоналізму. Конституція 

відображає основні засади, такі як гарантія прав і свобод людини та 

громадянина, верховенство права, народний суверенітет, поділ державної 

влади тощо, що знайшли своє відображення у наукових розробках 

українських вчених-правників. Однак конституційного обмеженого 

правління не було створено, що стало головною причиною концентрації 

влади главою держави. Тому метою конституційної реформи в Україні, 

має стати саме формування практичної складової [119]. 

На жаль, українські реалії свідчать про те, що активні дискусії щодо 

необхідності внесення змін та доповнень до Конституції України 

особливої актуальності набувають, як правило, в період виборчих 

компаній або при зміні розстановки політичних сил в державі (як це було 

після Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року, 

виборів Президента України 2019 року). Для підтвердження цієї тези, 

варто нагадати, що конституційна реформа 2004 року була відмінена 

Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року, що 

повернуло Україну до Конституції в редакції від 28 червня 1996 року. Як 

зазначив Конституційний Суд у своєму Рішенні № 20-рп/2010: «Це 

забезпечує стабільність конституційного ладу в України, гарантування 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, цілісність, 

непорушність та безперервність дії Конституції України, її верховенство 

як Основного  акону держави на всій території України». 

Із наведеного вище можна зробити цілий ряд уроків, які повинні в 

майбутньому стати визначальними для української влади та політиків у 

сфері застосування та виконання Конституції. Безперечно, чинна редакція 

Конституції не є досконалою. Однак головні проблеми практики 
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вітчизняного конституціоналізму полягають не у недосконалості правових 

норм. Справжнім викликом і завданням для нинішньої влади є охорона 

Конституції та сприяння виконанню її положень всіма суб'єктами 

державної влади відповідно до букви та духу норм Основного  акону. 

Потрібно усвідомлювати, що просто проведення будь-якої реформи в 

країні (будь то конституційна реформа чи реформа освіти) не вирішить 

проблем державності України. Наразі проведення конституційної реформи 

є актуальним, особливо в порівнянні з минулими роками, оскільки 

суспільство (у своїй більшості) усвідомлює навіщо вона потрібна, що 

потрібно змінити на благо держави і як її можливо провести. Сьогодні 

українці ідуть на вибори бо хочуть щось змінити на краще, вони 

зневірилися в існуючих політиках, а ще вчора українці ходили на вибори 

бо так їх привчили. В цьому і проявляється основна велика різниця. Багато 

українців мають свою власну думку і не важливо, що вона викривлена 

засобами масової інформації, але це іх власна точка зору. 

 а останнє дисятиріччя неодноразово висловлвалися різноманітні 

агрументи, які дискридитували Конституцію України як основоположного 

закону держави. Серед таких аргументів можна назвати той факт, що 

Конституція України була прийнята поспіхом за одну ніч і тому не було 

враховано багато процесуальних нюансів, а також той факт, що досить 

Верховна Рада не прийняла всіх необхідних законів, щоб забезпечити 

реалізацію норм Конституції як норм прямої дії. Одним з основних 

аргументів є неоднозначне тлумачення Конституції різними гілками влади, 

поєднане із використанням у політичній боротьбі єдиного органу 

конституційної юрисдикції - Конституційного Суду. Тривала бездіяльність 

цього органу через політичні причини, формування його складу за 

«політично-фракційним» принципом та системна дискредитація суду під 

час політичної кризи 2007 року поставили під серйозну загрозу 

легітимність однозначного тлумачення норм Основного закону. Всі ці 

аргументи свідчать про те, що Конституція України ще стоїть на шляху 
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свого реформування і модернізації. Перш ніж говорити про необхідність 

подальшого конституційної модернізації, насамперед слід проаналізувати, 

на скільки в реальному житті забезпечується виконання самої Конституції, 

іншими словами - дати відповідь на питання про те, на скільки 

використано існуючий з 1996 року потенціал Основного  акону, про 

необхідність перегляду якого так часто говорять в середовищі політиків та 

експертів. 

Практика виконання Конституції України дозволяє говорити про те, 

що її потенціал на сьогодні залишається значною мірою невикористаним, 

починаючи із загальних принципів, визначених статтями 1, 3, 6, 8 тощо, і 

закінчуючи законами, прийняття яких або прямо передбачене 

Конституцією, або випливає з її норм [7]. Нині потрібно зміцнювати 

конституційний порядок в країні шляхом ефективної роботи парламенту і 

органів конституційного контролю.  а умов широкої незалежної 

суспільно-політичної дискусії можна досягнути перегляд окремих 

проблемних положень Конституції України. Варто лише пам’ятати про 

«конституційні цінності», які роками напрацьовувалися у всьому світі, та 

не підлягають ревізії навіть в разі перегляду Конституції, оскільки самі по 

собі виражають дух і букву Конституції.  окрема, не підлягають перегляду 

права людини і основоположні свободи, що повністю узгоджуються з 

міжнародно-правовими актами, та норми, що регулюють питання 

незалежностиі і територіальної цілосності України. Варто погодитися з 

думкою Л. Бойцової, що конституційно-правове регулювання прав та 

свобод людини і громадянина в Україні має досить високий рівень 

демократизації та не потребує системних змін. Натомість слушним є 

розширення існуючої системи громадянських свобод за рахунок 

імплементації положень міжнародно-правових актів та європейських 

конференцій, які розширюють не стільки обсяг цих прав і свобод, скільки 

підсилюють систему державних гарантій їх практичного дотримання. На 

думку Л. Бойцової, не можна конституційну модернізацію підлаштовувати 
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під політичну кон’юктуру, як це вже було. [27, с. 37]. Хоча меж 

досконалості не існує та всі інститути права потребують свого 

вдосконалення та модернізації, щоб відповідати суспільним реаліям. 

Але конституційна модернізація повинна відбуватися помірними 

темпами та у зважених обсягах, оскільки в іншому випадку вона матиме 

негативний ефект, що може призвести до повторення ситуації із відміною 

конституційних змін 2004 року. Що ж стосується підвищення якості 

конституційно-правового регулювання прав і свобод людини і 

громадянина то тут скоріше за все слід вести мову про модифікацію 

практичного їх втілення, тобто виконання положень Конституції України 

відповідальними за це інститутами держави.  

Окрім вищезазначених подій, що є організаційними та організаціоно-

правовими передумовами конституційної модернізації в Україні, існують і 

об’єктивні політико-правові причини такої модернізації. 

По-перше, конституційна реформа є складовою частиною політичної 

і її призначення проявляється в розробці оптимального варіанта взаємодії і 

взаємозв’язку всіх гілок влади в країні, у сприянні зміцненню 

територіальної цілісності держави на засадах конституційних правових 

норм, у наданні допомоги національним меншинам в збереженні і 

розвитку їх національної самобутності тощо. У подальшому поглибленні 

реформи є величезна потреба, і вона детермінована вищими суспільно-

політичними і громадськими інтересами Української держави. 

По-друге, сам зміст Конституції України носить неоднозначний і 

суперечливий характер. Професор О.  щик пояснює це тим, що 

Конституція є результатом проміжного, тактичного політичного 

компромісу різних політичних сил у боротьбі за владу в Україні в умовах 

нестабільного перехідного суспільства. Цим визначається сутність чинного 

Основного  акону України [241, с. 42].   одного боку, в Конституції 

закріплений доволі високий рівень конституційних прав і свобод людини, 

а з другого боку – організація державної влади не здатна забезпечити і 
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гарантувати більшість з цих прав. Аналізуючи норми першого розділу 

Конституції, то можна прийти до висновку, що ці норми мають 

суперечливий, еклектичний та непослідовний характер, оскільки не 

знаходять свого відповідного розвитку в наступних положеннях 

Конституції, і навіть деякою мірою суперечать їм. Насамперед це 

стосується положень про сувернітет народу, відповідальність держави 

перед людиною, незалежний поділ державної влади на законодавчу, 

виконавчу і судову, принципу верховенства права тощо. Особливо 

непослідовними й суперечливими є конституційні норми, що регулюють 

організацію державної влади та місцевого самоврядування. Така внутрішня 

суперечність Конституції є підставою для конституційної модернізації її 

положень.  

По-третє, аналізуючи минулі події в Україні, то можна стверджувати, 

що основним дискусійним питанням залишається розподіл повноважень 

між різними гілками влади. Політичні сили досить не прийшли до 

консенсуса протилежних думок та не знайшли ідеальної моделі організації 

державної влади для України.  

Суперечливість конституційних основ публічної влади має місце 

перш за все в організації верховної державної влади, що проявляється в 

розподілі влади між парламентом і главою держави. Підтвердженням 

цього є приклад, наведений професором О.  щиком, якщо парламент, за 

Конституцією, визначає загальні засади внутрішньї і зовнішньої політики 

та затверджує програму діяльності уряду як вищого органу в системі 

виконавчої влади, то у Президента опинилися вирішальні владні засоби 

впливу на діяльність Кабінету Міністрів, при тому, що глава держави 

взагалі не є підконтрольним з боку парламенту за будь-які свої дії (крім 

злочинних). Ця суперечність стала джерелом постійної напруженості у 

відносинах Президента і Верховної Ради (передусім у визначенні 

політичного курсу держави), зробила становище уряду внутрішньо 
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суперечливим, чим істотно знижує ефективність державної влади у цілому 

[241, с. 43]. 

Друга суперечність у конституційних основах організації влади 

стосується відносин між Президентом і Кабінетом Міністрів України. 

 гідно Конституції, Кабінет Міністрів, як вищий орган виконавчої влади в 

Україні, підпорядкований Президенту і відповідальний перед ним. При 

цьому Кабінет Міністрів одночасно підконтрольний та підзвітний 

Верховній Раді України. 

Ще одна група суперечностей випливає з відносин між главою 

держави, парламентом, урядом з органами правосуддя, а також з органами 

місцевого самоврядування.  

 азначені вище суперечності Конституції вплинули на розвиток 

національного законодавства та на розвиток правової системи України в 

цілому, що зумовлює потребу внесення змін до чинних конституційних 

норм. 

По-четверте, конституційне законодавство не регулює деякі важливі 

інститути конституційного права, що зумовлює прогалини в праві. Так, 

залишається актуальним питання визначення конституційно-правового 

статусу спеціальних і слідчих комісій та спеціальної тимчасової слідчої 

комісії. Наразі також необхідно визначити конституційно-правовий статус 

фракцій політичних партій в парламенті, місце парламентської опозиції як 

легітимної структурної частини парламенту, потрібно унормувати статус 

коаліції депутатських фракцій. Крім того, потрібно удосконалити 

конституційне законодавство в частині визначення строків щодо 

прийняття рішення вищим керівним органом політичної партії 

(відповідний закон не визначає який орган є вищим керівним) про 

дострокове припинення повноважень народного депутата у разі 

невходження його до склада депутатської фракції відповідної партії або 

виходу народного депутата зі складу такої фракції (п. 6 ч. 6 ст. 81 

Конституції України). Це питання має знайти розв’язання у законах 
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України «Про політичні партії», «Про статус народного депутата України» 

та інших конституційних законах [241, с. 62]. 

Не втрачає актуальності проблема удосконалення конституційно-

правового статусу Президента України. Мова йде про прийняття 

спеціального закону, який би конкретизував положення Конституції про 

повноваження Президента та порядок їх реалізації.  гідно з п. 31 ст. 106 

Конституції України, повноваження Президента визначаються виключно 

Конституцією. Це положення кореспондується у багатьох рішеннях 

Конституційного Суду України, зокрема у таких рішеннях: від 10 квітня 

2003 року №7-рп (справа про гарантії діяльності народного депутата 

України)  від 7 квітня 2004 року №9-рп (справа про Координаційний 

комітет)  від 16 травня 2007 року №1-рп (справа про звільнення судді з 

адміністративної посади). Але це питання і надалі залишається 

дискусійним в наукових кругах. Спеціальні закони, що регулюють 

діяльність президента, існуюь в Ізраїлі, Казахстані, Білорусі, 

Туркменістані, Киргизстані та інших країнах. В Україні такий закон 

існував з 1991 року по 1996 рік, який після прийняття Конституції втратив 

свою чинність. 

По-п’яте, причиною проведення конституційної модернізації в 

найближчий час є той факт, що наразі Україна переживає політичну та 

економічну кризу. В 2014 році відбулася анексія Автономної Республіки 

Крим, і хоча українська влада не визнає легітимність проведеного 

референдуму в Криму про приєднання його території до складу Російської 

Федерації, та все ж таки на території Кримського півострова на 

сьогоднішній день панує російська влада та російське законодавство. На ці 

події повинна відреагувати конституційна реформа шляхом модернізації 

конституційних положень про територіальний устрій України. Окрім 

цього, події, що відбуваються на Донбасі (так звана «неоголошена війна», 

що триває з 2014 року і до сих пір) є також підставою для запровадження 

конституційної реформи у найкоротші строки. Суспільні реалії вимагають 
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певних змін в конституційному законодавстві, що в майбутньму можуть 

допомогти Україні вийти з кризового стану та припинити боєві дії на 

територій Луганської та Донецької областях України. Держава потребує 

модернізації форми правління та державного устрою України. 

На підтвердження вищезазначених доводів доречно навести думку 

деяких фахівців Венеціанської комісії, а саме її  cекретаря Т. Маркерт, 

який переконаний, що розумним компромісом для України стало б 

ухвалення нового третього тексту Конституції. «Конституція 1996 року 

була більш послідовною і узгодженою… однак вона веде до надмірної 

концентрації влади в руках Президента, – зазначив Т. Маркерт. – Водночас 

Конституція 2004 року мала певні суперечливі моменти в тексті … Таким 

чином, вважаю, що ідеальним рішенням було б схвалення третього 

варіанта» [47]. 

Ми розглянули організаційно-правові передумови та лише частину 

причин конституційної модернізації, що стосується забезпечення основ 

функціонування організованого суспільства в Україні – українського 

народу та української нації. Це складне і багатоаспектне питання, 

пов’язане з усіма інститутами конституційного права. Конкретний зміст і 

напрями конституційної модернізації можуть бути уточнені на етапі, коли 

суспільство однозначно визначиться з напрямом майбутньої 

конституційної реформи. 

 

1.3 Основоположні засади (принципи) здійснення конституційної 

модернізації 

 

Будь-які модернізаційні процеси повинні ґрунтуватися на певних 

засадах, що є вихідними базовими критеріями здійснення таких 

перетворень, а також визначальними трендовими напрямками чи 

орієнтирами кінцевої мети. Такі засади є ключовими елементами на яких 

власне і засновані трансформаційні процеси. Для конституційно-правової 
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доктрини такі засади виступають базовими принципами, тобто ідеями та 

ідеалами на яких заснована сама потреба для трансформації, модернізації, 

будь-якої іншої форми зміни існуючого стану або існуючої моделі 

відносин. Принципи втілюють в собі аксіологічний вимір трансформації, 

тобто містять ті ціннісні орієнтири дотримання яких є не стільки 

необхідним, скільки природнім, адже без такого дотримання самі по собі 

зміни не можливоі, бо втрачається їх сутнісне навантаження, змістовне 

наповнення.  

Система принципів конституційної модернізації в Україні 

сформована таким чином, що відображає основні завдання та проблеми на 

вирішення яких спрямовуються відповідні зміни. Основними проблемами 

є вже традиційні для українського суспільства: подолання корупційних 

проявів  підвищення соціальних стандартів та соціальної стабільності  

забезпечення транспарентності функціонування органів державного 

управління  створення максимально прозорих та зрозумілих стандартів 

законодавчого регулювання суспільно-політичних та соціально-

економічних відносин в Україні. Однак останнім часом все частіше 

виникають і нові завдання, пов’язані із євро інтеграційними прагненнями 

України та вирішення проблеми територіальної цілісності в умовах 

військової агресії.  

  точки зору формально-логічного підходу конституційна 

модернізація  може охоплювати і більш широкі за своїм змістом проблеми 

правової дійсності, однак в умовах України та існування вже усталеного 

механізму держави більшість змін мають фрагментарний характер. Це 

означає, що конституційна модернізація може обмежуватися триваючими 

в часі постійними змінами окремих положень Конституції України без 

необхідності прийняття та реалізації ґрунтовних програмних документів, 

які фактично мали б лише декларативний характер. Крім того слід 

усвідомлювати, що конституційна модернізація це завжди прерогатива 

політичного керівництва країни, яка не можлива без відповідного рівня 
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концентрації влади та політичної волі на зміни конституційно-правового 

регулювання суспільних процесів  [4, с. 16]. 

Слід відзначити, що з часу свого проголошення конституційна 

реформа мала справу з труднощами у її реалізації. Це було пов’язано з 

наступними факторами: невизначеністю і суперечливістю цілей, 

поставлених ініціаторами реформи на різних етапах конституційного 

процесу  відсутністю бачення загроз запровадженої конституційної 

системи влади, пошуком форм легітимації «тіньових» механізмів 

ухвалення рішень у державі  невизначеністю зовнішньополітичної 

ситуації, до сих пір вищі державні посадовці не можуть визначитися в 

якому напрямку треба рухатися українькій державі у пошуках політичної 

підтримки – до  аходу чи до Сходу. 

Важливо акцентувати увагу на тому, що конституційна модернізація 

неможлива без дотримання чітких вимог та відповідної логіки реалізації, 

яка замінює поетапність її проведення. Алгоритм конституційної 

модернізації передбачає поетапну реалізацію змін схожої із змінами до 

законодавства. але на відміну від змін до законів та підзаконних актів 

конституційна модернізація є більш всеосяжним процесом, який 

трансформує не лише правову складову, але й доктринальну. При цьому 

вже на четвертому етапі відбувається моделювання наслідків такої 

модернізації, тобто до того моменту поки рішення були прийнятті, що 

пояснюється зі складністю механізму внесення змін до Конституції 

України [11]. Але ця складність є зрозумілою та означає практичний вираз 

захисного механізму конституційної стабільності та усталеності публічно-

політичних процесів в країні.  

Для того ж, щоб забезпечити ефективні конституційні зміни 

необхідним є дотримання системи принципів, які у поєднанні із наведеним 

алгоритмом структуруватимуть та систематизуватимуть суспільно-

політичні процеси в Україні.  
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Якщо говорити про принципи конституційної модернізації відносно 

вітчизняних публічно-політичних  процесів то доцільно зауважити що 

вони поєднують в собі як загальнонаукові, так і спеціальні принципи. Вони 

виступають зовнішнім виразом процесів та процедур пов’язаних із 

функціонуванням апарату держави, конституційно-правовим 

регулюванням та загальними засадами законотворчої діяльності. 

Проведення конституційної модернізації з дотриманням основних 

нормативних принципів буде сприяти формуванню демократичної, 

соціальної та правової держави (звичайно, якщо ці принципи не будуть 

лише декларативними статтями у відповідних нормативно-правових 

актах). 

Серед основних засад (принципів) здійснення конституційної 

модернізації можна назвати наступні: 

1. Принцип законності модернізації. Практично всі науковці 

відносять цей принцип до «фундаментальних» (іноді ще називають 

«основоположних»). Принцип законності є одним із найважливіших в 

конституційному праві і процесі та характеризується як режим 

відповідності суспільних відносин у конституційній сфері вимогам діючої 

конституції і законів держави [240]. 

Цікавим є той факт, що така правова категорія як «конституційна 

законість» взагалі не використовується в чинному українському 

законодавстві, а також наразі дуже мало наукових праць з цієї тематики, 

що актуалізує дану проблематику серед науковців. Така невизначеність 

криється в тому, що існує дуже багато підходів до визначення поняття 

«законність», і досі не було знайдено опорного пункту, який би дав змогу 

побудувати логічний ряд визначення даної категорії. Чинна Конституція 

України закріплює принцип законності в багатьох статтях. Так, наприклад, 

cтаття 6 Основного  акону наголошує на тому, що органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України [113].  
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Стаття 8 затверджує найвищу юридичну силу  Конституції.  акони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції та повинні 

відповідати їй [113]. Норми Конституції є нормами прямої дії. Стаття 19 

визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи забов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [113]. 

Стаття 68 говорить про те, що кожен забов’язаний неухильно 

додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і 

свободи, честь і гідність інших людей [113]. Лише стаття 129 проголошує 

принцип законності одним із основних принципів судочинства. Отже, 

аналізуючи норми Основного  акону, можна сказати, що принцип 

конституційної законності закріплений в ній лише опосередковано і 

випливає з тлумачення інших норм.  

Ґрунтовно досліджуючи конституційну модернізацію не можна 

оминути статтю 1 Конституції України, що визначає такі завдання, як 

побудова демократичної, соціальної, правової держави. А однією з умов 

розбудови правової держави є сурове дотримання принципу 

конституційної законності. 

М. А. Свистунова стверджує, що «конституційна законність – це 

додержання Конституції всіма державними органами, громадськими 

організаціями, посадовими особами та громадянами» [218, c. 64]. Те, що 

вимога функціонування в режимі конституційної законності відноситься 

не тільки до державних структур, а і до недержавних формувань, 

підтримує і  . М. Тодика. Вважаємо вищенаведене визначення 

правильним, але занадто вузьким та однобоким. Так, Ж. І. Овсепян 

розглядаючи конституційну законність звертає увагу і на інші моменти: 

по-перше, конституційна законність означає неухильне додержання 

конституції і її норм в процесі їх безпосередньої дії, а також забезпечення 

заснованої на них правотворчості. Інакше кажучи, мова йде про 

необхідність найбільш повного і точного додержання конституції, в тому 
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числі при створенні і застосуванні правових норм. По-друге, 

конституційна законність передбачає наявність системи матеріальних та 

організаційно-правових гарантій. По-третє, основною передумовою 

конституційної законності є наявність конституційного законодавства 

[164, с. 15]. Тут було б доречно зазначити, що потрібно існування не 

просто хаотично накопиченого законодавства, а саме якісного у 

юридичному сенсі конституційного законодавства, що не буде суперечити 

один одному. Після прийняття Конституції України в 1996 році до сих пір 

не прийняті закони, які б регулювали діяльність Президента, уряду, 

тимчасових слідчих комісій тощо. Яскравим прикладом низької якості 

законів є важливий для країни  акон «Про всеукраїнський референдум» 

( акон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного 

Суду № 4-р/2018 від 26.04.2018року). Статтею 15 цього закону було 

передбачено можливість проведення референдумів з питань скасування, 

визнання таким, що втрачає чинність, чи визнання нечинним закон про 

внесення змін до Конституції України (частина третя) та скасовування 

законів України, визнання законів України такими, що втратили чинність, 

чи визнання нечинними закони України або окремі їх положення (частина 

четверта). 

Конституційна законність є багатоаспектним явищем. В загальному 

вигляді цей принцип можна охарактеризувати як загальну вимогу 

дотримання правомірної діяльності всіх суб’єктів конституційно-правових 

відносин. Це означає, що конституційна модернізація, прийняття і 

реалізація будь-яких нормативно-правових актів повинні здійснюватися 

тільки відповідно до Конституції України та її законів. Свою 

конкретизацію принцип законності віднаходить в його 

загальнообов’язковості, гарантованості, єдності та реальності, які чітко 

проявляються в діяльності органів державної влади. 

Для В. Котюка законність – це особливий режим або процес 

діяльності держави та інших суб’єктів суспільних відносин, суть якого 
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зводиться до трьох основних вимог: наявність добре продуманої системи 

правових законів і підзаконних нормативно-правових актів  точне і повне 

закріплення правового статусу всіх учасників правовідносин  точне і 

неухильне виконання і дотримання законів та інших нормативно-правових 

актів всіма посадовими особами і громадянами [115]. Але наразі 

спостерігаються певні зміни акцентів у визначенні правової сутності 

принципу законності. Йдеться про те, що поряд з усталеною вимогою 

«загальнообов’язкової сили закону» (інколи такий підхід описують 

поняттям «вузького розуміння принципу законності»), останнім часом 

законність розглядається ще й як відповідність чинного законодавства 

принципам права. У цьому сенсі, говорячи про розвиток правових систем, 

російський дослідник Р. Макуєв пропонує вживати таке поняття як 

«правова законність». У такому випадку законність постає як неухильна 

реалізація норм системи права, яка засновується на правових законах [139]. 

Серед вітчизняних конституціоналістів цю ідею ще на початку ХХІ 

століття обґрунтував О.Скрипнюк, який вказував, що в процесі 

конституційного розвитку законність повинна описуватись не лише як 

заповнення правового вакууму та виправлення помилок законодавців, але 

й як правова реалізація загально значимих цілей суспільного розвитку 

[125, с. 144-145.]. Це означає, що метою будь-якого закону повино стати 

дотримання і удосконалення системи захисту прав і свобод людини, 

гарантування верховенства права, підвищення рівня суспільного 

добробуту, посилення соціальної захищеності тощо. 

Погоджуємося з думкою тих правників, які пов’язують подальше 

утвердження конституціоналізму та проведення конституційної 

модернізації з дотриманням принципу законності. Тут доречно звернути 

увагу на доводи А. Крусяна, яка вважає, що «конституціоналізм стає 

реальністю тільки за умови втілення в життя в повному обсязі 

конституційних норм… принцип законності в такому випадку означає 

відповідність конституційної практики конституційним положенням, тобто 
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максимально можливий збіг фактичної і юридичної конституції держави, 

оскільки всеосяжна їх ідентичність є проблематичною, принаймні, на 

сучасному етапі розвитку нашої держави» [119]. Отже, якщо принцип 

законності носить лише декларативний характер та немає механізму своєї 

реалізації, то проведення конституційної модернізації в жодному разі не 

буде ефективним. Дослідження проблем забезпечення конституційної 

законності напряму залежить від проведення модернізації Конституції 

України. 

Отже, як бачимо, наразі конституційна модернізація в Україні для 

забезпечення принципу законності повинна поставити собі за мету 

плановість та послідовність у проведенні законодавчої діяльності, яка б 

поєднувалась із чітким дотриманням вимог щодо якості нормопроектної 

роботи та юридичної техніки про розробці та ухваленні законів. Однак, 

успішна конституційна модернізація – це не лише наявність великого 

масиву нормативно-правових актів,  а і наявність механізму їх реалізації. 

2. Принцип верховенства права передбачає, що органи державного 

управління повинні виконувати свої функції та повноваження відповідно 

до законодавства, а ці функції, а також процедури прийняття 

управлінських рішень для запровадження конституційної модернізації 

визначаються законодавчими актами. 

Безперечно, принцип верховенства права тисно пов’язаний з 

принципом законності, але при їх розгляді ми повинні виходити з того, що 

принцип верховенства права повинен виходити за межі принципу 

законності, інакше питання про «верховенство права» позбавляється будь-

якого самостійного сенсу. Презумпція законності існує у будь-якій 

правовій державі, але у складних правових ситуаціях існує необхідність 

розширення її тлумачення до верховенства права шляхом врахування ще й 

інших, «надпозитивних» правових чинників. Тому принцип верховенства 

права не підміняє та не відміняє законності, а лише поглиблює його від 

вимог суто формального дотримання норм в напрямку пошуку власне 
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правового («органічного», «ідеального») змісту права. Адже навіть з 

моменту свого виникнення у середньовіччі верховенство права 

трактувалось у широкому контексті як божественний чи природний закон, 

призначення якого вбачалось в обмеженні світської влади [175, с. 53].  

3. Принцип юридичної рівності – спирається на конституційне 

положення про те, що громадяни мають рівні конституційні права і 

свободи та є рівними перед законом, і що не може бути будь-яких 

привілеїв чи обмежень щодо будь-кого з них. Цей принцип базується і на 

положенні конституції про взаємну відповідальність держави і 

громадянина, що передбачає, з одного боку, обов’язок громадян 

додержуватися вимог закону, а з іншого – відповідальність держави перед 

людиною за свою діяльність. 

На думку  Л.Д. Воєводіна, принцип юридичної рівності 

розкривається через неможливість владного суб’єкту шляхом 

конституційної модернізації розширювати межі свого владно-

розпорядчого впливу на публічно-політичні процеси. Він є мірилом 

юридичної рівноваги, тобто такого стану правової дійсності за якого всі 

органи державного управління функціонують на засадах рівності та поваги 

до демократичних прав і свобод людини, а тому перевищення ними 

власних повноважень чи зловживання владою обов’язково розцінюється як 

поведінка, що повинна тягнути за собою негативні правові наслідки у 

вигляді певної форми юридичної відповідальності. При чому до такої 

відповідальності притягається очільник відповідного органу державної 

влади.  

4. Принцип публічності є ключовим у розумінні конституційно-

правових процесів, оскільки розкриває походження владних повноважень 

органу який провадить модернізацію. Джерелом влади такого органу є 

народ – носій суверенітету – який делегує свої суверенні права 

відповідному інституту держави – сформованому на засадах публічності.  

Стратегія конституційної реформи повинна публічно обговорюватися, всі 



71 

 

ідеї та пропозиції мають виноситися на дискут між громадянами, 

громадськими діячами, політиками тощо. Існує ідея згідно якої 

пропонується зробити сайт в мережі інтернет, де громадяни зможуть 

ознайомитися з майбутніми реформами, які плануються проводитися в 

Україні – кожен має право знати, які зміни відбудуться в його державі 

через рік або десять років, кожен має право висловити свою власну думку, 

чи підтримує він курс і рішення влади та можливо має власні пропозиція 

по модернізації найважливіших суспільних галузей.  

5. Принцип об’єктивності – розкривається через недопущення 

реалізації конституційної модернізації як способу задоволення потреб чи 

інтересів панівної еліти. Об’єктивність проявляється в тому, що 

конституційні зміни необхідні через те, що така потреба назріла в 

суспільстві, а зміни які передбачаються в процесі модернізації повинні 

призвести в кінцевому результаті до покращення суспільно-політичних 

умов в державі.  

6. Принцип гласності – означає необхідність і навіть обов’язок 

держави інформувати суспільство про хід проведення конституційної 

модернізації. При чому доступ громадськості до цих процесів може 

розкриватися не лише через інформування через  МІ, створення 

позитивного іміджу реформ або  просування (лоббі) таких конституційних 

змін політичними партіями в якості власних передвиборчих чи політичних 

програм. В цьому контексті гласність може виражатися в інструментах 

таких процесів як референдум, громадські слухання та інші форми 

демократичних проявів притаманних громадянському суспільству. 

Розширення доступу громадськості до конституційної модернізації 

відкриває можливості для реалізації потенціалу громадянських ініціатив та 

пошуку нових підходів до конституційно-правового регулювання 

суспільних відносин в Україні [232]. 

Будь-яке залучення громадян до активної участі в обговоренні та 

прийнятті управлінських рішень має багато переваг і в кінцевому підсумку 
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є засобом формування освіченого і зацікавленого громадянина, а також 

забезпечую конституційне положення про народовладдя. Такими 

перевагами є: визначення цінностей, які підтримують громадяни, та 

проблем, які хвилюють громадян  підвищення легітимності проведення 

конституційної модернізації  залучення інтелекту громадян та 

плюралістичних думок громади для опрацювання можливих варіантів 

проведення реформи  створення позитивного іміджу влади та інші [12]. 

7. Принцип науковості означає, що конституційна модернізація 

повинна ґрунтуватися на наукових засадах із застосуванням 

інструментарію науки конституційного права шляхом широкого 

використання методів конституційного регулювання. Вказаний принцип 

означає практичний вираз доктринальних засад та положень науки 

конституційного права в нормах та положеннях Конституції України. 

Будь-які зміни повинні бути обґрунтовані таким чином, щоб їх 

застосування не викликало питань щодо необхідності, доцільності чи 

своєчасності запровадження змін.  В цьому аспекті розкривається 

прикладний зміст науки конституційного права практична значимість 

оркмеих доктринальних положень та сутнісне навантаження на окремі 

напрямки модернізації.  

8. Принцип наступності розкривається через загальність та 

всеосяжність процесів конституційної реформи. Справа в тому, що так чи 

інакше (через дискусію, громадські обговорення тощо) зміни до 

Конституції України постійно перебувають в центрі дискурсу як в 

наукових колах, так і в політичному середовищі виступаючи предметом 

дискусії політичних еліт. Якщо проаналізувати історію конституційних 

модернізаційних процесів у різних державах, то чітко прослідковується 

успіх реформ саме в тих країнах, де реформи проходили всі етапи 

(підготовчий етап та декларація про майбутні зміни  організаційне 

забезпечення модернізації  її ідеологічне забезпечення  конституційно-

нормативне та процесуальне забезпечення конституційної модернізації, її 
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легітимізація  прийняття конституційних змін або здійснення 

конституційного оновлення законодавства).  

9. Програмний принцип конституційної модернізації України 

виражає перспективи розвитку суспільних відносин, що регулюються 

конституційним правом. Кожна реформа повинна мати свою програму і 

стратегію, якої треба притримуватися. Так, Верховна Рада України 

кожного року затверджує Програму діяльності Кабінету Міністрів 

України, згідно якої визначено пріоритетні цілі Уряду, шляхи їх 

досягнення та встановлено до кожної цілі ключові показники 

ефективності. 

 а досягнення кожної із запропонованих цілей в Уряді відповідає 

визначений член Кабінету Міністрів, що дозволить побудувати роботу за 

принципом орієнтованості на результат та ефективно здійснювати кадрову 

політику [192]. 

10. Принцип інтенсивності перебігу – передбачає встановлення на 

законодавчому рівні конкретних строків реалізації та втілення у життя 

конституційної реформи. 

11. Принцип послідовності розкривається через наслідки які 

породжує конституційна модернізація. Головним в цьому аспекті є 

визначення позитивних результатів конституційних змін, їх своєчасності 

та безповоротності. Отже, ці зміни не можуть втратити актуальність з 

часом, оскільки в такому випадку вони виступатимуть виключно як 

кон’юнктурні потреби правлячої політичної еліти і виражатимуться в 

якості засобів політичної боротьби. Простіше кажучи конституційна 

модернізація та напрямки зміни тексту та праворегулюючого впливу 

Основного  акону не може виступати предметом жодних політичних 

торгів  [232, с. 7]. Це в найбільшій мірі виражається на сучасному етапі, 

коли під тиском зовнішніх факторів від України вимагається прийняття 

таких змін до Конституції які змінюватимуть державний устрій, 
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перетворивши України з унітарної держави з елементами федералізму 

(правовий статус АРК) на федеральну державу.  

12. Принцип субсидіарності означає запровадження цінностей 

покладених в основу функціонування  С: децентралізації, деконцентрації 

та одночасно колективного підходу до вирішення складних завдань 

територіального розвитку. В контексті конституційної модернізації в 

Україні цей принцип означає наближення центрів відповідальності за 

державницькі рішення до громади, розширення її спроможності впливати 

на процеси вирішення проблем місцевого локального значення, 

забезпечення рівності та реальності реалізації права на місцеве 

самоврядування. Тому конституційна модернізація, яка ґрунтується на 

принципі субсидіарності повинна призвести до практичної реалізації так 

званої громадівської концепції державотворення, коли центральним 

елементом владно-управлінського впливу виступають публічні орагни 

влади місцевого рівня.   одного боку це призводить до перенесення центру 

відповідальності з національного центрального рвня на рівень кокнекрнтої 

громади.   іншого – розширення матеріальної та фінансової спроможності 

громади у вирішенні проблем, які мають визначальне значення для них, а 

тому наділяють органи місцевого самоврядування необхідним колом 

компетенції. 

13. Принцип гнучкості, який розкривається в здатності апарату 

держави трансформуватися структурно, інституційно,  а також 

організаційно таким чином, щоб це максимально відповідало потребам 

суспільного розвитку та було наближене до правової реальності. 

Конституційна модернізація є відповіддю, реакцією держави на суспільні 

запити трансформації існуючого суспільного ладу, законодавчої 

недосконалості та управлінської неефективності.  

14. Принцип легітимності є похідним від всіх вище перелічених 

принципів, оскільки означає що будь-які конституційні зміни повинні 

відбуватися з урахуванням чінної процедури внесення змін до Конституції 
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України. Іншими словами цей принцип є формою практичної реалізації 

принципів законності, публічності, юридичної рівності.   

15. Принцип ефективності розкривається через зміну конституційно-

правового механізму, а точніше через якісні зміни які стали наслідком 

впровадження результатів конституційної модернізації. Якісні зміни в 

даному випадку розуміються нами не як заміна форми, а як підвищення 

рівня задоволення потреб суспільства в конституційно-правовому 

забезпеченні тих чи інших сфер життя. Ефективність розкривається також 

через співвідношення результату регуляторного впливу та витраченими на 

процедуру конституційної модернізації ресурси. В умовах їх обмеженості 

принцип ефективність свідчить одночасно про рівень реалізації органами 

державного управління власної регуляторної здатності.   

  А також, не потрібно забувати про такі основоположні принципи 

демократизму як: принцип суверенності народу  принцип єдиновладдя та 

повновладдя народу  принцип безпосереднього волевиявлення народу  

принцип поєднання безпосередньої й представницької демократії  принцип 

пріоритетності безпосереднього народовладдя в системі демократії  

принцип політичного плюралізму  принцип конституційності  принцип 

загальності та рівності у здійсненні безпосереднього народовладдя  

принцип реальності безпосереднього народовладдя тощо. Без дотримання 

принципів справедливості, соціальної спрямованості, поєднання інтересів 

особи, суспільства і держави, пріорітетності прав людини, відповідності 

міжнародним правовим стандартам не можливо уявити успішне 

проведення конституційної модернізації в Україні. 

Враховуючи вищесказане, пропонується наступне визначення 

принципів проведення конституційної модернізації – це основоположні, 

керівні ідеї, які закріплені в нормах права та знаходять своє відображення 

в його окремих нормах та інститутах, що визначають сутність, зміст, 

спрямованість і форми проведення конституційно-правової реформи в 

державі. Серед таких принципів основними можна назвати принципи 
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законності, верховенства права, рівності, публічності, об’єктивності, 

гласності, науковості, програмності, послідовності, системності, 

компенсаційності та інші принципи. Принципи проведення конституційної 

модернізації в Україні повинні базуватися на традиціях європейської 

цивілізації та власній українській практиці з урахуванням європейської 

перспективи України. 

 

Висновки до розділу 1 

Поняття «конституційна модернізація» розглядається у широкому і 

вузькому значенні. Так, у широкому значенні конституційна модернізація 

відображає динамічний аспект буття конституції, який проявляється в її 

удосконаленні. А у вузькому значенні конституційна модернізація 

відображає функціональні характеристики забезпечення конституційного 

реформування, що має на меті створення оптимальної моделі конституції, яка 

відповідає вимогам і викликам, які стоять перед національною правовою 

системою, державою і соціумом для їх належного функціонування та 

адаптації до змін у майбутньому. 

Можна зробити висновок, що такі поняття як «конституційна 

модернізація», «конституційна трансформація», «конституційна реформа», 

«конституційна еволюція», «конституційна революція» схожі за своїм 

значенням та іноді доповнюють один одного, але кожне з вищенаведених 

понять має свої характерні особливості, які дозволяють відмежовувати їх 

один від одного та розрізняти. Так, наприклад, конституційна реформа є 

складовим елементом конституційної модернізації. Конституційна 

модернізація є більш ширшим поняттям, що проявляється не тільки в 

перегляді конституції та її окремих положень, а і в процесах трансформації 

економіки, політичної влади, соціально-культурних основ держави. 

Політико-правовими причинами конституційної модернізації в Україні є 

кризовий стан держави, невідповідність конституційного законодавства 

суспільним реаліям в країні , розбалансованість різних гілок державної 
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влади, постійні зміни (ліквідація, реорганізація) в структурі органів публічної 

влади, двозначність трактування багатьох конституційних норм і як наслідок 

цього їх суперечливість, прогалини в конституційному законодавстві, зміна 

територіального устрою України внаслідок анексії півострову Криму і 

воєнних дій на Донбасі. 

Будь-які конституційно-правові перетворення відбуваються на певних 

чітко визначених засадах та в чітко визначеному напрямку. Це виражається 

через існування відповідної системи принципів, якими встановлюються 

основні засади конституційно-правового регулювання, а також визначаються 

межі та обсяги змін. Система принципів є надзвичайно розгалуженою і 

охоплює не лише вимоги та стандарти матеріальних норм права, але 

стосується також процедури прийняття та ухвалення змін, набрання ними 

чинності та їх праворегулюючої здатності в часі. Все це демонструє, що 

система принципів конституційної модернізації охоплює принципи деяких 

галузей права.   Серед основних принципів конституційної модернізації слід 

назвати наступні: законності, верховенства права, юридичної рівності, 

публічності, об’єктивності, гласності, науковості, програмності, 

послідовності, субсидіарності, гнучкості, легітимності, ефективності.  

Конституційна реформа в Україні почалася невдовзі після прийняття 

Конституції в 1996 році та триває і до нині. 
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РОЗДІЛ 2. ДОКТРИНАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО 

РОЗУМІННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЯК 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ 

 

2.1. Визначення конституційної модернізації як процесуального 

механізму 

На сьогодні загальновизнано, що демократія є найбільш оптимальною 

формою держави, тому поняття модернізації пов’язане саме з побудовою 

конституційної системи на демократичних засадах. Специфічність та 

індивідуальність процесів конституційного розвитку країн, особливо з 

нетривалим періодом державності, сформувала поліваріантний науковий 

категоріальний апарат, що застосовується для позначення цих процесів. Це 

такі поняття, як «модернізація» та «констутиційна модернізація». У контексті 

цього дослідження дослідницький інтерес становить саме процесуальний 

аспект конституційної модернізації, трансформації, а також їх 

співвідношення у розвитку конституційної системи держави. 

Функціонування будь-якої конституційної системи держави, пов’язане 

із протіканням змін, які можуть зумовлювати як її зміцнення, так і 

послаблення. Саме у першому випадку зміни мають модернізаційний 

характер, тобто забезпечують формування демократичних процедур, 

удосконалення механізмів взаємодії складових всередині конституційної 

системи держави та її взаємодії із зовнішнім середовищем. 

У даний час філософська категорія «модернізація» досить широко 

використовується як у промовах політиків, так і в наукових працях і в 

публіцистиці. Крім цього, вона і по-різному трактується: як оновлення, як 

реформування, як спрямований розвиток, як нововведення, як позитивні 

зміни.  гідно з класичним визначенням, під модернізацією (від грец. мoderne 

– новітній) розуміється вдосконалення, поліпшення, оновлення об’єкта, 

приведення його у відповідність до нових вимог і норм, технічних умов, 

показників якості [231, с. 223] Використання цієї категорії є зрозумілим в 
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умовах інформаційного суспільства, а символами української модернізації у 

всіх сферах державництва де-факто стали «стратегія реформ», «законодавче 

оновлення», «європейська інтеграція» та ін. 

Взагалі, концепція модернізації виникла з постулату про те, що 

«суспільство має стандартний еволюційний патерн, як це описано в теоріях 

соціального еволюціонізму» [184, с. 273].  гідно з цим, кожне суспільство 

буде неодмінно еволюціонувати від варварства до вищих рівнів цивілізації і 

розвитку. 

Те, що сьогодні розуміється під «теорією модернізації», не є, суворо 

кажучи, ані «західною», ані «вітчизняною» теорією: у ранній науковій 

літературі немає жодного посилання на вітчизняні джерела. 

Після виникнення в 1950–1960-х рр. у лоні університетської науки 

США, вона була розвинена західними соціологами і неоліберальними 

політологами (І. Горовіц, К. Фуртадо, С. Ліпсет [130], Ф. Риггс, Д. Ентер, Р. 

Уарг, І. Валлерштайн [388], С. Хантінгтон [331] та ін.) під впливом робіт Т. 

Парсонса [355] і Р. Мертона [163] для пояснення процесів, що відбувалися у 

країнах «третього світу». Вважалося, що ці процеси «підривали» традиційний 

порядок і сприяли переходу цих країн до тодішнього «сучасного» 

(індустріального і демократичного) суспільства. Трохи пізніше ця теорія була 

використана США для обґрунтування їхньої політики деколонізації деяких 

країн Азії, Африки, Центральної Америки  по відношенню до СРСР більше 

доречним вважався термін «конвергенція», а не «модернізація». Як 

переконує Л. Поляков, «за своєю суттю парадигма «модернізації» – 

ідеологічна. Вона обґрунтовувала «перспективу еволюційного 

(нереволюційного) переходу від суспільств традиційних (сільських, 

аграрних, із нерозділеним релігійно-владним авторитетом) до товариств, що 

визначаються як сучасні, тобто урбанізованих, індустріальних, національних, 

світських, з диференційованим політичним авторитетом» [183, с. 180]. На 

думку Л. Вардомського, спочатку в західній теорії «модернізація розумілася 

як еволюційний розвиток суспільства під впливом факторів 
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соціокультурного типу, розвитку ринкових відносин, ускладнення структури 

і посилення адаптивності суспільства, що, у свою чергу, зумовлює появу 

нових форм інтеграції як усередині цього суспільства, так і поза ним.   точки 

зору соціальної філософії, правомірно інтерпретувати модернізаційний 

процес і як перехід до постіндустріального суспільства, і як процес 

епохальних цивілізаційних змін [43, с. 6]. 

 містовно категорія «модернізація» близька до поняття 

«інноватизація», що характеризує єдиний процес розроблення та засвоєння 

інновацій у всіх сферах життєдіяльності [93, с. 44]. Тому слід розмежувати ці 

терміни: якщо «інноватизація» є прискоренням соціально-економічного 

розвитку території на основі новоствореного («рух із сьогодення в 

майбутнє»), то «модернізація» – це створення фундаментальних передумов 

такого розвитку з оглядом на відомі досягнення науки і техніки, тобто «рух із 

минулого в сьогодення». Отже, вважаємо, що модернізація публічних 

процесів стає підставою для переходу території (країни, регіону, міста) на 

інший, інноваційний шлях розвитку, де інновації та людський капітал 

забезпечують ефективне функціонування соціальної сфери й економіки. 

На тлі численних визначень модернізації одними з найбільш цілісних і  

точних є трактування, дані В. Іноземцевим (модернізація як «процес 

подолання тією чи іншою територією свого соціально-економічного 

відставання в розвитку, що загрожує втратою конкурентоспроможності та 

втратою економічних і політичних позицій на світовій арені» [149]) і 

англійцем Я. Роксборо («модернізація як зростання здатностей до соціальних 

перетворень» [362]). Останнє визначення є, на нашу думку, особливо 

влучним, оскільки лаконічно подає досить глибокий універсальний зміст для 

якісного покращання відносин у сфері побудови конституційної 

інфраструктури. 

Якщо визнати, що кінцева мета модернізації полягає в покращанні 

умов та якості життя населення, то саме цим головним показником і будуть 

вимірюватися її успіхи. Це означає, що суб’єкти конституційного процесу не 
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повинні забувати про це і зациклюватися тільки на економіко-політичних 

цілях, як це мало місце на самому початку пострадянської трансформації, 

коли побудова ринку і демократії стала самоціллю. 

 гідно з довідковою літературою, «політична модернізація – це 

необхідна і закономірна тенденція функціонування й розвитку політичної 

системи, що виявляється як об’єктивна необхідність відповідності політичної 

діяльності до сучасних реалій і вимог, особливостей і своєрідності 

конкретно-історичної ситуації, її тенденції. Вона є найважливішим 

показником сприйнятливості політики до змін, інновацій, її гнучкості, вміння 

приймати виклики часу і відповідати на них» [258]. Ретельно продумана 

модернізація політики не таїть у собі небезпеки руйнування, нагнітання 

соціальної напруженості, а є основою й гарантією політичної стабільності. 

 азначимо, що П. Штомпка виділяє три значення поняття 

«модернізація»: як синонім усіх прогресивних змін, коли суспільство 

рухається уперед згідно з прийнятою шкалою змін  як синонім сучасності, 

коли йдеться про комплекс соціальних, політичних, економічних, культурних 

й інтелектуальних трансформацій, котрі мали місце на  аході з XVI ст. і 

досягнули свого апогею у XIX–XX ст.  і як зусилля слаборозвинених або 

відсталих суспільств, спрямовані на те, щоб наздогнати провідні, 

найрозвиненіші країни [283, с. 170–171]. 

В свою чергу, ми вже наголошували на тому, що сам термін 

«модернізація» слід розуміти як певний процес удосконалення і виходити з 

того, що модернізація – це, перш за все, комплексний процес реформування 

існуючих та створення нових політичних, правових, економічних та 

суспільних інституцій, а також запозичення тих культурних норм, які 

відповідають кращим стандартам і цінностям розвинутих демократичних 

країн. Суть модернізації – оновлення або створення нових інституцій, що 

створюють умови для перетворення міжлюдських стосунків у сфері 

політичних, правових, економічних, суспільних відносин на сучасних засадах 

визнання принципів демократії, верховенства права та прав людини, 
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ринкової економіки, соціальної держави, усталених міжнародних норм 

співіснування країн. Водночас модернізацію не можна розглядати як просту 

сукупність певних програм у різних сферах політичного, економічного та 

суспільного життя країни, хоча без таких програм важко реалізувати 

модернізаційний процес. Тому слід розглядати модернізацію як певну 

ідеологію, навколо якої будуються конкретні реформи, що ведуть до 

масштабних якісних змін [39, с. 32]. Дотримуємося позиції, що категорія 

«конституційна модернізація» відображає динаміку зміни кількісної та 

якісної форми конституції в процесі її трансформації.   цієї точки зору, 

конституційна модернізація і конституційне оновлення є абсолютно 

синонімічними категоріями.   огляду на це конституційну модернізацію 

можливо уявити у вигляді процесу, характерного для публічного права. 

Основна мета конституційної модернізації – створення оптимальної 

моделі конституції, яка відповідає вимогам та викликам, які стоять перед 

національною правовою системою, державою та соціумом, для їх належного 

функціонування та адаптації до мінливостей майбутнього. Конституційна 

модернізація є складним конкретно-історичним явищем, що має об’єктивно 

притаманні їй ознаки: по-перше, вона здійснюються в певних часових межах, 

тобто має історичні рамки  по-друге, конституційні перетворення 

поширюються на певну територію  по-третє, невід’ємним елементом 

конституційної модернізації вважаються кризові явища в найважливіших 

сферах держави та суспільного життя. Перераховані ознаки впливають на 

сутність, зміст, типологію, масштаби конституційної модернізації, їх 

функціональну характеристику та історичне значення. У ході конституційної 

модернізації оновлюється також форма і зміст держави та права, відбувається 

їх вихід на якісно новий рівень. Саме цим процесом і відрізняється 

конституційна модернізація від інших явищ. Поняття конституційної 

модернізації можна конкретизувати за допомогою форм їх здійснення, тобто 

за допомогою зовнішнього відображення змін у різних сферах 

функціонування держави. Форми конституційної модернізації поділяються 



83 

 

на матеріальні та процесуальні. Матеріальна форма конституційної 

модернізації характеризує закріплення конституційних змін у джерелах 

конституційного права.  

До них можна віднести наступні форми модернізації: 

а) прийняття нових конституцій або актів, що тимчасово замінюють 

основний закон  

б) внесення змін і доповнень до чинних конституцій  

в) прийняття інших конституційно-правових актів (органічних, 

конституційних, звичайних законів, регламентів, положень, декретів і т.д.); 

г) прийняття (або зміна, скасування) судом рішень, що мають характер 

конституційного прецеденту  

д) створення або зміна конституційного звичаю. 

Процесуальна форма конституційної модернізації характеризує спосіб 

вираження волі суверена публічної влади з приводу проведених перетворень. 

Це волевиявлення може бути як безпосереднім, тобто на референдумі, так і 

опосередкованим – через представницькі органи держави.  

Конституційна реформа є складовим елементом конституційної 

модернізації. Реформа – це спосіб зміни основного закону, що здійснюється 

відповідно до норм закладених у самій конституції. На практиці 

конституційна реформа реалізовується за допомогою внесення поправок до 

чинної конституції чи прийняття нового законодавства в галузі 

конституційного права. Конституційна модернізація є ширшим поняттям, що 

проявляється не тільки в перегляді конституції та її окремих положень, а й у 

процесах трансформації економіки, політичної влади, соціально-культурних 

основ держави [39, с. 35–36]. 

Однак, аналізуючи підходи до розуміння співвідношення термінів 

«конституційна реформа» і «конституційна модернізація», можна зробити 

висновок, що конституційна реформа передбачає або внесення змін до 

основного закону (суттєвий чи частковий його перегляд), або ж навіть зміну 

чинної конституції. У той час як модернізація означає зміну застарілих - 
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таких, що не відповідають вимогам часу положень основного закону з метою 

пристосування його до сучасних вимог конституціоналізму, вироблених 

світовою практикою міжнародних стандартів у галузі конституціоналізму. Як 

зазначається у літературі, з точки зору правової регламентації перехідних 

процесів в соціумі «конституційна модернізація – це процес зміни 

конституції з метою узгодження її норм з соціальною реальністю її 

вдосконалення через розвиток позитивних елементів і мінімізацію 

негативних. Модернізація – це ревізія в рамках можливого» [12, с. 116]. 

Відповідно до підходу, запропонованого українським дослідником М. 

Михальченком, модернізацію не можна відділяти від ідей трансформації, 

оскільки вона є її складовою, творчо-перетворюючою функцією [182]. Таким 

чином, модернізація є органічною спрямовуючою складовою процесу 

державницької трансформації суспільства. 

 агалом варто зазначити, що на сьогодні в науці немає єдиного підходу 

до розуміння феномену модернізації як процесуального механіхму, що 

зумовлює його широке трактування та застосування.  

 окрема, польський дослідник П. Штомпка використовує три 

визначення модернізації, від загального розуміння до власне сутнісного 

сучасного, яке в його баченні є процесом прискореного розвитку шляхом 

проведення реформ у відсталих чи слаборозвинутих суспільствах з метою 

досягнення рівня розвитку передових країн [283]. 

Процес конституційної модернізації пов’язаний безпосередньо з 

упровадженням різких змін, що зумовлюють перетворення сутнісних 

характеристик суспільного життя. У цьому процесі відбувається вироблення 

нових для кожного конкретного суспільства форм державного правління, 

системи розподілу влади, політичних норм, культури та традицій. 

Характерними рисами цього процесу, що відбувався та відбувається у різних 

країнах світу, є виникнення нових політичних сил, що зумовлює зростання 

рівня політичної боротьби та, як наслідок, – збільшення політичних криз та 

конфліктів. 
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Як зазначає Н. Смелзер, процес модернізації, хоча й має наперед 

заданий вектор розвитку суспільства, але не відбувається у результаті сталої 

еволюції суспільства, оскільки зміни, що відбуваються внаслідок цього 

процесу, є нерівномірними, вони провокують конфлікти та кризи в 

політичній системі суспільства [229]. Як свідчить досвід модернізації країн 

колишнього соціалістичного табору, особливого загострення цей процес 

набуває в умовах тиску зовнішніх політичних сил, коли зміни, які необхідно 

впровадити, визначені наперед. На цій особливості акцентує увагу Л. Блохін, 

стверджуючи: «Модернізація – це не просто зміни, що відповідають 

сучасним потребам, а зміни, що диктуються ззовні, з боку зовнішнього 

середовища, оскільки зміни, зумовлені внутрішніми причинами, називають 

розвитком» [26]. 

У сучасній теорії модернізації виділяють два основних підходи, в 

контексті яких розглядається і оцінюється процес модернізації: 

лінійностадійний або формаційний і цивілізаційний. Перший підхід 

розглядає модернізацію як перехід до сучасного, ліберально-демократичного 

суспільства і побудови державни на виважених конституційних засадах. Цей 

вимір модернізації трактує її як перехід від наявного соціокультурного стану 

до нового. Другий підхід розглядає модернізацію як спектр можливих змін, 

які рівносильні в історичному сенсі, хоча б тому, що вони можуть бути. 

  кінця 70-х років ХХ століття лінійно-стадійний підхід до теорії 

модернізації зазнає суттєвої критики за результатами модернізаційних 

процесів у країнах Африки та Латинської Америки. Домінуючий до того часу 

підхід, започаткований Г. Спенсером та Д. Беллом, що був розвинений М. 

Вебером, В. Ростоу, К. Керр, піддавався критиці за невідповідність 

теоретичних підходів та реальних наслідків у країнах, де модернізація 

відбувалась значною мірою під тиском зовнішніх сил. 

Відзначаючи невідповідність теорії модернізації реальним фактам, її 

критики – представники постмодерніського напряму Ж. Дерріда, М. Фуко, Р. 

Барт та інші – звертали увагу на штучність конструкції процесу еволюції та 
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екстраполяції його західної версії на увесь світ. Процес деколонізації, який 

супроводжувався виникненням великої кількості нових держав, що 

включались у процес модернізації, виявив ключові відмінності в формах, 

темпі та послідовності стадій модернізації в цих країнах [316, с. 40]. 

У 60-х роках ХХ століття національних умов, культурної своєрідності 

країн.  ’являються концепції «часткової модернізації» або «фрагментарної 

модернізації», «тупикової модернізації» тощо. 

Так, один із засновників концепції «часткової модернізації», 

американський дослідник Ш. Ейзенштадт зауважує, що «формування нових 

інститутів і сучасних організаційних принципів не обов’язково зумовлює 

цілісне оновлення суспільства, а іноді супроводжується зміцненням 

традиційних систем через вплив нових форм організації». У результаті 

спостережень за процесом модернізації в ряді країн він наприкінці ХХ 

століття висунув ідею «багатоманітності модернізації» або «багатолінійності 

модернізаці», що включає також модернізацію конституційну 

(multiplemodernities) [316, с. 43]. 

У низці країн активний розвиток ринкової економіки супроводжувався 

встановленням авторитарних політичних режимів. Модернізація такого типу 

науковцями була визначена як «фрагментарна модернізація», що полягає в 

неузгодженості процесів розвитку політичної, економічної та культурної 

сфер. Такий підхід обумовлюється тим, що різні вектори розвитку суспільних 

сфер зумовлюють комплекс системних суспільних та політичних протиріч. 

Одним з головних наслідків такого типу модернізації є різка 

стратифікація суспільства, що зумовлює виникнення значної опозиції та 

збільшує рівень протестних настроїв широких мас незадоволеного населення. 

Таким чином, в умовах «фрагментарної модернізації» виникає значна 

кількість економічних та політичних факторів, які виступають у 

майбутньому причинами виникнення різних типів криз. 

Одним з головних аспектів у дослідженні питання процесу модернізації 

є модель переходу. Класичною є сформульована американським дослідником 



87 

 

Д. Растоу модель динамічного переходу тривалістю від декількох десятків 

років до понад півстоліття, яка включає три етапи: підготовки, прийняття 

рішення та адаптації [206]. У рамках запропонованої моделі дослідник 

висуває необхідну попередню вимогу (чинник), характерну для всіх її стадій, 

за наявності якої вона може бути застосованою: стан національної єдності, 

який передбачає, що значна більшість громадян країни повинна безумовно 

визнавати, до якої політичної спільноти вона належить. Така вимога 

виключає «розколоті суспільства» та ті, в яких має місце «латентний розкол», 

або спільноти, які прагнуть об’єднатись, оскільки його аналіз ґрунтується на 

досвіді модернізації країн, які попередньо мали державність та сформовані 

політичні нації. Процес та шлях, пройдений для формування політичної 

спільноти, на думку дослідника, не має особливого значення для успіху 

модернізації, а головним є визнання спільних переконань та цінностей. 

Водночас він висуває застереження щодо наявності «консенсусу» у 

суспільстві стосовно модернізації, так як його наявність може свідчити про 

недостатній рівень національної ідентичності суспільства. 

Разом з тим, на його думку, для успіху процесу модернізації не мають 

суттєвого значення рівень економічного розвитку та соціальної 

диференціації, оскільки економічні та соціальні фактори є опосередкованими 

складовими національної єдності або глибинного конфлікту. Несуттєве 

значення цих чинників пояснюється успішним досвідом ряду демократичних 

країн, які на початковому етапі мали низькі показники, та країн, що, маючи 

високі показники, не змогли завершити модернізацію. 

Характерними рисами підготовчого етапу є формування опозиційної 

еліти, яка є виразником корінних інтересів широкої суспільної верстви з 

метою завоювання влади для задоволення власних економічних потреб, 

відмінних від цілей правлячої еліти. Поляризація політичних сил загострює 

боротьбу, що зумовлює перманентне виникнення політичних криз та 

конфліктів. На етапі прийняття рішення відбувається врегулювання 

політичних криз та конфліктів шляхом досягнення пакту (пактів) або 
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компромісу еліт, у результаті якого визнається плюралізм та відбувається 

інституалізація засадничих демократичних механізмів на рівні Конституції. 

Сутність цього етапу полягає у готовності різних фракцій еліти домовлятися 

та здійснювати поступальний рух у напрямі досягнення компромісу, а не 

загострення боротьби, що є демократичними тенденціями.  аключним 

етапом динамічного процесу модернізації є фаза звикання, в ході якої 

відбувається поступове впровадження демократичних засад у політичній 

сфері шляхом поступок та досягнення компромісів у парламенті, та, як 

наслідок, зростання віри в демократичні інститути і оновленням 

конституційного законодаства.  

Отже, відповідно до концепції Д. Растоу, чинниками модернізаційних 

змін конституційної системи є національна єдність, стійкий конфлікт на 

основі головних інтересів, свідомий вибір демократичних процедур та 

здатність їх сприйняти та втілити в конституційну практику. При цьому 

дослідник загострює увагу на необхідності існування всіх окремих 

компонентів та проходженні процесу у зазначеному порядку. Крім того, він 

робить акцент на відкритості питання про соціальні умови та психологічні 

мотиви кожного з компонентів.  

Необхідно також наголосити, що важливим чинником успішності 

проведення будь-якої конституційної модернізації є відсутність 

територіальних протиріч та воєнних конфліктів. Яскравим прикладом цієї 

тези є введення воєнного стану на території окремих областей України 26 

листопада 2018 року. Так, відповідно до положень ст. 19  акону України 

«Про правовий режим воєнного стану» в умовах воєнного стану 

забороняються: 

 зміна Конституції України  

 зміна Конституції Автономної Республіки Крим [196]. 

Особливої уваги в контексті досліджень конституційної модернізації 

заслуговує концепція трансформації авторитарних режимів у демократичні, 

запропонована А. Пшеворським. Її підґрунтя складають дослідження 
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проблеми транзиту соціалістичних країн нових груп до влади та наперед 

визначені рамки реформ.  авершенням етапу лібералізації є формування 

незалежних від влади громадських організацій, що в умовах відсутності 

інститутів представницької демократії провокує масові протести. 

Другий етап – демократизація – складається з двох аспектів: 

«вивільнення» та «конституювання демократичного правління», які є 

взаємопов’язаними процесами. Характерними рисами вивільнення є 

виникнення конфліктів між противниками авторитарного режиму та його 

прибічниками та серед самих прихильників демократії з метою завоювання 

домінуючих позицій у майбутньому.  

Встановлення демократії в результаті «конституювання 

демократичного правління» відбувається за умови досягнення політичними 

силами угоди тривалої дії щодо головних параметрів демократичної 

політичної системи та існування змагальності політичних сил. Головним 

чинником майбутньої стабільності демократії є наявний рівноважний чи 

нерівноважний розподіл сил політичних акторів та їх майбутні електоральні 

перспективи в момент інституалізації демократичних структур, закріплений 

на конституційному рівні. Відповідно, дослідник вважає, що оптимальним 

варіантом для стабільного функціонування демократії є невизначеність 

розподілу сил та електоральних перспектив, що зумовлює створення 

ефективної системи стримувань та противаг [202]. 

Д. Фадєєв на основі досліджень процесів політичної модернізації країн 

Східної  вропи та СРСР виокремлює подібні три етапи: криза авторитаризму 

та прояв ліберальних тенденцій, встановлення демократії, консолідація 

демократії, при цьому робить ряд акцентів на сутності розвитку внутрішніх 

змін.  

Консенсус, досягнутий у ході розробки та прийняття конституції, 

виступає підґрунтям консолідованої демократії, необхідної для забезпечення 

сприйняття нової політичної реальності старим бюрократичним апаратом та 

силовим блоком, які виступали основою підтримки авторитаризму. Відмова 
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від застосування репресивних заходів та радикальних дій зазначених сил 

свідчить про завершення етапу консолідації демократії. 

Виходячи з наведеного вище, виникнення множинних підходів у 

питанні перебігу процесу модернізації є підтвердженням неможливості 

простої екстраполяції норм та цінностей розвинутих демократичних країн на 

країни, що модернізуються, оскільки, як свідчить досвід модернізації, кожна 

країна має власну, особливу економіку, політичну систему та культуру 

суспільства. 

При цьому конституційна природа модернізаційних процесів має 

двоєдине значення. Це, з одного боку, внутрішнє, конституційне 

перетворювальне значення, оскільки найважливішою складовою модернізації 

є оновлення самої системи сучасного конституціоналізму, подолання 

деформацій всередині всіх основних компонентів системи 

конституціоналізму. Тому, конституційну діагностику соціально-

економічних і політичних процесів в країні необхідно починати із побудови 

самої системи конституціоналізму. 

Це дуже важливо, особливо якщо мати на увазі, що на пострадянському 

просторі, спостерігається очевидний дефіцит конституціоналізму, і він 

(конституціоналізм) нерідко виявляється в підлеглому положенні відносно 

політичної влади, інтересів політичної доцільності. Стосовно цих країн є 

підстави говорити про конституційні деформації системного характеру [91, c. 

62]. Вони поширюються на всі основні компоненти сучасного 

конституціоналізму:  

а) нормативний, представлений правотворчістю в різних формах її 

прояву на всіх рівнях публічної влади (державної та місцевої). Свідченням 

цього є нестабільність законодавства, часто безсистемний характер внесення 

в нього змін, відсутність належної міжгалузевої, інституційної, ієрархічної 

системності в прийнятих нормативних правових актах, часто низький рівень 

правотворчої техніки, що веде до незрозумілих формулювань, а, в кінцевому 

рахунку, до невизначеності правових норм і, відповідно, до їх 
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неконституційності з точки зору відповідності вимогам Основного закону. 

Особлива роль у подоланні законотворчих деформацій, модернізації даної 

сфери державно-владної діяльності належить, природно, судовому органу 

конституційної юрисдикції   

б) доктринальний компонент конституціоналізму, представлений 

країнами, що розвиваються сучасними конституційними ідеями, теоріями 

плюралістичної демократії, забезпечення прав людини в співвідношенні з 

безпекою суспільства і особистості в умовах нових глобальних викликів і 

загроз, функціонування правової соціальної держави в колізійному поєднанні 

з конституційними цінностями ринкової економіки, сучасних 

закономірностей державно-управлінської централізації в співвідношенні з 

публічно-владною децентралізацією і т. д.;  

в) правозастосовча практика (онтологічний компонент 

конституціоналізму), де конституційні деформації особливо очевидні і 

безпосередньо ведуть до порушень прав і свобод громадян, впливають на 

ефективність діяльності органів державної і органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, вирішення конкретних програм і завдань 

соціально-економічного розвитку. Подолання цих конституційних в своїй 

основі деформацій – завдання не тільки судових, але всієї системи 

правоохоронних, контрольних (державних і громадських) органів та 

інститутів   

г) світоглядно-ідеологічний компонент, для якого особливе значення 

мають конституційні цінності рівності, добра і справедливості, поваги до 

гідності особистості, поєднання особистих і державних інтересів і т.д., 

піддані в певний період нашої недавньої історії глибокій ерозії і морально-

правовій інфляції.  

Подолання цих конституційних деформацій – важлива складова єдиних 

для суспільства і держави завдань і планів сучасної констиуційної 

модернізації. 
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  іншого боку, конституційна природа модернізаційних процесів має 

зовнішнє, регулятивно-орієнтоване значення для розвитку соціально-

політичних, економічних модернізаційних процесів. Йдеться про 

необхідність наповнення надійними конституційними орієнтирами – у 

вигляді закладених безпосередньо в Основному  аконі, а також отримавших 

обгрунтування в рішеннях Конституційного Суду, конституційні цінностей і 

принципів – всіх напрямків і сфер модернізаційних процесів. В цьому плані 

сама по собі модернізація як динамічний процес глибинних перетворень 

соціально-економічної, державної, громадської життя потребує 

конституціоналізації, її здійснення на основі і відповідно до цінностей 

сучасного конституціоналізму. 

 

2.2 Конституційна модернізація як результат здійснення 

безпосередньої демократії 

Жодна конституція в світі не є досконалою, причому неврегульованість 

тих чи інших проблем основним законом не можна вважати його дефектом і 

навіть конституційним пробілом. Визначити вичерпний перелік питань, які 

потребують конституційної регламентації, дуже складно, так як він залежить 

від історичних, соціально-політичних умов, цільового призначення 

конституції, ступеня зрілості суспільних відносин та ін. В той же час рамки 

конституційних ідеалів досить високі, а їх досягнення обумовлено 

тимчасовими та іншими істотними факторами. 

Конституція є своєрідним елементом стабілізації у суспільстві. Немає 

значення, було прийнято «хорошу» або «погану» конституцію, демократичну 

чи не дуже, будь-яка конституція виконує надзвичайно цінну стабілізаційну 

функцію. Конституція, підтримуючи стійкість правової системи, забезпечує і 

сталість підвалин суспільного розвитку. Разом з тим, надмірний 

консерватизм основного закону може викликати значну суспільну напругу та 

привести до порушення еволюційного розвитку державності. 
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Деякі вчені і практики в цьому світі розглядають діяльність судових 

органів (верховних судів, конституційних судів, конституційних рад) як 

основу концепції «живої конституції». Проте основним засобом розвитку 

конституції є прийняття до неї поправок. Поправки вносяться в 

конституційні тексти набагато частіше, ніж приймаються нові конституції. 

 азвичай, чимала їх частка має незначний, технічний характер. На відміну від 

конституційної реформи, що передбачає якісну зміну конституційно-

правових інститутів і норм, конституційна модернізація може бути досить 

тривалим процесом.  міни у правосвідомості населення − це певні переломи 

суспільного розвитку. У більшості випадків вони мають позитивний 

характер, навіть якщо є соціально нейтральними. 

Хоча конституційна модернізація в ідеалі має бути керованим 

процесом, її ініціація не має мати лише висхідний характер. Модернізаційні 

перетворення будуть найповніше відповідати завданням соціального 

прогресу, якщо їх буде висувати громадськість. Конституційна модернізація 

як складова частина модернізації суспільства, відтак, стає результатом 

здійснення безпосередньої демократії. 

На думку Л. Бейкера, конституційна реформа, зазвичай, асоціюється з 

докорінним оновленням тексту конституції і (або) прийняттям нової 

конституції [295], а конституційна модернізація − це, перш за все, процес 

соціально-політичної, економічної трансформації, оновлення всіх сторін і 

сфер функціонування суспільства і держави, що передбачає відповідне 

вироблення політико-правових та конституційних механізмів такого 

оновлення / розвитку. Конституційна модернізація позначає перетворення в 

самій практиці конституційно-правового розвитку.  

Відтак, можна стверджувати, що модернізація Української держави є 

проблемою конституційною. При цьому конституційна природа 

модернізаційних процесів державотворення має двоєдине значення. Це і 

виправлення певних деформацій всередині самої системи 

конституціоналізму. Тому конституційну діагностику соціально-економічних 
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і політичних процесів в країні необхідно починати з самої системи 

конституціоналізму.  

Теоретик Д. Шустров вводить поняття «конституційного 

реінжинірингу держави». Цей підхід ґрунтується на раціоналістичному 

переконані, що написати хорошу конституцію – цілком реально, а на основі 

такої конституції може бути заснована ідеально-ефективна держава  [284, с. 

24]. Конституційний інжиніринг може бути двох видів: первинний 

(«великий» конституційний інжиніринг), повʼязаний з конструюванням і 

конституюванням держави в цілому шляхом прийняття конституції (в основі 

якої лежить певний конституційний ідеал держави)  «малий» конституційний 

інжиніринг, повʼязаний з уточненням і розвитком в поточному 

конституційному законодавстві «великого» конституційного ідеалу держави, 

сформульованого в конституції. Відтак, конституційний інжиніринг не 

закінчується прийняттям конституції, але продовжується post factum в 

рамках поточної конституційної законотворчості, надалі сприяючи розвитку 

конституції [284, с. 25]. 

Отже, як правило, більшість змін конституцій у світі повʼязані з 

конституційною модернізацію (новелізацію), що передбачає часткове 

оновлення положень, щоб зробити їх більш системними в постійних рамках 

встановленого замовлення [335, p. 58]. Очевидно, що конституційна реформа 

означає кардинальні зміни у засадах державної системи, а також устрою 

суспільства. Інші істотні зміни можуть бути розглянуті тільки після аналізу 

концептуально нововведень протягом процесу їх реалізації, оскільки 

впровадження реформ є завданнями юридичних технік. 

Найбільш очевидний компонент конституційної модернізації 

останнього десятиліття на пострадянському просторі стосувався певного 

перерозподілу владних повноважень та повноважень вищих державних 

органів, що іноді тягнуло за собою істотні зміни форми (системи) організації 

державної влади [335, p. 59].  мішані за формою державного правління 

республіки характеризуються так званою «системою подвійного управління», 
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підзвітністю і відповідальністю уряду перед президентом та парламентом. 

 відси, фактичні повноваження президента залежать від статусу держави в 

цілому, включаючи функціональні та ідеологічні аспекти політичної системи 

(так зване співвідношення «формальної та реальної конституцій»). 

На думку Л. Бейкера, основою для змін у конституцію є, у першу 

чергу, норми прямої демократії  [295]. Американський вчений Амар В. 

розмірковує про роль поправок у Конституцію США і приходить до 

висновку, що велика частина з них все ж були зумовлені вимогами 

надзвичайного стану (період Великої депресії чи Друга світова війна)  [293]. 

Відтак, практика прямої демократії є важливою передумовою конституційної 

модернізації, але не основною. 

У цій дискусії зупинимося на міркуваннях американського теоретика 

 . Гузенса. У своїх працях він розвиває дискусію, чи народ має 

невідчужуване право змінювати або скасовувати Конституцію  [323]. 

Посилаючись на реактуалізовану практику конституційних референдумів у 

світі, вчений переконує у зростанні ролі прямої демократії для досягнення 

конституційних змін. 

Протягом останнього десятиліття багато вчених та політиків зазначали, 

що існує «криза демократії», що, зокрема, відображається на масових 

протестах громадян, високих рівнях утримання від участі у виборах, недовірі 

до політичних представників та байдужості до політичних справ  [371]. 

Водночас, однак, триває глибока дискусія щодо пожвавлення демократії за 

допомогою нових форм участі громадян, таких як бюджетування за участю 

учасників та активізація деліберативної демократії загалом  [319].  окрема, 

актуалізується здійснення громадянами свого права на участь в управління 

державними справами через участь у референдумах. [299]. 

Все частіше проводяться референдуми з важливих питань, таких як 

конституційний референдум Туреччини щодо заміни парламентської системи 

президентською системою (16 квітня 2017 року), референдум у Нідерландах 

щодо акта затвердження Угоди про асоціацію Україна- С (6 квітня 2016 р.), 
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Референдум про внесення змін до Конституції Ірландії щодо легалізації 

одностатевих шлюбів (22 травня 2015 р.), Референдум про незалежність 

Шотландії (18 вересня 2014 р.), референдуми 2005 року в декількох 

державах-членах  С щодо ратифікації Договору про створення Конституції 

для  вропи з позитивним результатом в Іспанії та Люксембурзі, але 

негативним підсумком у Франції та Нідерландах.  а словами Стівена Тірні, 

 вропа дійсно вступає у «епоху референдуму» [380]. Хоча референдуми 

можуть поставити під загрозу демократію, якщо вони не будуть використані 

належним чином, він зауважив, що вони, головним чином, стикаються з 

практичними проблемами, які можна вирішити в добре функціонуючої 

демократії належним чином  [380].  

Означуване зростання кількості проведення конституційних 

референдумів, ймовірно, продовжиться, враховуючи незадоволення громадян 

традиційними методами конституційного законотворчості, які часто 

включають лише законодавчі органи. Активна ініціація референдумів може 

бути частиною більшого руху до більш неформальних, неформалізованих 

засобів конституційних змін за безпосередньої участі громадян  [373]. 

Найімовірніше, на думку К. Одсдоттіра, варто визначити тенденцію, що 

характеризує еволюційні перетворення від традиційних жорстких 

формальних процедур внесення змін у Конституцію до більш егалітарного 

процесу («від елітарного – до егалітарного»)  [352]. Хоча, як засвідчує 

приклад сучасної Ісландії, про очевидну результативність конституційної 

модернізації у руслі означеної «егалітарної» тенденції поки говорити рано 

[339]. 

Принцип народного суверенітету передбачає, що народ має 

невідчужуване право змінювати чи скасовувати свою Конституцію. Цю 

позицію активно підтримує теоретик А. Амар, виступаючи за те, щоб народ 

мав невід'ємне право змінювати або скасовувати конституцію  [292]. 

У своїй книзі «Наша недемократична конституція» американський 

теоретик С. Левінсон обгрунтовує доцільність при відповідній суспільній 
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потребі організації національного референдуму для ініціації завдання 

розробки нової конституції, а потім проводити референдум шляхом простого 

голосування більшістю голосів  [340, р. 11-12]. 

Принцип народного суверенітету і, таким чином, ідея про те, що народ 

може формувати і змінювати своє суспільство  [354], передбачає, що він не 

може бути позбавлений здійснення первинної конституційної влади та 

можливості змінювати конституційний лад [329, р. 79]. У зв'язку з цим К. 

Фрідріх стверджує, що положення про внесення змін до конституції, якими б 

складними вони не були, ніколи не замінюють конституційну владу  [320, р. 

117]. Отже, конституйовані повноваження, такі як процедури внесення змін, 

не обмежують первинну владу [364]. Установча влада народу завжди 

відроджується у важливі конституційні моменти вищої законотворчості. У ці 

моменти громадяни свідомо виробляють більш високу законотворчість, що 

краще відображає волю народу, ніж акти мажоритарних інститутів під час 

нормальної політики [289, р. 185-186]. 

На думку Г. Монагана, забезпечення та дозвілля доцільної та прямої 

демократії може бути кроком у правильному напрямку вирішення проблем, з 

якими стикається наша представницька демократія, таких як демократичний 

дефіцит, недовіра до політичних представників та байдужість до політичних 

справ. У будь-якому випадку, належна конструкція та ґрунтовна процедура з 

необхідними гарантіями є абсолютною вимогою для народного 

конституційного законодавства  [349, p. 121-177]. У свою чергу, сучасні 

держави не достатньо готові до надбагатості народної ініціативи. 

Ще Аристотель більше вірив у колективну мудрість громадян, ніж у 

розбірливість будь-якої людини. Й. Цимерман продовжив його позицію і 

наголошував на актуалізації прямої демократії у світі [394]. Однак вчений 

піднімав у своїх працях інший вектор проблем, зокрема те, що різні петиції 

(citizen lawmaking) створюють навіть деяку загрозу у роботі представницьких 

органів влади.  
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На думку дослідника Р. Подольняка, у низці країн, зокрема Хорватії, 

можливість народу ініціювати конституційну модернізацію через 

всенародний референдум мала серйозні недоліки (зокрема, нечіткість 

визначення переліку конституційних питань, які могли б вирішуватись на 

референдумі)  [357, p. 129-149] 

 На нашу думку, виходячи із вищесказаного, можна стверджувати, 

що у світі виникає певна криза демократії, але, швидше, представницької 

демократії. Водночас, триває дискусія щодо активізації демократії шляхом 

участі громадян (прямої демократії). Особливо спостерігається 

розповсюдження прямої демократії для досягнення конституційних змін. У 

світі відбулося декілька масштабних референдумів (про вихід 

Великобританії зі складу  С, референдуми за незалежність у Шотландії та 

Каталонії). Проте хвиля участі громадян у формуванні конституційних основ 

і цінностей, що піднялася у розвинених країнах світу і лежить в основі 

демократії, ще є недостатньо проаналізованою. 

Відтак, порівняльно-правовий аналіз щодо придатності та необхідних 

обмежень народного конституційного законотворчості, який може бути 

корисним конституційним «дизайнерам», законодавчим органам, суддям та 

самим громадянам, є важливим. На нашу думку, громадяни мають невід’ємне 

право змінювати або скасовувати Конституцію на основі суверенітету народу 

за умови чіткого визначення, які конституційні теми підходять для прямої 

демократії. 

Модернізація політичних інститутів держави еволюційно повʼязана з 

розвитком і вдосконаленням форм реалізації громадянами власних 

конституційних прав щодо управління державними справами. 

Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни мають право 

брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 

місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування  [113].  
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На нашу думку, ця стаття великою мірою окреслює потенційні 

можливості конституційної модернізації як результату здійснення 

безпосередньої демократії в Україні. Право громадянина безпосередньо, так і 

через обраних представників у представницькі органи влади в управлінні 

державними справами було визначено ще у статті 25 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права, який Українська Радянська 

Соціалістична Республіка ратифікувала 19 жовтня 1973 року [147]. 

Варто відзначити, що право громадян брати участь в управлінні 

державними справами відноситься до числа основних політичних прав, що 

втілюють сутність демократичної ідеї народовладдя.  а своєю природою це 

право може бути віднесене до субʼєктивних прав громадянина у публічній 

сфері. Конституційне право громадян на участь в управлінні державними 

справами логічно доповнює субʼєктивно-особистісними початками принцип і 

нормативну конструкцію народного суверенітету. 

Як прояв політичної свободи громадянина, право на участь в 

управлінні державними справами визначає не тільки певну потенційну 

позицію субʼєктів-громадян, а й зумовлює соціально значиму і публічну 

потребу наявності стабільної і високо ефективної організації системи 

державної влади та місцевого самоврядування. У такому розумінні це право 

містить у собі як субʼєктивно-правовий (особиста сфера), так і публічно-

правовий початок, кореляція між якими багато в чому визначає не тільки 

статусні характеристики громадянина в політичній сфері, а й публічно-

правову природа даної сфери відносин. Відтак, можемо зазначити іще про 

одну важливу юридичну характеристику права громадян брати участь в 

управлінні державними справами – будучи наділеним якостіми одночасно 

субʼєктивного публічного та приватного права, воно може реалізовуватись як 

від індивідуальної, так і від колективної особи. Наприклад, виборчі права 

особи як субʼєктивні характеризують конститусійний статус виборця, разом з 

тим вони виступають елементом публічно-правового інституту виборів. У 

праткиці цього інституту втілюється як індивідуальний інтерес окремої 
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особи, так і публічний інтерес, що реалізується в об'єктивних підсумках 

виборів і формуванні на цій основі органів публічної влади. 

Взаємодія правомочності громадянина на участь у здійсненні як 

державної влади, так і місцевого самоврядування, відображає діалектику 

державних і муніципальних початків у конституційному механізмі 

народовладдя. Отже, кожен громадянин має право без будь-якої 

дискримінації брати участь в управлінні державними справами як 

безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників. Право 

громадян брати участь в управлінні державними справами ґрунтується на 

принципі рівності доступу.  містовно проаналізуємо право громадян на 

участь в управлінні державними справами у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Зміст та форми прояву права громадян на участь в управлінні 

державними справами як елементу безпосередньої демократії*  

Формулювання права 

громадян 

Шляхи реалізації цього права 

Громадяни мають право 

брати участь в 

управлінні державними 

справами… (Стаття 38 

Конституції України) 

 

Участь у 

виборах 

«Громадяни мають право ... вільно 

обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування» (Стаття 38 Конституції 

України). Волевиявлення громадян 

реалізується через вибори, референдум та 

інші форми безпосередньої демократії. 

Участь у 

прийнятті 

рішень органами 

місцевого 

самоврядування 

та органами 

виконавчої 

влади 

У сфері місцевого самоврядування 

реалізація громадянами свого права в 

управлінні державними справами 

здійснюється через: місцевий референдум 

(ст. 7  У «Про місцеве самоврядування в 

Україні»)  загальні збори громадян (ст. 8 

 У «Про місцеве самоврядування в 

Україні»)  діяльність громадських рад та 

їх виконавчих органів (ст. 11, 12  У «Про 
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місцеве самоврядування в Україні»); 

участь у громадських слуханнях (ст. 13 

«Про місцеве самоврядування в Україні»)  

через місцеві ініціативи (ст. 9  У «Про 

місцеве самоврядування в Україні») 

"Територіальна громада має право 

проводити громадські слухання - 

зустрічатися з депутатами відповідної 

ради та посадовими особами місцевого 

самоврядування, під час яких члени 

територіальної громади можуть 

заслуховувати їх, порушувати питання та 

вносити пропозиції щодо питань 

місцевого значення, що належать до 

відання місцевого самоврядування". 

(Частина перша статті 13  акону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні"). 

 вернення до 

органів влади 

«Усі мають право надсилати індивідуальні 

чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування 

та посадових і службових осіб цих 

органів» (Стаття 40 Конституції України). 

 вернення до органів влади є найбільш 

поширеною та найдоступнішою для 

громадян без відповідної освіти формою 

спілкування з ними. 

Доступ до 

інформації про 

діяльність влади 

«Кожному гарантується право знати свої 

права і обов’язки.  акони та інші 

нормативно-правові акти, що визначають 

права і обов’язки громадян, мають бути 

доведені до відома населення у порядку, 

встановленому законом» (Стаття 57 

Конституції України) 
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Участь у 

референдумах 

«Громадяни мають право брати участь … 

у всеукраїнському та місцевих 

референдумах» (Стаття 38 Конституції 

України). Всеукраїнський референдум 

призначається Верховною Радою України 

або Президентом України відповідно до 

їхніх повноважень, встановлених цією 

Конституцією. Всеукраїнський 

референдум проголошується за народною 

ініціативою на вимогу не менш як трьох 

мільйонів громадян України, які мають 

право голосу, за умови, що підписи щодо 

призначення референдуму зібрано не 

менш як у двох третинах областей і не 

менш як по сто тисяч підписів у кожній 

області (стаття 72 Конституції України). 

Участь у 

діяльності 

політичних 

партій та 

громадських 

організацій 

«Громадяни України мають право на 

свободу об’єднання у політичні партії та 

громадські організації для здійснення і 

захисту своїх прав і свобод та задоволення 

політичних, економічних, соціальних, 

культурних та інших інтересів, за 

винятком обмежень, встановлених 

законом в інтересах національної безпеки 

та громадського порядку, охорони 

здоров’я населення або захисту прав і 

свобод інших людей». (Ч. 1 статті 36 

Конституції України). 

Участі у 

проведенні 

регуляторної 

політики 

держави 

 акон України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» визначає  

механізм участі громадян у процесах 

дерегуляції, врахування думки 

підприємців, представників громадських 
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організацій, профспілок, науковців. 

Доступу до 

державної 

служби 

«…Громадяни користуються рівним 

правом доступу до державної служби, а 

також до служби в органах місцевого 

самоврядування» (стаття 38 Конституції 

України). 

Оскарження 

рішень органів 

влади 

«Кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб» (Ч. 2 статті 

55 Конституції України). 

 

Примітка* Джерело: авторська розробка 

 

Конституційні норми на позначення елементів права громадян на 

участь в управління державними справами можуть бути розширені та 

уточнені у  аконах України. Наприклад, стаття 38  акону України «Про 

місцеві державні адміністрації» передбачає обов’язок посадових осіб 

місцевої державної адміністрації в установленому законодавством порядку 

розглядати звернення громадян та давати на них відповіді. У ч. 4 статті 38 

зазначеного  акону детерміновано можливість оскарження рішень посадових 

осіб місцевих державних адміністрацій до Президента України, органу 

виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини та до суду. 

Проте, таке важливе право громадян, як участь у референдумах, в 

Україні уже кілька років не можна реалізувати якраз за відсутності 

відповідного закону. Відповідно до пункту 20 статті 92 Конституції України, 

організація і порядок проведення виборів і референдумів визначаються 

виключно законами України. Прикінцевими положеннями  акону України 

«Про всеукраїнський референдум» № 5475-VI 2013 року [208],  акон України 

«Про всеукраїнський та місцеві референдуми» було визнано таким, що 
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втратив чинність. Внаслідок цього наразі в Україні не існує чинного закону, 

яким визначається організація і порядок проведення місцевих референдумів. 

 гідно з Рішенням Конституційного Суду № 4-р/2018 від 26.04.2018  акону 

України "Про всеукраїнський референдум" було визнано неконституційним. 

Отже, з 2018 р. в Україні відсутня процедура проведення всеукраїнських 

референдумів, не дивлячись на наявність у громадській думці нечітких 

позицій з приводу окремих стратегічних питань і потреби їх уточнення для 

подальшого впровадження у державному курсі (наприклад, щодо вступу 

України до НАТО). 

Самої процедури проведення місцевих референдумів в Україні немає з 

листопада 2012-го року. Це суперечить логіці реформи з децентралізації 

влади, що активно впроваджується наразі в Україні. Проте національні і 

місцеві референдуми надто відрізняються, тому більш відповідним є 

ухвалення двох окремих законів. 

 Відповідно рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційними поданнями виконуючого обов’язки Президента України, 

Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про проведення 

загальнокримського референдуму» (справа про проведення місцевого 

референдуму в Автономній Республіці Крим) від 14 березня 2014 року № 2-

рп/2014 було трактовано наступне. Право громадян на участь у референдумі 

є їхнім невід’ємним конституційним правом. На всеукраїнський референдум 

виносяться питання загальнодержавного значення, тобто вирішення яких 

впливає на долю всього Українського народу – громадян України всіх 

національностей. На місцевий референдум можуть виноситися виключно 

питання, віднесені до відання органів місцевого самоврядування відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці (Рішення Конституційного Суду 

України у справі за конституційними поданнями виконуючого обов’язки 

Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/2-rp/2014.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/2-rp/2014.pdf
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Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим «Про проведення загальнокримського референдуму»  [210] 

Отже, оновлення і дотримання конституції – це дві сторони єдиного 

конституційного процесу. Модернізація основного закону (часткова або 

повна) є складним ресурсомістким процесом, що певним чином «ламає» 

правову систему, вибудувану послідовно на фундаменті конституції.   

плином часу основні закони зазнають змін: вносяться поправки, 

приймаються нові конституційні тексти. Дослідження підтверджують, що 

більша частина конституцій, що діють в сучасних державах, коректувалася. 

Це торкнулося і «старіших» конституцій, і найновіших основних законів. 

 міни мають різний характер – від модернізації до повномасштабної 

конституційної реформи.  

Наразі реактуалізованим ресурсом конституційної модернізації в 

умовах розвитку деліберативної демократії стає пряма участь громадян в 

управлінні державними справами. Шляхом різних форм безпосередньої 

демократії громадяни все частіше («знизу») оперативно доносять до держави 

характеристики суспільних процесів, що оновилися, а, відтак, потребують 

належного, оновленого і конституційного забезпечення. 

 

2.3 Установчі збори як спосіб проведення конституційної 

модернізації  

Держава і конституція – явища взаємопов’язані і взаємообумовлені. 

Однаково вірно вести мову як про конституційне буття держави – місце і 

роль держави в конституції, так і про державне буття конституції – місце і 

роль конституції в державі. 

Подібні місце і роль легко демонструються з позиції функціонального 

підходу – вивчення функцій впливу держави і конституції. «Розкриття 

взаємини тих чи інших явищ передбачає аналіз їх функціональної ролі, – 

зауважував В.А. Патюлін, – бо співвідношення як стійка взаємодія двох 
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соціальних компонентів стає можливим там і тоді, де і коли соціальна 

функція одного явища органічно пов’язана з соціально значущою функцією 

іншого». У функціональному зв’язку конституції і держави (конституція – 

держава), держава виступає метою, а конституція – засобом, який виконує 

певну функцію  у функціональному зв’язку держави і конституції (держава –

конституція), конституція виступає метою, а держава – засобом, який 

виконує певну функцію [171, с.22]. 

  іншого боку, державі необхідна конституція, оскільки держава як 

дана конкретна форма політичного буття народу не виникне без акту 

конституювання. Крім цього, конституція, регулюючи державу як свій 

об’єкт, юридично його оформляючи і роблячи елементом свого предмета, 

тим самим її захищає, поширює на неї свою стабільність і юридичну силу. У 

цьому сенсі держава конституційно обумовлена, в цьому полягає 

конституційна ідея держави. 

В сою чергу, установчу функцію конституції, її установчий характер 

визнає більшість авторів [2, c. 11-13; 89, с. 52  132, с. 35-36]. 

X. Арендт у своїй книзі «Про революцію» [10, с. 201-202] вела мову 

про два сенси слова «конституція», воно означає не тільки сам основний 

закон, але і акт заснування (конституювання, установу). У другому випадку 

конституція є актом, за допомогою якого народ конституює, засновує свою 

власну форму правління, конституює державу. Якщо в першому випадку 

конституція несе «негативне» – обмежуюче – навантаження, то в другому 

«позитивне», оскільки позначає акт творення, конституювання. Друге 

значення є визначальним, бо держава не може бути конституйована 

виключно негативним чином, не може отримати негативну легітимацію. 

 авдання Декларації Незалежності СШАв дійсності полягало не в тому, як 

обмежити владу, але як її встановити  не в тому, як обмежити існуючий уряд, 

але в тому, як заснувати новий. Конституційна лихоманка, яка охопила 

країну після Декларації Незалежності, врятувала від виникнення «вакууму» 
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влади, а встановлення нової влади не могло грунтуватися на тому, що завжди 

було по суті негативом влади – на Білль про права».  

Навпаки, в ситуації Французької революції «Декларація прав людини й 

громадянина» стала відігравати таку важливу роль, і цим правам належало не 

вказувати на межі, де закінчується влада держави, а, навпаки, служити самим 

фундаментом, на якому повинна була бути зведена будь-яка держава» [10, с. 

201-202]. 

  точки зору X. Арендг, «найбільш значною подією будь-якої 

революції виступає акт установи нової форми правління, дух революції, який 

містить два елементи, що представляються нам непримиренними і навіть 

протилежними. Акт заснування, установи нової форми правління передбачає 

підвищену увагу до стабільності і довговічності нової структури  разом з 

тим, досвід тих, хто бере участь в її створенні, абсолютно відмінної 

властивості. Він являє собою живильне зіткнення з людською здатністю 

починання, ту радість, яка на землі завжди супроводжує народження чогось 

нового [10, с. 201-202]. 

Сучасний німецький конституціоналіст У. Пройсс зауважує: 

«Установча влада створює політичний порядок ex nihilo – з нічого».  вичайно 

на практиці ситуації «ех nihilo» не так вже часті, «нові конституції емпірично 

грунтуються на руїнах порядку, який впав після революції, програної війни 

або іншого подібної катастрофічної події». Конституція позначає створення 

нового порядку. Природно даний процес не може бути безсуб’єктним. 

Суб’єкт установчої влади, його воля і є причиною, підставою 

державотворення.  дійснюється ж цей задум за допомогою конституції. Все 

це дуже нагадує картину створення світу. Конституція ж подібна  вангелію, 

її автор подібний до євангеліста, творить на основі «божественного 

навіювання». Сутність установчої влади в «перетворенні творчої, 

неорганізованої влади революції у владу-засновницю даного конкретного 

політичного режиму». У цьому сенсі конституція – завершальний акт 

революції [359, c. 143 -164]. 
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В рамках даного підходу, метою конституції як засобу виступає 

держава, її стфорення в конкретній формі, визначення її ладу, створення 

органів і посадових осіб, наділення повноваженнями. Підтвердження цій тезі 

можна знайти в преамбулах конституцій: «Установчі збори, поважаючи волю 

португальського народу, затвердивши рішення португальського народу 

маючи на меті побудову держави схвалили і узаконили нижченаведену 

Конституцію» (Португалія 1976 р ) [358], «Ми, представники народу 

Гватемали з метою правової та політичної організації держави Урочисто 

постановляємо і оприлюднимо наступну політичну конституцію» 

(Гватемала 1985 р ) [326] та ін. 

Конституція у правовому значенні є відкритою нормативною 

системою, яка базується на певних соціальних цінностях та загальних 

принципах права. Соціальні цінності, які лягають в основу конституційних 

положень, відображають суспільний консенсус з приводу певних 

системоутворюючих засад організації суспільного порядку, серед яких 

найважливішими є безпека індивіда та передбачуваний та стійкий порядок 

публічного управління.  

Безпека індивіда досягається не стільки піклуванням держави за його 

добробутом, скільки через існування усталених правил, які спонтанно 

формуються у суспільному середовищі і чиє дотримання є необхідною 

умовою для забезпечення стабільних зв’язків між індивідами. Така система 

відносин деякою мірою відображає концепцію процедурної демократії, 

оскільки їх наслідком є досягнення суспільного консенсусу з приводу 

бажаного результату, яке втілюється у поведінці індивідів і постійно 

відтворюється у практичній діяльності людей, соціальних інститутів та 

публічної влади [216, с. 262]. 

Структура конституційного порядку передбачає багаторівневу 

комунікацію з метою досягнення консенсусу щодо прийняття конституції 

певного змісту. Якщо уважно розглянути приклади конституцій, які сьогодні 

слугують зразками світового конституціоналізму, з точки зору ступеня їх 
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легітимності та сталості конституційного порядку (Німеччина, США, 

Франція, Японія), то можна побачити різні оригінальні підходи у їх 

установленні. Основою бази для забезпечення легітимності процесу 

прийняття конституції ставало поєднання існуючих правових традицій у 

суспільстві із передовими досягненнями конституційної доктрини.  

Таким чином, установча влада передбачає певну модель пошуку 

консенсусу у суспільстві щодо унормування правового порядку у вигляді 

цілісного документа, який би визначав раціональні засади обмеження 

публічної влади та гарантій прав людини. Процедури щодо визначення 

змісту юридичних конструкцій цього документа переміщаються у площину 

представницької демократії, до якої пред’являються вимоги легітимності, 

наявності демократичних традицій діяльності політичних інститутів, 

процедурного забезпечення прийняття конституції. 

В окремій думці до рішення КСУ від 27 березня 2000 р. [209] суддя  

В. Шаповал зазначив, що необхідно розрізняти процес прийняття нової 

Конституції та внесення змін до чинної, а також визнав первинність 

установчої влади щодо встановлених влад, тобто органів публічної влади. І 

незважаючи на те, що чинна Конституція України не регулює процедуру 

прийняття нового Основного  акону, це не виключає такої можливості. 

Суддя КСУ М. Селівон висловив окрему думку, що прийняття нової 

Конституції «зумовлюється економічним, соціальним та політичним 

розвитком кожної держави та ініціюється певними політичними силами». 

Прийняття нового Основного  акону, на його думку, можливе двома 

шляхами – шляхом референдуму та спеціально утвореним органом 

(установчими зборами чи парламентом)». 

Як свідчить світовий та вітчизняний досвід конституціоналізму, не 

існує загальноприйнятої схеми прийняття або модернізації конституції. І тут 

зазначимо, що досить поширеною є практика прийняття конституції через 

установчі збори (конституційні збори, конституційну асамблею). Ідея 

конституанти полягає в тому, що конституцію приймає конституційна 
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асамблея (установчі збори), яка скликається у разі необхідності прийняття 

конституції чи її ревізії. Така практика була реалізована на основі ідей  

Е.Ж. С’єєса шляхом ухвалення Конституції Франції 1791 р. Установчими 

зборами, якими були проголошені Генеральні штати, скликані монархом для 

вирішення питання щодо встановлення нових податків [216, c. 265]. 

 а своєю сутністю формування конституанти шляхом виборів є 

потрібним для звільнення положень конституції від політичної кон’юнктури 

та встановлення правил функціонування публічної влади, побудованої на 

повазі до гідності людини, на належних гарантіях прав людини й 

основоположних свобод, поділі влади як механізму недопущення 

концентрації та зловживання нею. 

Так, Конституція Болгарії 1991 р. (ст. 158) встановлює право Великих 

Народних зборів на прийняття нової конституції, не розкриваючи 

процедурних особливостей його реалізації [306]. Конституція Венесуели 

1999 р. під переглядом Основного закону розуміє зміну тексту, що не зачіпає 

його структури і основних принципів (ст. 342) [307]. Для розробки і 

прийняття нової Конституції скликається Національна установча асамблея. 

Ініціатива скликання Асамблеї належить Президенту Республіки, міністрам, 

Національній асамблеї за згодою 2/3 від загального числа її членів, 

муніципальним радам за згодою 2/3 від загального числа їх членів або 15% 

від загального числа громадян, зареєстрованих в цивільному і виборчому 

реєстрах. При цьому підкреслюється, що Президент Республіки не має права 

виступати проти нової конституції (ст.347 - 350).  

 гідно з Конституцією Панами 1972 року (ст. 314) [353] нова 

конституція може бути прийнята Паралельними установчими зборами, що 

скликаються за рішенням виконавчої влади, затвердженого абсолютною 

більшістю законодавчого органу, або 2/3голосів законодавчого органу, або 

народною ініціативою, яка була підписана не менше 20% громадян, внесених 

до списків виборців на 31 грудня року, що передує ініціативі. Паралельні 

установчі збори складаються з 60 членів, які представляють громадян всіх 
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провінцій і регіонів на пропорційній основі відповідно до голосування 

населення  дозволяється висування незалежних кандидатів. У зв’язку з цим 

Виборчий трибунал встановлює виборчу систему, яка застосовується на 

виборах в Установчі збори. Паралельні установчі збори можуть проводити 

повний або частковий перегляд чинної Конституції, але не мають права 

приймати рішення, що мають зворотню силу, або змінювати термін 

повноважень виборних або призначуваних посадових осіб, які реалізують 

свої повноваження на момент вступу в силу нової Конституції. Паралельні 

установчі збори повинні мати не менше 6 і не більше 9 місяців для 

завершення роботи. Новий законодавчий акт, затверджений в даному 

порядку, протягом терміну не менше 3 місяців і не більше 6 місяців з 

моменту його опублікування повинен бути спрямований на референдум. 

Так, в Кенії в 2005 р. в результаті врегулювання етно-політичних 

конфліктів протиборчими силами було укладено угоду щодо повного 

перегляду Конституції, проте було визначено занадто багато стадій 

узгодження проекту Основного закону: національна конституційна 

конференція, народні збори і референдум. Надлишок цих стадій в кінцевому 

рахунку дозволив уряду переконати парламент схвалити проект, відмінний 

від прийнятого конференцією, але він не отримав підтримки на референдумі. 

Тривалі конфлікти в результаті привели до міжнародного посередництва в 

розробці нової Конституції, відсунувши її прийняття майже на п’ять років. 

Цікава ситуація склалася в Колумбії в 1991 р., коли народний рух 

виступив за скликання установчих зборів, хоча згідно з чинною 

Конституцією питання конституційної реформи відносились до компетенції 

конгресу. Президент запропонував вирішити це питання на майбутніх 

президентських виборах. Оскільки закон забороняв прояв народних ініціатив 

у виборчих бюлетенях, результати волевиявлення були спрямовані в 

конституційний суд, який їх затвердив, спираючись на визнання суверенітету 

народу [121, с.148]. 
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Варто вказати, що у ряді країн установчі збори набули характеру 

традиційного способу конституційної нормотворчості (Болгарія, більшість 

країн Латинської Америки) [279, с. 30]. Установчі збори, як правило, 

скликаються шляхом виборів спеціально для розробки та прийняття 

Конституції. На відміну від парламенту, це, зазвичай, однопалатний орган, 

який створюється з відповідною метою і розпускається після прийняття 

Конституції  але існують випадки, коли після прийняття Конституції 

установчі збори продовжують свою діяльність в якості парламенту. 

Установчі збори за їх функціями поділяють на два види: збори виключно з 

установчими функціями та збори, які разом з установчими мають законодавчі 

функції.  

У першому випадку установчі збори не мають ніяких інших функцій, 

крім прийняття Конституції  під час своєї роботи вони жодним чином не 

можуть втручатися у життя країни і не можуть здійснювати законотворчість. 

Історично першими такими зборами вважають Філадельфійський конвент 

США, який заснував Конституцію США в 1787 році У другому випадку, 

установчі збори крім прийняття конституції займаються законодавчою 

роботою, контролюють діяльність уряду, дозволяють ратифікацію 

міжнародних договорів. Такі установчі збори діяли у Франції при розробці 

конституцій 1848, 1875, 1945, 1946 років, в Італії в 1946 р., в Португалії в 

1975 р. [137, с.93] 

Слід зазначити, що не в усіх країнах установчі збори формувалися 

шляхом виборів. Бувають такі установчі збори, які формуються шляхом 

делегування або призначення їх членів. Це, зазвичай відбувається у тих 

країнах, де процес розробки та прийняття Конституції відбувається під 

керівництвом військової влади (Нігерія в 1978 р., Гана в 1978 р., Туреччина в 

1982 р., Уганда в 1994 р., Бірма 1994 р.). Установчі збори формувалися в цих 

випадках на корпоративній основі з представників різних груп населення, а 

частково – військовою владою. Конституції можуть прийматися і просто 

парламентами, без створення установчих зборів (Китай 1982 р., Грузія 1995 
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р., Україна 1996 р., Фінляндія 1999 р.), хоча в деяких країнах для прийняття 

Конституції парламенти оголошували себе установчими зборами (Шрі-Ланка 

1972 р., Танзанія 1977 р., Нідерланди 1983 р., Бразилія 1988 р., Естонія 1992 

р.) [121, с.152]. 

Варто зазначити, що в Україні можливі два шляхи проведення 

конституційної модернізації. Перший – внесення змін до Конституції 

відповідно до Розділу XIIІ Конституції України. Другий – напрацювання 

нової Конституції України органом установчої влади українського народу з 

остаточним ухваленням її на національному референдумі. Чергова зміна 

Конституції України у політико-правовий спосіб призведе до загострення 

конституційної кризи, а відтак і до непередбачуваних негативних наслідків 

для суспільства 

Так, Указом Президента України «Про Конституційну Комісію» від 3 

березня 2015 року № 119/2015 [195] фактично в черговий раз було 

започатковано новий етап сучасного конституційного процесу в Україні. 

Указом бкло утворено Конституційну Комісію як спеціальний допоміжний 

орган при Президентові України «  метою напрацювання узгоджених 

позицій щодо змін до Конституції України із залученням до цієї роботи 

представників різних політичних сил, громадськості, вітчизняного та 

міжнародного експертного середовища, сприяння досягненню громадського 

та політичного консенсусу щодо вдосконалення конституційного 

регулювання суспільних відносин в Україні» [195]. 15 червня 2019 року 

Положення про Конституційну Комісію втратило чинність. Утворення 

Конституційної Комісії багато в чому нагадує те, як була утворена 

Конституційна Асамблея, про що мова докладно йде у третьому розділі 

роботи.  

7 серпня 2019 року Президент України В.  еленський затвердив своїм 

указом Положення про Комісію з питань правової реформи, згідно з яким 

Комісія є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. 
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На думку  .В. Курінного алгоритм правотворчого конституційного 

процесу виокремлює три органічно пов’язаних між собою стадії – 

підготовчу, основну та завершальну. На першій з’ясовуються нерозв’язані 

проблеми чинної Конституції, робиться висновок про доцільність згаданих 

змін, попередньо обирається їх організаційний формат (зміни до окремих 

статей, глав, нова редакція або взагалі нова конституція), утворюється і 

формується формалізована структура (у нашому випадку це Конституційна 

комісія), на яку покладаються відповідні функції і завдання. На другій стадії, 

на підставі визначеного формату змін, готується їх концепція, після 

ретельного обговорення і схвалення якої на її базі формується текст проекту 

конституційних змін, що після експертних оцінок виноситься на всенародне 

обговорення. На третій, завершальній стадії остаточно доопрацьований (з 

урахуванням пропозицій, отриманих під час обговорення) текст проекту 

конституційних змін затверджується у законодавчо визначений спосіб і 

набуває юридичної сили [123]. На початку другої стадії, на думку автора, 

можна робити лише попередній висновок про наміри конституційних змін, 

виходячи з характеру і повноти визначених їх причин та сформульованих 

завдань щодо їх подолання, тому цілком слушним виглядає пошук відповідей 

на наступні концептуальні питання: чим (якими факторами) викликана 

необхідність теперішніх конституційних змін в Україні та реалізацію яких 

стратегічних завдань переслідує цей системний захід?  

Правильне визначення причин конституційних змін допоможе 

поставити похідні від них соціальні завдання, які у свою чергу мають 

кореспондуватися з об’єктивно існуючими суспільними потребами, для 

реалізації яких необхідно застосовувати відповідний публічно-правовий, у 

тому числі конституційно-правовий, інструментарій. Обираючи оптимальний 

формат проведення конституційних змін, необхідно виходити насамперед з 

їх потенційного обсягу і змісту.   огляду на визначені завдання та цілі 

забезпечити черговий етап відповідного реформування локальними 

(точковими) змінами конституційних положень є достатньо проблематичним. 
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Тому реально перспективними виглядають два формати – нової редакції або 

нової Конституції України. 

Для того, щоб правильно обрати напрям конституційного процесу на 

конкретному етапі розвитку держави, необхідно визначитися з наступними 

питаннями: яка існує необхідність змінювати існуючу Конституцію? Чи 

треба вносити до неї часткові зміни, чи істотно змінити її, тобто прийняти в 

новій редакції? Чи взагалі ухвалити нову Конституцію? Відповідно, має бути 

визначений спосіб змінення існуючого Основного  акону. При цьому постає 

питання щодо часу внесення змін до чинної Конституції чи прийняття нового 

Основного  акону. Точка зору внесення змін до Конституції або прийняття її 

в новій редакції є переважаючою щодо конституційного процесу України. 

Це, пов’язано, передусім, з характером політичних, правових, соціально-

економічних змін у державі.  

На наш погляд, в тій ситуації, яка склалася, необхідно поступово 

здійснити два вказаних напрямки конституційного процесу. Спочатку 

необхідно внести зміни до Розділу XIII чинної Конституції і чітко визначити 

порядок її зміни та прийняття в новій редакції. Водночас, слід підготувати 

законопроекти, які б регулювали повноваження суб’єктів конституційного 

процесу, а також саму процедуру внесення змін. Після того як будуть 

внесенні зміни і прийняті відповідні закони можна буде говорити про 

прийняття Основного  акону в новій редакції в порядку передбаченому 

Конституцією та  аконами України. У подальшому, на основі вже існуючих 

змін, якщо виникне потреба у зміні державно-правових інститутів, може бути 

прийнято і нову Конституцію в легітимний спосіб.  

Характеризуючи засоби здійснення конституційного процесу, 

необхідно відмітити, що вдосконалення конституційного процесу нагальна 

проблема сьогодення. Перш за все треба зазначити, що ефективне правове 

регулювання конституційного процесу неможливе без його наукового 

забезпечення. Концепції конституційних змін, на нашу думку, повинні 

розроблятися науковими установами, науковцями, які не належать до 
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державно-владних структур і тому можуть об’єктивно оцінити їх 

необхідність та доцільність. Тільки після цього парламент на конкурсній 

основі повинен відбирати пропозиції, здійснювати їх незалежну експертизу 

та розгляд.  

Щодо завдань конституційного процесу, то слід погодитись з думкою 

про те, що передусім у рамках конституційного процесу здійснюється 

законодавче забезпечення формування установчої влади. Тому головне 

завдання конституційного процесу в Україні полягає, насамперед, у 

розробленні та прийнятті закону «Про установчу владу в Україні».  

Наступне, що необхідно здійснити – це внести необхідні зміни до 

чинного Основного  акону, щоб у подальшому можна було прийняти його в 

новій редакції.  окрема, треба удосконалити повноваження законодавчого 

органу – Верховної Ради України, виконавчого – Кабінету Міністрів України 

та Президента України; удосконалити важелі стримувань і противаг між 

парламентом і Президентом  змінити порядок формування Конституційного 

Суду України та посилити гарантії його діяльності, врегулювати його участь 

в конституційному процесі  обов’язково визначити порядок участі народу в 

управлінні конституційним процесом.  

На вирішення проблеми участі народу в конституційному процесі 

України в літературі існує пропозиція, щодо прийняття  акону України «Про 

установчу владу в Україні»,  в якому необхідно визначити принципові 

положення щодо того, який орган (органи) та в який спосіб розроблятиме й 

ухвалюватиме (затверджуватиме) нову редакцію Конституції, коли і як вона 

буде введена в дію, які принципові ідеї установчої влади народу як єдиного 

джерела влади в Україні повинні бути закріплені в новій редакції Конституції 

України, як конкретизувати в ній принцип народовладдя. На нашу думку, 

необхідно прийняти  акон «Про установчі збори», в якому б слід було 

детально розписати в чому ж полягає сутність установчої влади народу, а 

також порядок формування та повноваження цього органу.  
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2.4 Конституційна модернізація як результат реалізації установчої 

влади парламенту 

Розвиток парламентаризму в Україні – це процес досить складний і 

багатогранний. Він виходить дуже далеко за межу правових проблем і 

охоплює соціальні, економічні та політичні сфери. На сьогоднішній день 

інтерес багатьох вчених у галузі права і політичних діячів, а також 

практикуючих юристів з даних питань дуже значно зріс. У багатьох вчених, 

політиків є власне розуміння і бачення проблеми, з яких вони роблять 

висновки, що відображають широкий спектр думок з цих питань. 

В наукових працях зазначається, що сучасний парламент є важливим 

інститутом поділу влади, і наділений можливістю впливати на будь-яку з 

гілок влади. Стає очевидно, що парламент набуває властивостей 

міжнародного характеру. Але не тільки через розширення 

зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності парламенту, а й 

завдяки створенню міжпарламентського союзу та асамблеї, які розсувають 

внутрішні межі в парламентській діяльності. Це повсюдне визнання і 

поширення у світі ідей, а також принципу парламентаризму як потужного 

чинника для суспільного розвитку. При впливі на суспільство і громадян, а 

також на державу, парламент, відчуває потужний вплив на себе. Від 

здатності парламенту адаптуватися і зберігати стійкість залежить робота 

ефективності парламентського інституту [74, c. 54]. 

Важливе значення для характеристики парламенту як державно-

правового інституту має закріплення його становища в системі органів 

державної влади, яке міститься у нормах Конституції та конституційних 

законів.  агальноприйнятим у науковій літературі є підхід, відповідно до 

якого конституційно-правовий статус парламенту в будь-якій державі 

зумовлений існуванням основоположних принципів конституції, що 

складають підвалини конституційного ладу (наприклад, єдності влади або 

розподілу влад, народного суверенітету, парламентського верховенства 

тощо) [99, c. 393]. 
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 вісно, парламент як єдиний загальнонаціональний орган законодавчої 

влади наділяється особливими якостями, що суттєво виділяє його серед 

інших органів державної влади. Цьому сприяє насамперед його 

представницький характер, що походить від народного суверенітету, який є 

однією з фундаментальних основ сучасного конституційного ладу та 

забезпечує парламенту високий рівень легітимності. Тож проблема 

парламентаризму є нагальною, адже парламент відіграє важливу роль у 

конституційному механізмі державної влади. 

Роль і значення парламенту в конституційному механізмі державної 

влади відображаються в конституційно-правових основах і законодавчій базі 

функціонування цих вищих представницьких колегіальних органів. 

Конституційно-правовий статус парламенту й ефективно організована його 

діяльність закріплюється в Основному  аконі держави і є невід’ємною 

складовою конституційного будівництва [114, с. 18]. 

Як вважають деякі дослідники, парламент за визначенням має бути 

повновладним авторитетним органом, порядок формування і роботи якого 

цілком підпорядкований завданням реалізації загальнонаціональних цілей 

[170, с. 12]. 

Нині парламент (від фр. parler – розмовляти) являє собою 

загальнодержавний представницький орган державної влади, основним 

завданням якого є вираження волі народу шляхом прийняття законів, які 

регулюють найважливіші суспільні відносини, а також здійснення в межах 

своєї компетенції контролю за діяльністю виконавчої влади та інші 

повноваження, визначені законом [243, c. 250]. 

Парламент є загальнонаціональним вищим представницьким і 

законодавчим (установчим) колегіальним органом влади, який відображає 

суверенну волю народу і здійснює свої повноваження на постійній основі. 

На думку І. Мені, парламент сьогодні як ніколи є більшою мірою 

представницьким, ніж у минулому столітті. Роль парламенту в політичному 

житті навіть посилилася. В європейських країнах з депутатів парламенту 
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формують членів уряду [348]. До того ж сьогодні парламентський контроль 

здійснюється на основі узгодження з громадською думкою, тому парламент 

може відігравати нову роль у конституційному механізмі держави  

[320, с. 156]. 

Нині важливим є питання щодо ступеня залученості парламентів до 

процесів прийняття рішень. Аналізуючи досвід діяльності різних парламентів 

на основі даних різних авторів [81], можна зробити висновок про те, що 

парламент не приймає закони в повному розумінні слова, адже більша 

частина законодавства передбачає підготовку на технічному рівні. У 

сучасних демократичних країнах функція парламенту полягає у підтриманні 

та оптимізації зв’язку народу з виконавчою владою. 

Можна стверджувати, що у сучасному світі у парламентів з’явилися 

нові функції. А. Шохін вважає, що справжня функція парламентів полягає в 

тому, щоб слугувати інтелектуальним форумом та арбітражним майданчиком 

нації, її своєрідним «великим журі». У сучасних умовах відбуваються зміни у 

взаємовідносинах президента, парламенту та уряду, має місце тенденція до 

створення гібридних і змішаних форм правління [282, с. 88].  

Це має вираження в утворенні напівпрезидентських, 

напівпарламентських форм правління, а також у впровадженні елементів 

парламентаризму в президентську республіку і президенціалізму – в 

парламентаризм. Все це вимагає від науки нових підходів і нових 

класифікацій, а останні повинні знайти своє відображення в конституційних 

формулюваннях. Ці зміни пов’язані з новими аспектами здійснення 

принципу єдності державної влади, поділу та субсидіарності її гілок, 

створенні механізмів, завданням яких полягає у забезпеченні стабільності 

уряду в парламентській республіці.   зазначеного випливає, що існування 

парламенту в тій чи іншій країні ще не є ознакою встановлення 

парламентаризму (феномен так званого номінального парламентаризму). 

  дослідження структурних особливостей парламентів можна зробити 

висновок про те, що при реформуванні державної влади в Україні необхідно 
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не переносити окремі елементи структур іноземних парламентів, а 

ретранслювати їх у модифікованому та системному взаємозв’язку. 

 азначимо, що практична реалізація конституційно-правового статусу 

парламенту багато в чому залежить від розвитку парламентаризму в країні, 

що характеризується: а) діяльністю парламенту в межах своєї компетенції 

щодо реалізації основних функцій  б) процесом рівноправної (домінуючої) 

взаємодії парламенту з іншими вищими органами державної влади країни  в) 

конструктивній співпраці з громадянським суспільством, непарламентськими 

політичними партіями, профспілками тощо, що спираються на сформований 

рівень політичної і правової культури в державі та суспільстві. 

Сталий політичний розвиток України і формування ефективних 

інститутів представницької влади значною мірою зумовленими рівнем 

розвитку парламентської культури українського суспільства. Сучасна 

українська парламентська культура може бути охарактеризована як складна, 

фрагментована і регіонально-детермінована, а також як така, що вирізняється 

наявністю різних електоральних субкультур. Важливим питанням у процесі 

дослідження парламенту та його ролі в конституційному механізмі державної 

влади відіграють функції цього представницького, колегіального виборного 

органу державної влади. Адже саме функції характеризують сутність 

парламенту як органу державної влади та парламентаризм як принцип 

організації усієї системи влади в державі. Функції визначають зовнішню та 

внутрішню діяльність парламенту в цілому та містять основні напрями його 

діяльності.  алежно від тих функцій, що здійснюються парламентом, 

залежить його існування як представницького та законодавчого органу 

державної влади [266, c. 246]. 

Вважаємо, що цікавим з науково-теоретичної точки зору та найбільш 

вдалим визначенням функцій парламенту, що найбільш повно відображає 

основні сутнісні характеристики цього органу державної влади, є дефініція 

надана Х. В. Приходько. Так, вчена пропонує під функціями Верховної Ради 

України розуміти основні напрями і види її діяльності, що відображають 
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сутність, зміст та призначення Верховної Ради України як єдиного органу 

законодавчої влади у державі та суспільстві, пов’язані з реалізацією 

компетенції, закріпленої Конституцією України та іншими конституційно-

правовими актами відповідно до її місця та ролі в механізмі Української 

держави для досягнення її завдань та мети [188, с. 314]. 

Відзначимо, що на доктринальному рівні існують різні позиції вчених 

щодо визначення переліку та критеріїв класифікації функцій Верховної Ради 

України як парламенту України. Тому проблема класифікації функцій 

парламенту є доволі дискусійним питанням. 

 алежно від підстав розрізняють декілька класифікацій функцій. 

Парламент у властивих йому формах бере участь у виконанні багатьох 

завдань держави як об’єктних, зумовлених змістом діяльності (політичної, 

економічної, соціальної, культурної, екологічної тощо), так і владних 

(законодавчої, установчо-номінаційної тощо), що визначає пріоритетний 

характер законодавчих зборів серед інших органів державної влади [256]. 

Доволі поширеною є класифікація функцій парламенту за напрямами 

діяльності (компетенцією). Більшість науковців визначають за цим критерієм 

чотири основні функції – представницьку, законодавчу, контрольну та 

установчу (номінаційну) [108, с. 258–265]. 

 а змістом конституції диференціюють дві основні групи 

парламентських функцій. Перша – головні – законотворчість, установча із 

внесення змін до конституції, контрольна, бюджетна і номінаційна з 

кадрових призначень. При цьому розмежовуються установча і номінаційна 

функції [72, с. 1], які дехто з вчених визначають як взаємопов’язані поняття 

[155, с. 7–8]. Другу групу парламентських функцій (так званих супутніх) 

«через їх вузький зміст можна визначити як функції–повноваження», 

наприклад щодо усунення президента з поста у порядку імпічменту (так 

звана квазісудова), зовнішньополітична (сфера діяльності переважно глави 

держави та уряду, повноваження між якими розподіляються залежно від 

форми державного правління) [277, с. 7].   
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Як головні деякі вчені виокремлюють функції законодавчу, установчу, 

бюджетно-фінансову, контролю та зовнішньополітичну [230, с. 366]. Інші – 

прийняття законів, діяльність у структуроутворюючій і бюджетній сферах, 

парламентський контроль [118, с. 30]. Окремі фахівці виокремлюють також 

функції законодавчу, бюджетну, формування уряду і як «своєрідну 

«конституційну екзотику» судову [274, с. 102–140]. Нарешті, визначають такі 

парламентські прерогативи, як представницьку, законодавчу, контрольну, 

установчу, фінансову, квазісудову (притягнення до відповідальності вищих 

посадових осіб держави), зовнішньополітичну та оборонну функції [57, с. 

443–444]. 

На нашу думку, важливою функцією Верховної Ради України, яка 

справляє значний вплив на конституційний механізм державної влади, є 

установча.  міст цього напряму діяльності Верховної Ради України відіграє 

важливу роль у визначенні форми державного правління, адже перехід нашої 

держави до парламентськопрезидентської форми державного правління 

насамперед пов’язаний із  наділенням парламенту значними повноваженнями 

в процесі формування інших державних органів. 

Сутність цього напряму роботи парламенту в юридичній літературі 

розглядається неоднозначно, тому нерідко можна зустріти ототожнення 

установчої функції з номінаційною чи державотворчою. Так, одні вчені 

вважають, що установча функція Верховної Ради України реалізується 

шляхом утворення власних органів парламенту, а також у призначенні, 

обранні, наданні згоди на призначення або звільнення посадових осіб, або ж з 

формуванням інших органів публічної влади [211, с. 172]. Інша група вчених 

значно розширює сутність установчої функції і вважає, що до неї варто 

відносити також прийняття та внесення змін до Конституції України, 

призначення всеукраїнського референдуму з питання про зміну території 

України, призначення виборів та ін. [188, с. 316]. 

Так, обстоюючи розширене тлумачення установчої функції 

парламенту, В. М. Шаповал наголошує, що «згідно із загальною теорією 
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конституціоналізму саме право приймати конституцію держави належить до 

установчої функції» [275, с. 6–17]. В. Ф. Погорілко, розглядав установчу 

функцію парламенту у двох аспектах: 1) як функцію державотворення, тобто 

формування органів державної влади  2) як функцію правотворчості в 

частині внесення змін до Конституції України [178, с. 17]. 

Узагальнюючи викладені позиції вчених, вважаємо, що варто 

структурувати зміст установчої функції Верховної Ради України, 

розглядаючи її реалізацію шляхом поділу на кілька груп повноважень: 1) 

державотворчі  2) номінаційні  3) організаційні.  

Під державотворчими повноваженнями пропонуємо розуміти 

повноваження у сфері формування основних органів державної влади та 

порядку легалізації від імені Українського народу атрибутів держави. Ці 

повноваження Верховної Ради України полягають у праві парламенту на 

внесення зміни до Конституції України в межах і порядку, передбачених 

розділом ХІІІ Конституції України (п. 1 ст. 85), призначенні всеукраїнського 

референдуму (п. 2 ст. 85),  визначенні територіального устрою, призначенні 

чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування (п. 30 

ст. 85), призначення виборів Президента України у строки, передбачені 

Конституцією України (п. 12 ст. 85) тощо. 

Викладене доводить, що парламент справляє значний вплив на 

організацію, здійснення та функціонування усіх гілок державної влади і 

відіграє важливу роль у механізмі «стримувань і противаг», але цим не 

вичерпуються повноваження Верховної Ради України. Тому вважаємо, що 

варто окремо виділяти повноваження, які пов’язані із конституційною 

модернізацією як результатом реалізації установчої влади парламенту. 

Так, наприклад, визначаючи функції Парламенту, Конституція Чехії 

обмежується єдиним, але найбільш значущим формулюванням про те, що 

«законодавча влада в Чеській Республіці належить Парламенту» (ст. 15). 

Решта функцій Парламенту можуть бути виведені з аналізу конституційних 

норм, які розташовані не тільки в розділі, присвяченому власне Парламенту, 
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а й в розділах про виконавчу та судову влади та ін.  диного переліку 

повноважень Парламенту Конституція Чехії не містить. 

Цікаво, що чеські дослідники в якості функцій парламенту називають 

представницьку, законодавчу, контрольну, а також «креативну» і 

«автономну» функції. «Креативна» (kreativní, kreační) функція парламенту 

«випливає з можливості в рамках поділу влади створювати інші вищі 

конституційні органи або брати участь в їх створенні» [337]. Тому для її 

позначення використовуються також прикметники ustavovací (ustavující), 

похідні від дієслова ustavovat – «створювати, утворювати, засновувати» [309, 

c. 22]. Цікаво, що Регламент Палати депутатів, приводячи в окремому 

параграфі перелік її повноважень, називає серед них і повноваження щодо 

самоорганізації. Регламент Сенату, прийнятий набагато пізніше, такого 

переліку не містить [97]. 

Перш за все, Парламент Чеської Республіки має в своєму 

розпорядженні установчі повноваження, тобто повноваження щодо зміни 

Конституції. Можна стверджувати, що дані повноваження у чеського 

Парламенту ширше, ніж у багатьох інших парламентів, оскільки крім власне 

Конституції 1992 року, діє «конституційна система Чеської Республіки» 

(ústavní pořádek).  гідно ст. 3 і 112 Конституції, конституційну систему 

утворюють Конституція, Хартія основних прав і свобод, а також всі 

конституційні закони, прийняті в установленому порядку. На відміну від 

українських, чеські конституційні закони мають ту ж юридичну силу, що і 

Конституція. Це конституція в широкому сенсі слова. Наявність такої 

«багатозаконної» (polylegální), некодифікованої конституції є чеською 

правовою традицією [387, c. 250]. 

 міни до Конституції і конституційної системи вносить виключно 

Парламент за допомогою конституційних законів (ст. 39 Конституції). 

Президент при цьому не має права вето (ст. 62). Однак категорія 

конституційних законів не однорідна за своїм складом. По-перше, сама 

Конституція має форму конституційного закону. По-друге, можна виділити 
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конституційні закони, які безпосередньо змінюють або доповнюють текст 

Конституції (ст. 9). Таких законів на сьогоднішній день сім: № 347/1997, 

300/2000, 448/2001, 395/2001, 515/2002, 319/2009, 71/2012. Три найбільш 

об’ємних закони обумовлені входженням країни в НАТО і  вропейський 

Союз, а також введенням прямих виборів Президента Республіки. По-третє, 

деякі конституційні закони згадуються в Конституції (ч. 2 ст. 2  ч. 2 ст. 10а  

ст. 11  ч. 3 ст. 100  ч. 2 ст. 106). При цьому не виключається можливість 

прийняття декількох конституційних законів на основі однієї бланкетной 

статті. Нарешті, в конституційну систему входять конституційні закони 

Чеської національної ради, прийняті після 6 червня 1992 р. (дата других 

вільних виборів в ЧНР). 

В цілому можна помітити, що формулювання ст. 112 Конституції, яка 

перераховує, які саме конституційні закони складають конституційну 

систему Чеської Республіки, не носить вичерпного характеру.   цього слідує, 

що і установчі повноваження Парламенту лише відносно визначені.  диним 

обмеженням тут служить загальна конституційна заборона змінювати 

«основні атрибути демократичної правової держави» (ч. 2 ст. 9 Конституції). 

Цікавим в рамках дослідження питань конституційної модернізації як 

результату реалізації установчої влади парламенту є також досвід 

Казахстану. Політична реформа, технологічна і конституційна модернізація 

країни стартували і реалізовувались одночасно в 2016-2018 рр., посилюючи і 

доповнюючи одна одну. Конституційна реформа здійснювалась одночасно з 

Планом нації і третьою конституційною модернізацією. 

Конституційна модернізація Казахстану передбачала наділення 

парламенту новими функціями, в тому числі підсилюючими 

підконтрольність уряду вищом законодавчому органу країни і його палатам. 

Принциповим нововведенням стала норма, згідно з якою уряд складає свої 

повноваження перед новообраним мажилісом (нижньою палатою 

парламенту), а не перед новообраним президентом. А для підвищення 

ефективності роботи гілок влади був значно посилений механізм 
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підзвітності, підконтрольності уряду парламенту і його палатам. Наразі, вже 

Прем’єр-міністр вносить подання главі держави про кандидатури членів 

уряду тільки після консультації з мажилісом, за винятком глав М С і 

Міноборони, яких призначає сам президент. Прем’єр-міністр зобов’язаний 

доповідати про основні напрямки діяльності уряду і його найважливіших 

рішеннях не тільки президенту, а й парламенту в цілому.   метою 

підвищення ролі парламенту були виключені наступні законодавчі 

повноваження президента республіки – давати доручення уряду про внесення 

законопроектів в мажиліс (нижня палата парламенту). При цьому за 

президентом збереглось право законодавчої ініціативи [162]. 

 азначимо, що даний проект конституційної модернізації виключив 

право глави держави скасовувати або припиняти дії актів уряду і прем’єр-

міністра. Тим самим вся повнота відповідальності за прийняті рішення несе 

сам уряд. Разом з тим президент республіки в інтересах захисту прав і свобод 

людини і громадянина, забезпечення національної безпеки, суверенітету і 

цілісності держави може направляти звернення в Конституційну раду для 

розгляду закону чи іншого правового акта, що набув чинності на 

відповідність конституції. Центральні виконавчі органи, які не входять до 

складу уряду, як інститут були скасовані. Це дозволило забезпечити 

формування компактного уряду, що є однією з цілей Плану нації і проведеної 

конституційної реформи, відповідачої вимогам часу.  

Президент Казахстану, використовуючи своє конституційне право, 

прийняв рішення про внесення змін до основного закону за допомогою 

обговорення в парламенті, без винесення на референдум [154]. 

Отже, можна побачити, що не менш важливим, ніж змістовий аспект 

конституційних змін, є аспект процедурний. В тому числі, в рамках 

українського конституційного поля.  

Конституційний процес та механізм введення в дію нової редакції 

Основного  акону мають бути такими, щоб легітимність оновленої 

Конституції не викликала сумнівів. Очевидно, що така легітимність може 
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бути досягнута, тільки якщо конституційні зміни буде внесено після 

широкої, відкритої та вільної суспільної дискусії за участю опозиції та 

громадянського суспільства і в суворій відповідності до конституційних 

положень про внесення змін на основі превентивного конституційного 

контролю рішень кваліфікованої та конституційної більшості Верховної Ради 

України. Цілком очевидно, що внесення змін до Основного  акону, яке 

ґрунтується на рішенні Конституційного суду, не може мати такої 

легітимності. 

Чого не скажеш про такий шлях затвердження нового тексту 

Конституції, як всеукраїнський референдум. Цей варіант розглядається як 

можливий в Україні. Але, на наше глибоке переконання, не відповідає 

підходам європейського конституціоналізму, який передбачає внесення змін 

до Основного  акону виключно у тому порядку, який прописано в самій 

Конституції. Це правило – аксіома і не потребує доведення. До речі, 

Конституційна Асамблея свого часу зафіксувала свою тверду позицію щодо 

неприпустимості затвердження Конституції на референдумі. 

Тож єдиним легітимним способом внесення змін до Основного  акону 

залишається процедура, яка передбачена тринадцятим розділом чинної 

Конституції України. Однак усе залежатиме від того, наскільки виявляться 

спроможними в цьому сенсі парламентська більшість і президент. Бо якщо 

криза поглиблюватиметься, а конституційні політичні гравці реально не 

працюватимуть над задекларованими змінами до Конституції, українське 

суспільство матиме всі підстави надати перевагу не внесенню формальних 

конституційних змін, а спеціальним процедурам цілковитого перегляду 

Основного  акону – до прикладу, через Конституційну Асамблею 

установчого характеру в комплексі з іншими заходами повного 

перезавантаження системи влади в Україні з метою збереження її державного 

суверенітету та цілісності території. 

Вважаємо за необхідне вказати, що процес конституційної модернізації 

на прикладі України на кожному етапі супроводжувався діяльністю 
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спеціального організаційного механізму. При цьому практично під час 

кожної чергової хвилі заходів із оновлення Основного  акону створювався 

новий орган, покликаний розробити проект змін і доповнень до Конституції 

України. Так, 17 грудня 2007 р. Указом Президента В.  щенка була 

створена Національна конституційна рада, 17 травня 2012 р. Президент В. 

Янукович заснував Конституційну Асамблею. Не став винятком і нинішній 

етап конституційного реформування. Після ухвалення  акону про 

конституційну реформу 4 березня 2014 р. парламент створив Тимчасову 

спеціальну комісію Верховної Ради України з питань підготовки 

законопроекту про внесення змін до Конституції України. А вже 3 березня 

2015 р. на підставі Указу Президента П. Порошенка розпочала свою роботу 

Конституційна Комісія. 21 липня 2019 року вступив у дію Указ Президента 

України В.  еленського «Про Комісію з питань правової реформи». 

 окрема, О. Марцеляк вважає, що нинішнє становище вітчизняного 

Основного  акону, пов’язане з конституційною реформою від 8 грудня 2004 

р., Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р., 

рішенням Верховної Ради України від 21 лютого 2014 р., ставить на порядок 

деннийпитання про «чистоту», «конституційність» цих процесів і, 

відповідно, легітимність Конституції України [141, с. 71–73]. 

Цю позицію поділяє і В. Колісник, зазначаючи, що під час 

трансформації форми правління у 2004 і 2014 рр. Верховна Рада України, по-

перше, порушила порядок внесення змін до Конституції України, оскільки 

Основний  акон не передбачає можливості вносити такі зміни шляхом 

повернення до попередніх редакцій  по-друге, вийшла за межі 

парламентських повноважень, що не може бути виправдано чи обґрунтовано 

ані «політичною» доцільністю, ані «складністю» ситуації, ані посиланням на 

«добрі» наміри  і, по-третє, змінила конституційний лад України з 

недотриманням вимог ст. 5 Конституції України, з якої випливає, що такі 

зміни мали б відбуватися зі зверненням до народу, тобто шляхом 

всеукраїнського референдуму [90, с. 107]. 
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На думку О.  щика, проблеми предмета і суб’єкта конституційних 

змін в Україні зумовлені суперечливою, принципово хибною концепцією 

конституційного процесу, первинно закладеною в тексті самого Основного 

 акону. Ця суперечність полягає в тому, що розділ ХІІІ Конституції не 

відповідає розділові І, зокрема ст. 5 Конституції України. Як випливає з 

положень частини третьої ст. 5 Конституції, право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 

узурповане державою, її органами або посадовими особами. Всупереч цьому, 

розділом ХІІІ Конституції допускається участь народу у зміні лише основ 

конституційного ладу (розділи І, ІІІ, ХІІІ), однак не безпосередньо, а 

винятково шляхом затвердження на референдумі тих змін, які попередньо 

ухвалить Верховна Рада України. Щодо зміни конституційного ладу в іншій 

частині розділом ХІІІ взагалі не передбачена участь у цьому процесі 

Українського народу, оскільки Конституція визначає лише двох суб’єктів 

конституційної ініціативи – народних депутатів України та Президента 

України, і тільки одного суб’єкта прийняття законів про внесення змін до 

чинної Конституції – Верховну Раду України. Народна конституційна 

ініціатива цим розділом виключається, що підтверджується і рішеннями 

Конституційного Суду України. Отже, народ фактично відсторонено від 

зміни конституційного ладу. Крім того, продовжує О.  щик, розділ ХІІІ 

містить власні внутрішні суперечності, насамперед ту, що надає положенням 

єдиної Конституції різну юридичну силу через різну процедуру їх змін. 

Таким чином унеможливлено внесення системних змін до Конституції, 

зокрема ухвалення її в новій редакції, а прийняття нової Конституції взагалі 

виключається. Вихід із наявної конституційної колізії науковець вбачає в 

узгодженні розділу ХІІІ зі ст. 5 Конституції з подальшим ухваленням 

Конституції України в новій редакції шляхом всеукраїнського референдуму 

[286, с. 112–113]. 

Проте не всі вітчизняні фахівці поділяють таке бачення.  окрема, з 

погляду А. Селіванова, думка про те, що «населення здатне самостійно 
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створити нові норми або прямим волевиявленням оцінити нову розроблену 

редакцію Конституції, навіть якщо запропонован необхідних змін і 

доповнень до її тексту. Натомість прихильники більш новаторських підходів, 

натхненні ідеями американського та західноєвропейського 

конституціоналізму, наполягають на необхідності змістовної модернізації 

Основного  акону, повної відмови від «радянської спадщини», докорінного 

переформатування її сутнісних засад. Більшість же науковців, виходячи з 

особливостей конституційно-правової традиції України та непростих 

суспільно-політичних реалій сьогодення, намагаються поєднати перші два 

підходи. На розвиток цих міркувань у наукових колах дискутується ще одне 

питання концептуально-методологічного характеру – якому способу 

реформування Основного  акону слід віддати перевагу: внесенню змін до 

окремих статей і розділів чинної Конституції України, системному 

оновленню Основного  акону шляхом створення і прийняття його нової 

редакції [220, с. 37–41] або ж розробці й ухваленню нової Конституції 

України.  

В українській конституційно-правовій доктрині небезпідставно 

відзначається складність визначення того, яку редакцію Основного  акону 

України сьогодні слід вважати чинною.   урахуванням цього наголошується 

на взаємозв’язку між: а) чинністю конституції як її формальною юридично-

зобов’язуючою властивістю (яку не слід ототожнювати з її юридичною 

силою), б) конституційністю внесення змін до Основного  акону, як 

відповідністю їх змісту й порядку внесення встановленим Конституцією 

вимогам, та в) легітимністю Конституції як їїморально-політичною 

обов’язковістю, що ґрунтується на соціальному визнанні [203, с. 152–155]. 

Очевидно, що суттєві вади хоча б одного з компонентів цього логічного 

ланцюга спричиняють порушення взаємозв’язків у ньому, що зумовлює 

сумніви щодо всіх інших його складових. 

На нинішньому етапі концепт конституційної реформи потребує 

глибокого системного осмислення. Як наголошує Н. Мяловицька, успішне 
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державне будівництво в будь-якій країні не можливе без стратегічного 

концептуального бачення перспектив її розвитку.  а відсутності такого 

бачення органи державної влади здатні лише реагувати на конкретні виклики 

і братися за вирішення поточних справ [153, с. 417]. Крім того, державне 

будівництво не може бути успішним, якщо ця діяльність є лише справою 

органів влади і якщо в ній не бере активної участі народ – носій суверенітету 

і єдине джерело влади в Україні. 

Розробляючи концепт конституційної реформи, необхідно враховувати 

не тільки нинішній стан розвитку вітчизняної конституційної системи, а й 

специфіку конституційної традиції в Україні, формування якої відбувалось у 

непростому історичному, соціокультурному, геополітичному, 

етнографічному середовищі. Внаслідок цього і сьогодні ще відчувається 

вплив авторитарної традиції, властивої радянській правовій спадщині. 

 азвичай це проявляється у формалізації та догматизації проворозуміння, 

інтерпретації державної влади як своєрідного jus potestas, сконцентрованості 

розвитку галузі конституційного права переважно на вдосконаленні засад 

формування та функціонування органів публічної влади. Як результат – 

приживлення конституціоналізму в Україні ускладнюється «перехідним, 

постмодерним характером конституційного транзиту» [125, с. 189–191]. 

Поряд із цими проблемними аспектами, ряд вітчизняних дослідників 

відзначають і позитивні тенденції, у тому числі наголошують, що в Україні 

все ж таки зберігається наступність (континуїтет) конституційної традиції, 

яка виявляється в європоцентричному баченні ролі права і держави в 

суспільному житті [125, с. 213–216]. Не слід забувати і про ще один. Аспект 

на який указував свого часу видатний український конституціоналіст 

Яковлєв А., коли попереджав про небезпеку розриву між «юридичною» і 

«фактичною» конституціями [288, с. 137]. Тому формування концепту 

конституційного реформування в Україні має враховувати цілий комплекс 

об’єктивно існуючих суспільних відносин, які, за влучним висловом В. 
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Серьогіна, формують ту «матрицю», в межах якої розвивається держава і 

право певної країни [221, с. 19]. 

Головним внутрішнім деструктивним чинником є те, що Україні 

доводиться проводити конституційну реформу в умовах порушення її 

територіальної цілісності та протистояння збройній агресії. Фактична втрата 

контролю над частиною державної території унеможливлює або принаймні 

дуже ускладнює процес залучення представників громадськості всіх регіонів 

України до участі в обговоренні планованих конституційних змін. 

Таким чином, успішність процесу конституційної модернізації як 

результату реалізації установчої влади парламенту в Україні прямо 

пропорційна його відповідності ряду умов, а саме: концептуальній 

обґрунтованості  системності  врахуванню національних особливостей 

конституційно-правового розвитку та формування конституційної традиції  

відповідності формальним процедурним вимогам (легальності)  суспільному 

визнанню та підтримці конституційних перетворень (легітимності); 

врахуванню внутрішніх і зовнішніх чинників політичного та соціально-

економічного характеру для мінімізації їх впливу на конституційно-правові 

процеси. 

 

 

 Висновки до розділу 2 

Категорія «конституційна модернізація» відображає динаміку зміни 

кількісної та якісної форми конституції в процесі її трансформації.   огляду 

на це конституційну модернізацію можливо уявити у вигляді процесу, 

характерного для публічного права. 

Конституційна модернізація є складним конкретно-історичним явищем, 

що має об’єктивно притаманні їй ознаки: по-перше, вона здійснюються в 

певних часових межах, тобто має історичні рамки  по-друге, конституційні 

перетворення поширюються на певну територію  по-третє, невід’ємним 

елементом конституційної модернізації вважаються кризові явища в 
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найважливіших сферах держави та суспільного життя. Перераховані ознаки 

впливають на сутність, зміст, типологію, масштаби конституційної 

модернізації, їх функціональну характеристику та історичне значення. У ході 

конституційної модернізації оновлюється також форма і зміст держави та 

права, відбувається їх вихід на якісно новий рівень. Саме цим процесом і 

відрізняється конституційна модернізація від інших явищ. Поняття 

конституційної модернізації як процесуального механізму можна 

конкретизувати за допомогою форм їх здійснення, тобто за допомогою 

зовнішнього відображення змін у різних сферах функціонування держави. 

Форми конституційної модернізації поділяються на матеріальні та 

процесуальні. У сучасній теорії модернізації виділяють два основних 

підходи, в контексті яких розглядається і оцінюється процес модернізації: 

лінійностадійний або формаційний і цивілізаційний. 

Як свідчить світовий та вітчизняний досвід конституціоналізму, не існує 

загальноприйнятої схеми прийняття або модернізації конституції. 

Проведення конституційної модернізації можливо кількома способами, серед 

яких ми розлядаємо реалізацію установчої влади парламенту, здійснення 

безпосередньої демократії народом, та діяльність установчих зборів. Однак, 

маємо на увазі, що існують також інші способи проведення конституційної 

модернізації, наприклад, шляхом динамічного тлумачення конституційних 

норм судами або використання судового прецеденту як джерела 

конституційного права. 

 азначимо, що досить поширеною є практика прийняття конституції 

через установчі збори (конституційні збори, конституційну асамблею). Ідея 

конституанти полягає в тому, що конституцію приймає конституційна 

асамблея (установчі збори), яка скликається у разі необхідності прийняття 

конституції чи її ревізії. Варто вказати, що у ряді країн установчі збори 

набули характеру традиційного способу конституційної нормотворчості 

(Болгарія, більшість країн Латинської Америки). Але не в усіх країнах 
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установчі збори формувалися шляхом виборів. Бувають такі установчі збори, 

які формуються шляхом делегування або призначення їх членів. 

Узагальнюючи викладені позиції вчених щодо ролі парламенту в 

процесі конституційної модернізації, вважаємо, що варто структурувати 

зміст установчої функції Верховної Ради України, розглядаючи її реалізацію 

шляхом поділу на кілька груп повноважень: 1) державотворчі  2) 

номінаційні  3) організаційні. На нашу думку варто окремо виділяти 

повноваження, які пов’язані із конституційною модернізацією як 

результатом реалізації установчої влади парламенту. 

Наразі реактуалізованим ресурсом конституційної модернізації в умовах 

розвитку деліберативної демократії стає пряма участь громадян в управлінні 

державними справами. Шляхом різних форм безпосередньої демократії 

громадяни все частіше («знизу») оперативно доносять до держави 

характеристики суспільних процесів, що оновилися, а, відтак, потребують 

належного, оновленого і конституційного забезпечення (пропонується 

розробку і прийняття  аконів України «Про всеукраїнський референдум», 

«Про місцеві референдуми», «Про установчі збори» та інші). 
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РОЗДІЛ 3. КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ 

МОДЕЛЕЙ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

3.1 Ідентифікаційні ознаки американської моделі конституційної 

модернізації  

Поліпшення процесу розробки конституцій і проведення 

конституційної модернізації має вирішальне значення для зусиль в галузі 

побудови демократичної держави в двадцять першому столітті. Оскільки 

людство існує в епоху створення конституцій, то більше половини з майже 

двохсот існуючих національних конституцій були або реформовані, або 

прийняті в останні тридцять років. Щорічно проводиться близько двадцяти 

конституційних реформ і приймаються нові основні закони, з яких більша 

частина приймається саме в рамках процесу побудови миру в країнах, де 

ведуться воєнні дії або в результаті економічних або соціальних криз. 

Утворення конституційної асамблеї (або будь-якого іншого органу, 

покликаного розробляти пропозиції до Основного  акону держави) в цьому 

випадку не завжди спрацьовує. Конфлікти щодо ресурсів, прав, повноважень, 

ідентичностей та неправомірних утисків стають головними хворобами 

суспільства, а недовіра глибоко вкорінюється в свідомість людей. Кожен 

пункт конфліктної ситуації є потенційно вибухонебезпечним, 

заполітизованим і невідкладним. Виходячи з невідкладності, існує тенденція, 

зокрема серед представників міжнародної спільноти, концентрування на те, 

щоб якомога швидше розробити і впровадити конституцію як фактор, що 

сприяє реформуванню суспільства і подальшим політичним перетворенням 

[41, c. 24]. Це загальна проблема миротворчого процесу – схильність 

зосереджуватися на тому «що» потрібно, а не «яким чином». 

Проте, для нас є цілком очевидним, що саме в таких ситуаціях 

конституція повинна розвиватися через процедуру, яка сприяє сталому 

консенсусу і дозволяє затвердити принципи і цінності демократичних 

процесів. 
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На сьогоднішній день в науковій літературі чітко не сформовані моделі 

(види) проведення конституційних реформ та модернізаційних процесів. Ми 

класифікували такі моделі за критерієм особливостей внесення змін до 

Основного  акону держави і таким чином виділили чотири моделі 

проведення конституційних реформ: американська (модернізація насамперед 

шляхом зміни тлумачення норм Конституції Верховним Судом, без 

формального внесення змін до Конституції), французька модель 

(модернізація шляхом внесення змін безпосередньо в текст Конституції), 

британська модель (модернізація шляхом зміни конституційних звичаїв та 

конституційної практики), а також конституційна модель реформи як 

наслідок мирних переговорів ( імбабве 1979р., Боснія, Комбоджія 1993 р). 

Всі ці моделі, починаючи з американської, ми будемо розглядати поступово в 

цьому розділі. 

Відзначимо, що конституція втілює найважливіші здобутки 

конституціоналізму, закріплює систему цінностей суспільства, його цілей та 

ідеалів. Сучасні конституції демократичних держав закріплюють як найвищу 

цінність людину, її права і свободи. Так, у Преамбулі Конституції США 

проголошується, що народ Сполучених Штатів приймає Конституцію з 

метою утворення більш досконалого Союзу, утвердження правосуддя, 

забезпечення внутрішнього спокою, організації спільної оборони, сприяння 

загальному добробуту і забезпечення нащадкам благ свободи [103]. 

Варто відзначити, що Конституція США вважається жорсткою з 

погляду внесення змін до неї. Для внесення поправки за неї мають 

проголосувати дві третини депутатів обох палат конгресу або вона має бути 

прийнята спеціальним конвентом, що скликається за ініціативою двох третин 

штатів. Поправки до Конституції мають бути ратифіковані законодавчими 

зборами трьох четвертих штатів або конвентів штатів, скликаних за 

рішенням конгресу [103]. Такий механізм змін Конституції США, з одного 

боку забезпечив їй необхідну стабільність (за весь термін її існування з більш 

ніж 10 тис. пропозицій про поправки конгресом було прийнято 40, з них 
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ратифіковано штатами 27), а з іншого боку, сприяв її тлумаченню в якості 

«живої конституції», що «дозволяє» різні способи внесення змін (актами 

Конгресу, конституційними звичаями та практикою Верховного суду США). 

Абзац 2 статті VI Конституції США закріплює: «Конституція і закони 

Сполучених Штатів, що приймаються на її виконання, так само як і всі 

договори, які укладені або будуть укладені від імені Сполучених Штатів, є 

верховним правом країни  і судді в кожному зі штатів зобов’язані 

дотримуватися цього права, що б йому ні суперечило в конституції або 

законах будь-якого штату» [103]. 

«Клаузула про верховенство», як часто в конституційному праві США 

називають статтю VI Конституції США, є серцевиною, свого роду основною 

нормативною засадою американського федералізму, правовою основою 

нейтралістських тенденцій всередині федерації і служить вагомим 

юридичним аргументом на користь конституційного нагляду, здійснюваного 

судами США. 

Таким чином, стаття VI, закріплюючи пріоритет «верховного права 

країни», по суті, визначає ієрархію джерел американського права, а саме, 

ставить федеральне законодавство на чолі з Конституцією США на верхню 

сходинку по відношенню до законодавства штатів в ієрархічній системі 

джерел американського права. 

Підтвердженням верховенства Конституції служить і закріплення в 

абзаці 3 статті VI Конституції США обов’язку сенаторів, представників, 

членів законодавчих зборів окремих штатів, виконавчих і судових посадових 

осіб США і штатів «підтримувати цю Конституцію». Це виступає певною 

нормативною константою непорушності Основного закону США, в якому 

втілюється і юридично закріплюється політична воля та інтереси народу 

США. Свідченям цього, є загальновідомий постулат, що реформа 

Конституції покликана закріплювати політичну волю та інтереси суб‘єкта 

конституційного правотворення та не може спотворювати волю та 

нівелювати його інтереси. 
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Не можна не відзначити, що в переважній більшості країн світу як в 

минулому, так і в наш час конституційні реформи відбуваються шляхом 

внесення змін до конституції, в тому числі прийняття нової редакції 

конституції або через прийняття нової конституції. При цьому порядок 

внесення змін до конституції або прийняття нової конституції в кожній країні 

має свої особливості зумовлені різноманітними факторами, як-то: 

історичними обставинами прийняття конституції, особливостями форми 

правління, форми територіального устрою, державного (політичного) режиму 

тощо [7, с.59]. 

 азначимо, що «перетворення» основних законів відоме багатьом 

зарубіжним країнам, що визнається дослідниками конституційного права. 

Так, дослідниця І. Алебастрова висуває та обґрунтовує тезу про те, що в 

США «поширилося вільне (конструктивне) тлумачення Конституції 

Верховним судом країни, що нерідко базується на спробах виявлення 

принципів, з яких виходили батьки-засновники при розробці тих чи інших 

норм Конституції, та встановлення напрямків трансформації їх змісту в 

сучасних умовах» [8, с. 7]. Про формування «живої конституції» в Німеччині 

пишуть, А. Бланкснагель [25, с. 13-15] і Р. Бернхардт [21, с. 50-51]. 

У зв’язку з наведеним приходимо до висновку, що «перетворення» 

конституції можна прирівняти до реформування конституції, хоча і не в 

чистому вигляді. «Перетворення» є стійким і поширеним явищем сучасного 

правового життя. 

Щодо США, тут складно заперечити сталій науковій думці, що 

процедура прийняття поправок до Конституції США досить громіздка [56, с. 

90]. Тому до формальних змін Основного закону американська держава 

вдається не часто – коли до цього змушує збіг політичних обставин. У 

спокійні періоди до цієї складної процедури не звертаються. Таким чином, 

Конституція США юридично залишається у своїй основі незмінною. Однією 

з найсуттєвіших ознак американської моделі реформування конституції є той 



139 

 

факт, що поправки до Конституції США не входять до конституційного 

тексту, а є його доповненням. 

Як нами було вже підкреслено, всього на даний момент (тобто за більш 

ніж двохсотлітню історію) в Конституцію США внесено 27 поправок, з яких 

діють 26 (поправка XXI скасувала поправку XVIII). І тому можна прийти до 

беззаперечного висновку, що Конституція США є документом унікальної 

стабільності. Багато в чому це пояснюється, на думку американських 

дослідників, вельми складною процедурою внесення змін до Конституції. 

Дійсно, специфічною рисою американського Основного закону, яку не 

можна не відзначити, є те, що Конституція США – «жорстка» конституція. 

Але на нашу думку, головна причина незмінності, «стійкості» 

Конституції, як це не парадоксально, полягає в її змінності – вона постійно 

розвивається і фактично доповнюється. І саме тому в американській доктрині 

існує поняття «жива конституція». Конституційні зміни здійснюються 

найрізноманітнішими способами: судовими тлумаченнями, законодавчими 

актами конгресу, політичною практикою, і тому, як зазначає американський 

державознавець К. Суішер, «про зміну Конституції прийняттям юридичних 

поправок просто забувають» [315]. 

Проведений нами огляд особливостей зміни Конституції США 

засвідчив, що постійна фактична зміна Конституції США здійснюється 

такими способами, які не знайшли закріплення в тексті Основного закону. 

Тому величезне значення для встановлення змісту Конституції США 

має тлумачення її норм Верховним судом США. На думку 

М.О. Никифорової, «діяльність Верховного суду США за конституційним 

тлумаченням не стала б, можливо, найважливішим джерелом його 

правотворчості зі створення норм конституційного права – судових 

прецедентів, коли б федеральна конституція була б більш-менш сучасним 

документом, що характеризується певним ступенем ясності і чіткості при 

викладі загальних принципів функціонування американської держави і 

конституційної системи. Так, відносна новизна і конкретність більшості 
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конституцій штатів знизили значення судової практики в якості джерела 

конституційного права штатів, чого не можна сказати про судову практику 

Верховного суду США як джерела федерального конституційного права» 

[158, c. 82]. І саме тому, можна зазначити, що жодна галузь американського 

права не є в такому ступені продуктом нормотворчості Верховного суду 

США, як конституційне право, розвиток якого здійснюється в основному за 

рахунок прецедентів.  

Таким чином, Верховний суд США своїми прецедентами тлумачення 

без зміни тексту Конституції, по суті, створює нові конституційні норми, 

«живу конституцію» адаптовану до сучасних реалій, що являє собою в 

певному сенсі конституційну модернізацію. Вищенаведена ознака є суттєвою 

для американської моделі конституційної реформи. 

На підтвердження зазначеного, звернемося до положень доктрини і 

судової практики. Так, до компетенції Верховного Суду США входить 

судовий конституційний контроль і тлумачення Основного  акону, які 

беруть початок з рішення у справі Marbury v. Madison 1803 р. [344]. 

Тлумачення найвищим судовим органом США конституційних положень 

здійснюється відповідно до доктринальних положень, розроблених в 

конституційному праві США [20, c. 77]. 

 а словами Р. Давида, Верховний Суд США «пристосував своє 

тлумачення Конституції США до ідеологічних течій і економічних потреб 

сучасності  це сприяло стабільності американських політичних інститутів, 

дозволивши США жити при Конституції, змінити яку дуже важко. 

Верховний Суд США зміг завдяки цьому подолати вороже ставлення до себе, 

що існувало до 1936 року і було породжено прихильністю суддів до 

відживаючих принципів» [62, c. 299]. 

На нашу думку, відсутність чітких конституційних підстав для 

важливих напрямків діяльності (функцій) Верховного суду США була 

наслідком і причиною «присвоєння» Судом повноважень, не закрпілених в 

Конституції США. Це призвело до розбіжності між судовими функціями 
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(напрямами діяльності) і конституційно-нормативною основою діяльності 

Верховного суду США. Методи подолання цієї розбіжності та сама 

можливість розширювальної інтерпретації Конституції США і становлять 

основу концепції інтерпретивізма, що є в той же час і функцією властивою 

діяльності Верховного суду США. Подібна діяльність відповідно до 

«присвоєних» повноважень створює додаткові труднощі не тільки при аналізі 

юрисдикції Верховного суду США, але і при аналізі основних його функцій, 

в тому числі інтерпретаційної функції. І саме тому, небезпідставно, в 

науковому середовищі, утвердилася думка, що Верховний суд США виконує 

правотворчу функцію [248, c. 7]. 

 а словами В.І. Лафітського, «Верховний суд США строго не 

дотримується якихось єдиних правил або прийомів тлумачення Конституції. 

Самі судді по-різному оцінюють не тільки юридичні властивості Конституції, 

а й власну роль в її тлумаченні» [128, с. 125]. 

Відзначимо, що ставлення до інтерпретації розділило як американських 

юристів і практиків, так і теоретиків, на дві групи. Це відбулося в другій 

половині ХХ ст., і в працях представників «школи правового процесу» [330] 

було визначено як поділ по лінії оригіналізм і нон-оригіналізм. 

 ристи, які спираються головним чином на джерела, що визнаються в 

конституційному праві США як первинні (текст Конституції, наміри батьків-

засновників), вважають себе оригіналістами. Найбільш помітними фігурами 

серед них є Хуго Блек, Антонін Скалія, Кларенс Томас, Роберт Борк і ін., які 

входили в різний час до складу Верховного Суду США або вищих судових 

інстанцій штатів. Серед них виділяються дві течії: текстуалісти і 

інтенціоналісти. Орігіналісти об’єднані головним чином в Американському 

конституційному товаристві («American Constitution Society»). 

Правознавці, які надають особливого значення в процесі 

конституційного тлумачення судовим прецедентам, наслідкам 

альтернативних інтерпретацій Конституції, природно-правовій доктрині, 

вважають себе прихильниками концепції «живої конституції», нон-
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оригіналістами, серед яких ми зустрічаємо імена суддів Гаррі Блекмана, 

Вільяма Бреннана, Річарда Познера та ін. У даній групі виділяються 

прихильники як прагматичного підходу, так і концепції природного права. 

Нон-оригіналісти є членами Товариства федералістів («Federalist Society») 

[297, c. 87]. 

На практиці дебати між оригіналістами і нон-оригіналістами часто 

порушують питання про те, чи слід піддавати детальному судовому 

дослідженню («judicial scrutiny») фундаментальні права людини, які в явній 

формі не отримали правового захисту в тексті Конституції США. 

Взагалі, варто відзначити, що концепція «живого права», яка стала 

домінуючою в період «Нового курсу», спиралася на ідеї О.В. Холмса. На 

противагу нормативістсько орієнтованим теоріям права він підкреслював 

значення правосвідомості суспільства для адекватного функціонування 

юридичних норм. У зв’язку з цим вчений звертав увагу на такі фактори, як 

насущні потреби епохи, домінуючі моральні і політичні теорії, інститути 

публічної політики, які суддя розділяє зі своїми сучасниками. Всі вони 

надають більший вплив на право, ніж силогізми, що визначають правила, за 

якими треба керувати людиною. Право виступає одночасно як продукт 

історії розвитку нації за століття і як результат сучасних трактувань 

законодавства. На перетині цих двох ліній виникає так зване загальновизнане 

розуміння права, характерне для кожної конкретної епохи і наділене своєю 

специфікою [330, c. 22]. 

Керуючись цією філософією права, О.В. Холмс сформулював 

особливий підхід до інтерпретації американської Конституції. Його 

принциповою особливістю є розкриття загальних принципів і цінностей 

Конституції з прийнятих судових рішень. В ізольованому вигляді можна 

побачити в Конституції тільки структури правління та дуже мало загальних 

принципів права. Йдеться про те, щоб виявити фундаментальні принципи 

загального права, модифіковані в деяких відносинах специфічною мовою 

Конституції. 
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Необхідно обумовити, що прихильники концепції «живої конституції», 

що стали на позиції нон-оригіналізму [330, c. 42], висувають такі аргументи 

для обґрунтування своєї позиції: 

 батьки-засновники Сполучених Штатів на Філадельфійському 

конвенті позначили особливі наміри здійснювати контроль з боку 

законодавця в процесі конституційної інтерпретації  

 жодна писана Конституція не може передбачити всі ті засоби, за 

допомогою яких виконавча влада здатна контролювати громадян. У зв’язку з 

цим судді для захисту прав людини повинні мати можливість при 

необхідності заповнювати прогалини в законодавстві  

 різні наміри батьків-засновників США носили нестійкий 

характер, найчастіше їх важко визначити.  ридичний текст нерідко носить 

двозначний характер, тому для обґрунтування своєї позиції можливо вдатися 

до судового прецеденту  

 нон-оригіналізм дозволяє суддям уникнути критичних ситуацій, 

причиною яких може бути неадекватне тлумачення норм Конституції, яке не 

відповідає початковій мети прийняття останньої. Процес внесення поправок 

до Конституції занадто складний  

 нон-оригіналізм зорієнтований на еволюцію Конституції, що дає 

більше можливостей застосування принципу рівності щодо жінок, 

представників меншин тощо  

 як приклад неадекватного судового рішення, прийнятого з 

оригіналістських позицій, наводиться рішення Верховного Суду США у 

справі Brown vs. Board of Education (1954), яке визнало неконституційним 

запровадження публічних шкіл для роздільного навчання білих і 

темношкірих учнів [302]; 

 оригіналісти втрачають з поля зору мету більш високого порядку 

– усвідомлення духу Конституції, пронизаного ідеєю захисту свободи і прав 

людини  
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 у нацистській Німеччині судді, які стояли на оригіналістських 

позиціях, не використали свої повноваження для протидії антигуманної 

політики фашистів. 

Якщо в якості прикладу конституційного тлумачення, здійсненого з 

позицій оригіналізма, наводиться прийняте в 1983 р. рішення Верховного 

Суду США у справі Marsh v. Chambers [346], то для нон-оригіналістів одним 

із значних рішень є прийняте в 1965 р. рішення Верховного Суду США у 

справі Griswold v. Connecticut [325]. Суд визначив конституційне сімейне 

право на приватність і дійшов висновку, що закон штату Коннектикут, який 

забороняє подружнім парам використовувати протизаплідні засоби, порушує 

це право. Два роки по тому суд звернувся до питання свободи вступати в 

шлюб у справі Loving v. Virginia [342], де шлюб характеризувався як «одне з 

основних громадянських прав людини, основа нашого існування і 

виживання» і опротестовувався закон Вірджинії, який забороняв міжрасові 

шлюби. У справі Levy v. Louisiana [341] Суд застосував принципи належної 

правової процедури та принцип рівного захисту до закону штату Луїзіана, 

який відмовляв незаконнонародженим дітям у праві на відшкодування 

внаслідок насильницької смерті їхньої матері. У той час як у справі Griswold 

та Loving звеличується шлюб, справа Levi стосується сімейних стосунків 

поза шлюбом. Незважаючи на аргумент штату про те, що його закон був 

розроблений, щоб перешкодити народженню позашлюбних дітей, Суд 

дійшов висновку, що класифікація на підставі законності народження була 

образливою і неконституційною. У цих рішеннях Верховний суд переглянув 

межі втручання держави у регулювання шлюбних відносин та визначення 

юридичних прав, пов’язаних з укладенням шлюбу. Встановлюючи ці межі, 

суд визначив новий важливий захист індивідуальних свобод. У справі 

Griswold суд використав стару традицію «сімейної приватності» для нових 

цілей, відзначаючи, що державна політика не регулює сексуальні і 

репродуктивні відносини. У справі Loving суд поширив основоположні 

принципи расової рівності, які надихнули розробити Поправки до 
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Реконструкції та  акон про громадянські права (1964 р.), на шлюбне і 

сімейне життя. У справі Levy суд відхилив традиційну неправоздатність 

позашлюбних дітей, припускаючи, що всі сімейні стосунки були гідні 

громадської поваги. 

Крім того, для нон-оригіналістів показовою є справа Muller v. Oregon 

(1908) [350], яка в цілому вважається знаковою в історії Верховного Суду 

США.  гідно з ним були прийняті практично перші рішення, пов’язані із 

заборонами дискримінації за ознакою статі та обмеженням робочого дня 

трудящих жінок. 

Саме на підставі рішення Верховного Суду у даній справі 

затверджувався принцип державного регулювання в соціальній сфері. 

Видатний американський правознавець Л. Брандайз представляв в цій справі 

інтереси штату Орегон, влада якого застосувала штрафні санкції проти 

роботодавця – власника пралень, яка порушувала права жінок-робітниць. 

 амість подання суду коротких формально-юридичних тез адвоката 

відповідача Л. Брандайз на підставі методів соціології права склав вельми 

переконливе велике дослідження (на 113 сторінках), в якому широко 

використовувалися статистичні, медичні дані, експертні оцінки. На їх 

підставі автор зробив висновок, що жінки є слабкою стороною в трудових 

правовідносинах, при цьому «їх тіла є суспільним надбанням, що вимагає 

правового захисту проти надмірної праці». У зв’язку з цим державний 

інтерес в громадському благополуччі повинен мати пріоритет над свободою 

договору, гарантованою 14-ю поправкою до Конституції США [19, c. 104]. 

Даний метод дотепер іменується «Brandeis Brief», він став моделлю для 

подальших звернень до Верховного Суду у справах, пов’язаних із 

заподіянням шкоди здоров’ю і соціальному благополуччю індивідуальних і 

колективних суб’єктів. Цей метод згодом був вдало використаний в справі 

Brown v. Board of Education (1954) [302] для обгрунтування несприятливого 

психологічного впливу системи сегрегованого навчання на дітей 

афроамериканців. 
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Таким чином, оригіналістська і нон-оригніналістська концепції 

конституційної інтерпретації оформилися в процесі тлумачення Конституції 

США Верховним Судом. Прихильники кожної з концепцій використовують 

різні види джерел конституційного права, обґрунтовують свої висновки на 

різних типах праворозуміння: позитивістському (нормативізм) і 

неопозитивістському. При цьому обидві концепції застосовуються членами 

найвищого судового органу країни, юристами-професіоналами найвищого 

класу, доповнюючи один одного і забезпечуючи в кінцевому рахунку цілісну 

інтерпретацію Основного  акону США. 

Отже, можна відзначити, що фактична, «жива конституція» США 

складається з безлічі законів конгресу, актів президента і урядових відомств, 

конституційних звичаїв. Потужним засобом фактичної зміни Конституції 

США є конституційний контроль судової влади, за допомогою якого 

формули Конституції постійно наповнюються новим змістом – в залежності 

від політичних вимог часу. Судовий контроль, породжений духом 

Конституції, міцно вріс в політичну систему США, став дієвим інструментом 

практичної політики правлячої еліти і одночасно символом 

конституціоналізму. 

 дійснюючи судовий контроль Верховний суд при цьому нерідко 

виходить за рамки чисто інтерпретаційної діяльності, по суті, створюючи 

нові норми, тобто здійснює діяльність правотворчу. Таким чином, в дійсності 

судовий конституційний контроль означає одночасно і конституційну 

правотворчість, оскільки, посилаючись на конституційні норми, суд з 

неминучістю змушений, надавати звучання «великій безмовності 

конституції» [13, c. 80]. 

Як вказують сучасні американські політологи: «Конституція 1787 року 

є суто прагматичним документом, породженим досвідом і сподіваннями її 

творців, багато з яких були політиками. Незабаром, однак, цей документ 

встановив систему компромісів і противаг, яка до цього дня визначає 

розвиток американського права і політики. Одним з результатів появи цієї 
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системи стало те, що судді були наділені особливим обов’язком охороняти 

конституційну систему, як вони її розуміють і з посиланнями на особливу 

правомірність цієї своєї ролі» [324, c. 41]. 

Таким чином, реальний вплив на зміст федеральної Конституції США 

надають саме прецеденти її тлумачення Верховним судом США як вищої 

судової інстанції країни, чиї рішення є остаточними. Потрібно також мати на 

увазі, що, здійснюючи інтерпретаційну діяльність Верховний суд США надає 

нормам Конституції конкретний правовий зміст, який відповідає правовим і 

конституційним поглядам самих суддів. 

У зв’язку з цим, на наш погляд, на вищий щабель в ієрархії джерел 

американського права слід поставити не тільки безпосередньо Конституцію 

США (її офіційний текст), але і прецеденти тлумачення Конституції (як 

правило, оформлені у вигляді конституційних доктрин), створювані 

Верховним судом США у відповідний історичний період, тобто «живу» 

Конституцію. Отже, все інші джерела американського права повинні 

відповідати не тільки Конституції 1787 року з подальшими 27 поправками, а 

й прецедентам тлумачення конституційних норм, тобто того, як їх 

інтерпретує Верховний суд з урахуванням конкретних обставин. Таким 

чином, процес конституційної правотворчості знову завершується 

інтерпретаційною діяльністю Верховного суду США. Це ще раз підкреслює 

нерозривний зв’язок тексту Конституції з прецедентами її тлумачення 

Верховним судом. 

Існування судової системи на рівні федерації та штатів породжує 

проблему співвідношення рішень вищих судових органів штатів, в яких 

тлумачаться положення Конституцій штатів, з рішеннями Верховного суду 

США, в яких тлумачаться аналогічні положення федеральної Конституції. На 

сьогоднішній день ця проблема вирішується одним із наступних способів: 

1) шляхом використання методу «жорсткої відповідності» (lockstep 

approach), згідно з яким суд штату враховує всі попередні тлумачення 
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федерального конституційного тексту, здійснені Верховним судом США з 

аналогічного питання  

2) шляхом використання методу «критерію» (criteria approach), який 

базується на використанні низки «інтерпретаційних» критеріїв для 

визначення, чи буде виправданим відхід при розгляді конкретної справи від 

прецедентів, створених Верховним судом США  

3) шляхом використання методу «першості» (primacy approach), 

відповідно до якого суд штату здійснює незалежний конституційний аналіз 

[265]. 

Отже, індефікаційними ознаками американської моделі модернізації 

конституції є: 

1. Усталена, випробувана часом, незмінна Конституція (вона може нести 

чисто історичну значимість), яка має «жорстку» процедуру внесення 

змін до неї. 

2. Для того, щоб норми Конституції відповідали суспільним реаліям, зміни 

в неї можливо вносити у формі поправок окремими нормативними 

актами. 

3. Поправки до конституції не входять до самого конституційного тексту, а 

є його доповненням. 

4. Вищий судовий орган (наприклад, Верховний суд США) своїми 

прецедентами тлумачення без зміни тексту Конституції, по суті, створює 

нові конституційні норми, «живу конституцію» адаптовану до сучасних 

реалій, що являє собою в певному сенсі конституційну модернізацію. 

5. Характерна для американської моделі «жива конституція» складається з 

безлічі законів законодавчого органу, актів президента і урядових 

відомств, конституційних звичаїв. Потужним засобом фактичної зміни 

Конституції є конституційний контроль судової влади, за допомогою 

якого формули Конституції постійно наповнюються новим змістом – в 

залежності від політичних вимог часу. Судовий контроль, породжений 

духом Конституції, міцно вростає в політичну систему держави, стає 
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дієвим інструментом практичної політики правлячої еліти і одночасно 

символом конституціоналізму.  дійснюючи судовий контроль вищий 

судовий орган при цьому нерідко виходить за рамки чисто 

інтерпретаційної діяльності, по суті, створюючи нові норми, тобто 

здійснює діяльність правотворчу. 

6. В американській моделі конституційного реформування на вищому 

щаблі в ієрархії джерел права стоїть не тільки безпосередньо 

Конституція (її офіційний текст), але і прецеденти тлумачення 

Конституції (як правило, оформлені у вигляді конституційних доктрин), 

створювані вищим судовим органом у відповідний історичний період, 

тобто «живу» Конституцію. Отже, все інші джерела права в 

американський моделі повинні відповідати не тільки Конституції з 

подальшими поправками від законодавчого органу, а й прецедентам 

тлумачення конституційних норм, тобто того, як їх інтерпретує вищий 

судовий орган з урахуванням конкретних обставин.  

 

3.2 Французька модель конституційної модернізації та її 

нормативно-процесуальні особливості 

Конституціям властиві дві основні характеристики – стабільність і 

динамізм. Суть першої полягає в непорушності основних конституційних 

засад, а друга вимагає змін в Основному законі. І саме тому однією із 

складних на сьогоднішній момент проблем сучасного конституціоналізму є 

проблема пошуку оптимального поєднання стабільності і динамічної зміни 

конституції. Головне полягає в тому, що динамізм повинен поєднуватися зі 

стабільністю, не «розхитуючи» її [216, c. 192]. 

 арубіжний досвід підтверджує, що шляхом внесення поправок 

(перегляду) до конституції відбувається детермінування суспільних відносин, 

яке можливе без змін існуючого суспільного ладу з дотриманням і 

розширенням прав і свобод. До таких країн можна віднести і Францію, де 
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внесені зміни до конституції лише зміцнили її стабільність як системи в 

цілому. Так, наразі Конституція Франції 1958 р. [96] налічує 24 поправки. 

У сучасній французькій літературі поряд з терміном «конституція» 

використовується поняття «конституційний блок». Конституція Франції 

1958 р. головним чином закріплює систему і порядок відносин вищих органів 

держави, а багато інших питань регулюються Декларацією прав людини і 

громадянина 1789 р., діючою преамбулою нині скасованої Конституції 1946 

р., Хартією навколишнього середовища 2004 р. і іншими актами. Поняття 

конституційного блоку у Франції, як і інші подібні поняття в країнах романо-

германської системи права, не перешкоджають виявленню актів 

конституційної реформи. Вони відрізняються назвами: «конституційний 

закон», «закон про поправку до Конституції» та ін., що не виключає їх 

змістовного аналізу з точки зору значущості змін, які можуть носити і 

характер незначних поправок. 

У більшості держав світу для узагальненої назви цього 

основоположного нормативного матеріалу, навіть якщо він складається з 

різнорідних елементів, використовується термін «конституція». У небагатьох 

країнах офіційним є назва «Основний закон» (Німеччина, Фінляндія), яке 

може використовуватися поряд з поняттям конституції. В іспаномовних 

країнах Латинської Америки, англомовних державах Карибського регіону 

часто застосовується поняття «політична конституція» (Венесуела, Колумбія, 

Мексика та ін.) [365, c. 88]. 

Варто зазначити, що конституційна реформа пов’язана з юридичною 

конституцією, але нові норми впливають і на реальний порядок, 

видозмінюючи фактичну конституцію. 

Під формальною конституцією французькі юристи П. Амон і М. Тропе 

розуміють сукупність правил, прийнятих в формі конституції і змінюваних в 

особливому порядку, сукупність положень, верховних по відношенню до 

інших, і ця сукупність презюмується як основна цінність для всіх інших норм 

[328, c. 18]. 
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Матеріальну конституцію вони відрізняють від фактичної. 

«Конституція в матеріальному сенсі – це сукупність правил, що відносяться 

до організації держави», причому з їх точки зору держава – це населення, 

територія і влада. Інші автори матеріальною конституцією вважають 

сукупність актів, які не тільки є за формою конституційними законами, а й за 

своїм змістом регулюють питання конституційного значення [327, c. 4]. 

С. А. Авакьян розрізняє два підходи конституційного реформування:  

1) консервативний, при якому реформування в силу свого надзвичайного 

характеру представляється явищем дуже рідкісним і переважно пов’язаним з 

принциповими змінами природи ладу  2) раціональний, коли зміни вносяться 

в міру необхідності. Два шляхи не виключають один одного в практиці 

конституціоналізму, і необхідні кроки щодо зміни конституції ретельно 

продумуються і займають зазвичай досить багато часу [3, с. 24]. 

Погоджуючись з «раціональним» підходом конституційного 

реформування, слід зазначити, що процедура перегляду конституції в деяких 

країнах розтягнута в часі, що дозволяє «зважено» підійти до внесених змін. 

Деякі дослідники пов’язують стабільність конституції з процедурною 

гарантією «гнучкості» або «жорсткості» конституцій. Що по суті не знімає 

проблеми своєчасного перегляду (зміни) конституції, і, як показує досвід, 

навіть закріплений принцип «непорушності» конституції не рятує від 

соціальних потрясінь. 

 . Елкінз вважає, що принцип «непорушності конституції» пов’язаний з 

конкретними державно-історичними концепціями. Принцип непорушності 

висувається незалежно від часу прийняття конституції, національних 

правових традицій, обсягу «непорушних» конституційних норм, технічної 

побудови відповідної конструкції і навіть типу суспільного устрою. Вчений 

констатує головну рису модифікаційного плану охорони конституції: 

спрямованість на консервацію закріплених в Основному законі країни 

соціально-економічних і політичних інститутів. Таким чином, «непорушні 
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конституції» закріплюють власну незмінюваність, хоча ці акти і допускають 

можливість внесення в них поправок [317, c. 55]. 

А. А. Троїцька, розглядаючи перегляд конституцій, визначає два 

важливих аспекти: 1) формальні межі перегляду конституції, які 

закріплюються в актах конституційного рівня, що передбачають можливість 

їх зміни повністю або частково з дотриманням різноманітних процедурних 

вимог перегляду  2) змістовні межі перегляду конституції за умови 

дотримання всіх формальних вимог [249, c. 59]. 

На нашу думку, з пропонованих підходом слід погодитися. Однак, як 

нам представляється, норми, що встановлюють процедурні підстави зміни і 

перегляду конституції, слід віднести до процесуальних норм, закріплених 

самою конституцією (або конституційним законом), і в даному випадку вони 

можуть розглядатися як конституційно-процесуальні норми, тобто норми, що 

запускають механізм конституційного процесу.  

Екстраполюючи зазначені доктринальні підходи до внесення змін в 

Конституцію Франції 1958 р., розглянемо цей процес за наступним 

алгоритмом: формальні межі перегляду конституції Франції 1958 р., 

змістовні межі перегляду Конституції Франції 1958 р. та процедура 

перегляду Конституції Франції 1958 р. 

Формальні межі перегляду Конституції Франції 1958 р  

Варто зазначити, що при перегляді конституцій обмеження 

встановлюються двома основними способами: 1) конституція забороняє 

розгляд перегляду протягом певного періоду часу  2) конституція виключає 

розгляд перегляду в певних обставинах. 

Так, Конституція Франції 1791 р. забороняла будь-який перегляд 

протягом перших трьох років перших законодавчих органів, наступна 

Конституція встановлювала термін в дев’ять років до будь-якого перегляду 

(названі положення не були дотримані). 

Ідея тимчасового призупинення дії конституційного ладу була 

закріплена у 92 статті Конституції, яка проголошувала: «У разі збройного 
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повстання або заворушень, що загрожують безпеці Держави, закон може 

призупинити дію конституції в передбачених регіонах і на певний термін. Ця 

процедура в обумовлених випадках може бути тимчасово здійснена 

постановою уряду, якщо представники законодавчого органу перебувають у 

відпустці, за умови, що даний орган буде якомога швидко скликаний згідно з 

однією зі статей тієї ж постанови» [5, c. 4]. 

Будь-яке місто або регіон міг бути оголошений поза конституції (фр. – 

«hors la constitunion»). Конституція Франції 1946 року (ст. 94) забороняла 

введення або продовження процедури перегляду в разі окупації іноземними 

військами всієї або частини території країни. Мета цієї норми – уникнути 

повторення практики військового режиму, під час якого 10 липня 1940 року 

була скасована Конституція [137, c. 104].  

У сучасній Конституції Франції (ст. 89) [96] є заборона починати або 

продовжувати процедуру перегляду Конституції при наявності посягань на 

цілісність території. Схожі норми містяться в конституціях Гвінеї, Конго, 

Малі. Основний закон Бельгії 1994 р. (ст. 96) [375] передбачає норму, 

відповідно до якої ніякий перегляд не може бути розпочатий або 

продовжений в період війни або в період, коли палати парламенту не можуть 

вільно зібратися на національній території. 

Крім того, існують інші обставини, які забороняють проводити 

перегляд (зміну) конституції. Такі випадки відомі, коли посадові особи або 

органи влади, уповноважені приймати рішення про поправки до конституції, 

з тих чи інших причин не мають право приймати такі рішення або не 

функціонують. У Франції – при тимчасовому виконання функцій Президента 

Республіки головою сенату або урядом. Такі обмеження пов’язані з 

легітимністю прийнятого рішення і бажанням уникнути тих чи інших 

надзвичайних ситуацій в проведених конституційних змінах. 

Змістовні межі перегляду Конституції Франції 1958 р  

Як відомо, конституція представляє собою впорядковану систему норм, 

певним чином взаємопов’язаних і взаємозалежних. Тому не будь-яку з них 
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можна замінити за вільним розсудом без руйнування усталеної системи [242, 

c. 43]. 

Конституція Франції визначає, що деякі «базові» конституційні 

цінності, закріплені в рамках конституції, не можуть бути змінені. У них 

змістовні межі стосуються республіканської форми правління, яка не може 

переглядатися. Так, статтею 89 Конституції Франції 1958 р. встановлено, що 

«Республіканська форма правління не може бути предметом перегляду» [96]. 

Процедури перегляду Конституції Франції 1958 р  

Як відомо, за способом перегляду конституції поділяються на гнучкі та 

жорсткі. У свою чергу, змішані конституції включають в себе різні 

поєднання того й іншого. Слід зазначити, що критерієм гнучкості або 

жорсткості конституції є не сам по собі порядок внесення змін до 

конституції, а наявність ускладненого порядку в порівнянні з прийняттям 

звичайних законів. Складність порядку перегляду конституції безпосередньо 

пов’язана з поняттям часткового або повного її перегляду. 

При повному перегляді, по суті, створюється нова конституція з 

новими параметрами на основі колишніх положень чинної конституції, які 

дозволяють такий перегляд. В результаті виключається можливість 

нелегітимної зміни існуючого державного ладу. Тому перегляд вимагає 

жорсткіших умов зміни конституцій (ускладнена процедура, підвищений 

кворум, кілька етапів процесу) в порівнянні з внесенням окремих поправок. 

При частковому перегляді конституції змінюються лише окремі 

положення чинного основного закону. Процедура внесення поправок при 

частковому перегляді конституції значно спрощується. 

Розглядаючи межі перегляду конституції, на наш погляд, важливими є 

формальні вимоги щодо дотримання умов процесу перегляду конституції. 

Такі умови необхідні для пропозиції, прийняття і ратифікації конституційних 

законів. Так, Конституція Франції 1958 року визначає умови в вигляді 

процесу перегляду Конституції. Відповідно до ст. 89 з ініціативою 

переглянути Конституцію може виступити Президент Республіки, але тільки 



155 

 

за пропозицією прем’єр-міністра. Проект або пропозиція про перегляд 

Конституції повинні бути розглянуті при дотриманні терміну, встановленого 

в третьому абзаці ст. 42, і прийняті обома палатами в ідентичній редакції [95. 

c. 116]. 

Стає очевидним, що заборони, обмеження та межі перегляду 

конституцій не можуть «страхувати» тексти основних законів від будь-яких 

змін «на вічні часи», а в необхідних обставинах покликані забезпечити 

баланс між стабільністю та розвитком конституції. І, як показала історія, 

якщо виникають перешкоди, то установча влада може зняти наявні бар’єри і 

знову встановити новий порядок. 

Весь процес перегляду Конституції можна умовно поділити на кілька 

етапів, як правило, це: 1) ініціатива (пропозиція) про перегляд  2) розвиток 

ініціативи перегляду (прийняття закону)  3) ратифікація конституційного 

закону. 

У V Французькій Республіці на сьогоднішній день можна виділити дві 

процедури перегляду Конституції: звичайну процедуру, безпосередньо 

закріплену в Конституції 1958 р. та іншу – яка прямо не передбачена для 

перегляду, але була застосована на практиці. Процедурі перегляду 

Конституція Франції 1958 р. присвячений розділ ХVI, який містить лише 

одну ст. 89, що стосується порядку перегляду Основного  акону. Дана стаття 

передбачає звичайну процедуру перегляду, ініціаторами якої можуть 

виступати Президент Республіки, за пропозицією Прем’єр-міністра, і члени 

Парламенту. На практиці ж Президент здійснює своє право законодавчої 

ініціативи не за пропозицією, а скоріше за згодою Прем’єр-міністра. Варто 

підкреслити, що Президент Республіки, за загальним правилом, правом 

законодавчої ініціативи не наділений, оскільки відповідно до ст. 5 

Конституції Президент лише стежить за її дотриманням. І той факт, що 

ініціатива перегляду Конституції належить Президентові, є єдиним 

випадком, коли глава держави наділений цим правом. 
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На підставі звичайної процедури перегляду Основного  акону (ст. 89 

Конституції 1958 р.) внесено значну кількість змін і доповнення до 

Конституції Франції, причому в переважній більшості випадків вони були 

ратифіковані Конгресом.  

Проте не виключена можливість перегляду Конституції V Французької 

Республіки і на підставі ст. 11 Основного  акону. Так, в 1962 р. до даної 

процедури звернувся Президент Франції Шарль де Голль. Таке рішення було 

ухвалено 6 листопада 1962 року Конституційною Радою (рішення № 62-20) 

стосовно поправки, ухваленої з порушенням процедури на референдумі. 

Мова йшла про зміну порядку обрання Президента у той спосіб, щоб він 

отримував власний мандат від народу безпосередньо. Для того, щоб обійти 

процедуру схвалення поправок до Конституції парламентом і передати 

проект безпосередньо на всенародне голосування, Шарль де Голль звернувся 

до статті 3 Конституції, відповідно до якої національний суверенітет 

належить народу, що здійснює його через своїх представників та шляхом 

референдуму, і витлумачив її спільно зі статтею 11, згідно з якою Президент 

Республіки за пропозицією Ради Міністрів може передати на референдум, 

серед іншого, будь-який законопроект про організацію державної влади [52, 

c. 117]. 

20 вересня 1962 року генерал де Голль виступив з теле- та радіо 

зверненням про необхідність внесення змін до статтей 6, 7 Основного 

 акону. 2 жовтня 1962 року він анонсує проект конституційних змін на 

засіданні Ради Міністрів. Референдум був призначений на 29 жовтня 1962 

року і абсолютна більшість (62,2 %, або 13,150 млн.) французів, що взяли 

участь у голосуванні, висловились за пропозиції де Голля. 

Варто вказати, що до того, як був виданий відповідний декрет від 2 

жовтня 1962 року про передачу законопроекту на референдум, були отримані 

висновки Державної Ради і Конституційної Ради і обидва висновки були 

негативними. Ще одним формальним порушенням було те, що відповідно до 

ст. 11 Конституції 1958 року референдум повинен відбуваєтися за 
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пропозицією Уряду під час сесії парламенту або за спільною пропозицією 

обох палат. Проте до референдуму 5 жовтня 1962 року Уряду була 

висловлена недовіра, внаслідок чого Президент 9 жовтня розпустив 

Національні збори і призначив нові парламентські вибори. Отже, референдум 

відбувався в час, коли нижня палата була розпущена, тобто сесії парламенту 

не було, як не могло бути і пропозиції обох палат парламенту щодо 

референдуму [102, c. 244]. 

Конституційна Рада, на запит голови Сенату, у рішенні від 6 листопада 

1962 року № 62-20, ухваленому шістьма голосами проти чотирьох, з приводу 

проведеного референдуму зазначила наступне: ст. 61 Конституції, яка надає 

Конституційній Раді право конституційного контролю щодо органічних або 

простих законів, не уточнює, чи ця компетенція стосується в цілому актів 

законодавчого характеру, прийнятих народом на референдумі, або виключно 

ухвалених парламентом. Виходячи ж із духу конституції, закони, зазначені в 

ст. 61 Конституції, є законами, що ухвалюються парламентом, а не законами, 

що схвалюються на референдумі. В цей же день Президент здійснив 

промульгацію зазначеного рішення референдуму, яким вносились зміни до 

Конституції. 

23 березня 2003 року Конституційна Рада висловила аналогічну 

позицію, ухваливши рішення на запит 61 сенатора-соціаліста відносно змін 

ухвалених парламентом, вказавши на вичерпність парламентської 

юрисдикції. Конституційна Рада зазначила, що вона не може виносити 

рішення в інших випадках аніж ті, що встановлені самою Конституцією. На 

думку Конституційної Ради, Конституція в жодній нормі не наділяється 

владою виносити рішення стосовно конституційного перегляду. Мова йшла 

про закон про децентралізацію республіки, що був ухвалений парламентом 

17 березня 2003 року [207]. 

Варто зазначити, що перегляд є остаточним після схвалення його 

референдумом. Однак проект перегляду Конституції не виноситься на 

референдум, якщо Президент Республіки вирішує передати його на розгляд 
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Парламенту, що скликається в форматі Конгресу  в цьому випадку проект 

перегляду вважається схваленим, тільки якщо за нього буде подано більшість 

в три п’ятих поданих голосів. Як бюро Конгресу виступає бюро 

Національних зборів. 

Деякі дослідники вважають, що при перегляді конституції похідна 

установча влада формально обмежена, оскільки конституційні норми, що 

стосуються перегляду, обумовлюються умовами компетентності і процедури, 

з урахуванням «можливості» нагляду конституції з боку органів 

конституційного контролю. Безсумнівно, зазначені зауваження є досить 

значущими і універсальними при перегляді конституцій. 

Однак з останнім зауваженням можна погодитися лише у виняткових 

випадках: 1) з урахуванням національних особливостей конституцій по 

внесенню окремих змін (поправок або часткового перегляду), пов’язаних з 

парламентською процедурою прийняття  2) існуючої моделі попереднього 

контролю [261, c. 8]. 

Необхідно відзначити, що в світовій практиці ідея про право органу 

конституційного контролю контролювати установчу владу не знайшла 

особливої підтримки. «Крім того, при перевірці конституційності поправок 

орган конституційного контролю негайно зіткнеться з труднощами 

методологічного характеру: він не може оголосити всю конституцію 

незмінною, якщо вона сама допускає внесення в неї змін; він повинен буде 

визнати допустимість одних і неприпустимість інших поправок. На практиці 

це означає не що інше, як поділ конституційних положень на фундаментальні 

й не фундаментальні, що представляє непросте завдання. Не дивно тому, що 

конституційні та верховні суди вважали за краще утримуватися від перевірки 

поправок по суті» [249, c. 59]. 

Питання про внесення поправок в ті норми, які регулюють сам порядок 

зміни конституції, можуть викликати також інтерес. Практика показує, що 

будь-яких особливостей зі зміни даних норм немає, зміни вносяться в тому ж 

порядку, як і в інші положення. 
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Так, на початку 2000-х рр. в більшість конституцій європейських 

держав були внесені норми, що передбачають ратифікацію угод між 

 вропейським союзом і національними державами. У Франції спочатку були 

введені норми, що мали на меті ратифікувати Конституцію  вропейського 

союзу (2005 р.), а потім, після провалу цієї ратифікації на референдумі в 

2008 р., були закріплені нові норми, але вже необхідні для ратифікації 

Лісабонського договору 2007 р. Конституція Франції в 2008 р. (4 лютого і 23 

липня) піддалася значній трансформації, в результаті цих двох переглядів 

відбулась «конституціалізація»  вропейського союзу і в той же час 

«європеїзація» французької Конституції. Такі правові дії є яскравим 

прикладом проведення успішної конституційної реформи. 

Таким чином, конституцію можна переглянути (внести зміни) як в 

необхідному напрямку, так і по можливості змінити саму процедуру щодо 

внесення змін (норми конституції) з метою її спрощення або ускладнення з 

волі засновника. 

При розгляді можливостей і меж конституційних перетворень 

залишається відкритим і питання про зміну преамбули Основного  акону. 

Преамбула є складовою частиною конституції і має для законодавчої і 

виконавчої влади не тільки моральну, але і юридичну силу, а судами повинна 

сприйматися як «важливе положення, за допомогою якого вивіряється 

адекватність тлумачення конституційних норм, що містяться в розділах, 

главах і статтях конституції». Преамбула Конституції «є не просто зведенням 

політико-правових декларацій або історичною довідкою, а має юридичну 

силу і становить своєрідний договір між народом, волею якого освячена 

Конституція, і державою, що виступає від імені народу» [304, c. 34]. 

 У зарубіжній практиці відомі приклади надання преамбулі конституції 

юридичної сили. Так, у Франції Конституційна рада низкою своїх рішень 

визнала юридичну силу преамбули діючої Конституції. У 2005 році в 

загальному порядку внесення змін до Конституції її преамбула була 
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доповнена положенням про конституційний характер Хартії навколишнього 

середовища. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що Конституція V Французької 

Республіки вважається жорсткою і досить стабільною. Це випливає з порядку 

її перегляду, оскільки потрібне проведення двох послідовних етапів: 

прийняття поправок Парламентом і їх ратифікація на референдумі або 

конгресом, проте саме Конституція забезпечує правову основу подібних 

реформ і жорсткість не означає незмінність. Відзначимо, що численні 

перегляди Конституції з часом покажуть свою якість на практиці. 

Французька модель конституційного реформування притаманна і для 

України, яка має схожу процедуру внесення змін до Основного  акону 

держави. Для французької моделі конституційної модернізації характерні 

такі нормативно-процесуальні особливості: 

1. Конституційна модернізація полягає у внесенні змін до Конституції або 

у прийнятті нової Конституції (це випливає з норм прямої дії самої 

Конституції).  

2. Процедура внесення змін до Конституції прописана в самому 

Основному  аконі. Конституція може бути змінена лише в особливому, 

закріпленому нею порядку, який відрізняється від внесення змін до 

поточного законодавства, а також запровадження динаміки розвитку 

конституційного процесу, що дозволить своєчасно реагувати на 

конституційному рівні на об'єктивні потреби розвитку суспільства та 

держави. 

3. Конституція чітко регламентує, хто володіє конституційною 

законодавчою ініціативою, терміни і порядок внесення змін до неї. 

4. Після ухвалення закону про внесення змін до Конституції в 

установленому порядку він включається до тексту Конституції. Спосіб 

такого включення називається інкорпоруванням поправок, за якого 

відбувається проста заміна старих положень новими або виключення 

старих положень чи додавання нових, на відміну від додавання нових 
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поправок до чинного тексту без формального виключення старих 

положень (як це відбувається в США). 

5. Різні положення Конституції вимагають різних процедур для їх зміни. 

Конституції французької моделі конституційної модернізації є одними з 

найбільш насичених основних законів відомих сучасності з точки зору 

кількості процедур, які застосовуються для її зміни. Для розгляду і 

схвалення змін до різних положень Конституції застосовуються 

схвалення змін до конституції законодавчим органом державної влади, 

схвалення змін до конституції на всенародному голосуванні 

(референдумі)  схвалення змін до конституції органом установчої влади  

участь глави держави в зміні конституції. Така велика кількість 

процедур свідчить про збалансований підход до зміни окремих 

положень Конституції, при якому складність того чи іншого способу 

зміни грунтується на соціальній значущості тих суспільних відносин, які 

регулюються відповідними положеннями. 

 

3.3 Нормативно-процесуальні особливості британської моделі 

конституційної модернізації  

У сучасних умовах державного розвитку особливої ваги набуває 

потреба вдосконалення структури та якості національного законодавства. Не 

залишається осторонь і конституційне законодавство: проблема його 

модернізації стоїть вельми гостро. Ще у попередньому столітті С.Н. Братусь 

висловив думку, що «є такі специфічні суспільні відносини, які можуть бути 

врегульовані тільки конституційним актом, незалежно від того, іменується 

він формально конституцією чи інакше. Мова йде про суспільно-політичний 

устрій, про систему … органів влади, про принципи виборчого права та деякі 

інші відносини, що можуть регулюватися тільки конституційним 

законодавством» [204, c. 25]. Отже, у кожній сучасній державі приведення до 

єдиної системи конституційного законодавства та модернізація її Основного 

 акону являє собою одне з основних завдань діяльності органів публічної 
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влади. Цікавим є приклад британської моделі конституційної реформи, який 

через свої традиції і звичаї відрізняється від інших моделей. 

Якщо ж вести мову про нормативно-процесуальні особливості 

британської моделі конституційної модернізації, то тут перш за все потрібно 

обумовити ту обставину, що Великобританія належить до країн так званого 

«загального права», в яких конституційний розвиток почався значно раніше, 

ніж в інших країнах. Конституції стали приймати тоді, коли загальні контури 

правових систем вже були окреслені і сформувалася їх приналежність до 

правової сім’ї «загального права». Прецедентне право значно вплинуло на 

зміст і характер конституційних норм та порядок їх застосування. Як 

зазначає американський юрист Д. Штраус, «наша писана конституція стала 

частиною системи загального права і загальне право – найкращий спосіб 

зрозуміти американське конституційне право» [372, c. 894]. 

Вчені, зокрема Д.М. Бєлов, сходяться на думці, що в сучасних умовах 

іншу форму, ніж єдиний конституційний документ, слід вважати ознакою 

архаїчності, застарілості конституції та конституційної техніки, а розподіл 

конституцій на писані і неписані втратив сенс [23, c. 88].  

Однак для країн «загального права» є характерним збереження поділу 

конституцій на неписані (Великобританія, Нова  еландія) і писані (США, 

Австралія, Канада, Ірландія). Те, що для даної правової сім’ї розподіл на 

писані і неписані конституції продовжує зберігати свою актуальність, багато 

в чому є наслідком особливості характеру права країн, що входять до неї. 

Вважаємо за необхідне зауважити, що своєрідна форма англійської 

конституції в значній мірі була зумовлена домінуючою роллю неписаного 

права. Як нам відомо, неписані конституції містяться в конституційних 

угодах, судових прецедентах, в актах парламенту. В свою чергу, на думку 

класиків англійського конституційного права Уейда і Філліпса, в Англії «не 

існує особливого юридичного джерела, сформульованого в формі кодексу, 

що може зазнавати змін тільки на основі волевиявлення спеціальних 

установчих зборів або в порядку звернення до народного голосування. Існує, 
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однак, сукупність утворюютчих конституцію правових норм, які є частиною 

статутного, частиною загального, частиною конституційно-звичаєвого 

права» [251, c. 63]. Не можна не відзначити, що в сучасній англійській 

правовій літературі до неписаної конституції також відносять роботи 

авторитетних юристів. 

Стародавні коріння парламентаризму, стабільна політична і правова 

система, високий рівень правової культури населення та своєрідний 

британський консерватизм дозволяють і досі не мати у Великобританії такої 

конституції. Британська конституція у своєму роді є унікальною. 

Насамперед, унікальність конституції полягає в особливості її форми, 

структури та порядку внесення змін. 

  урахуванням такої специфіки британської конституції стає недивним, 

що в парадигмі британського конституціоналізму досі не вироблена загальна 

теорія конституції [383, c. 34]. Дійсно, дослідники британської конституції 

найчастіше роблять дещо різні акценти в її визначенні, але загальні 

доктринальні основи в їх міркуваннях простежується досить ясно. Більшість 

авторів бачать конституцію як певний набір правил, що регулюють 

відправлення державної влади. Так, в цьому руслі висловлюється 

авторитетний британський дослідник  . Кінг, позначаючи конституцією 

набором найбільш важливих правил, які регулюють відносини між різними 

органами, що здійснюють державне управління, а також відносини між цими 

органами і населенням країни [336]. Таке бачення конституції розділяє з ним 

і А. Томкінс [382], представляючи її як сукупність правил, конвенцій і 

практик, які описують і регулюють устрій, повноваження, функціонування 

органів системи державного правління, а також відносини між приватними 

особами і державними органами влади. Майже повністю повторює 

визначення  . Кінга і В. Богданор [300].  

Разом з тим, виведене саме  . Кінгом визначення було прийнято за 

основу Комітетом з конституції Палати лордів, який використав його для 

позначення меж своєї роботи [336]. 
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Іноді наведене вище визначення розширюється і узагальнюється, що 

знаходить своє вираження в трактуванні конституції як особливого 

конституційного ладу, окреслюючого сферу відправлення державної влади 

[301].  устрічається також і інституційне визначення терміна «конституція». 

Конституція в цьому розумінні – це конституція «жива»  як особлива 

система, яку складають політичні інститути країни разом зі своєю історією, 

традиціями, реаліями існування [383, c. 34].  

Наведені в сукупності теоретичні доробки британських дослідників 

дозволяють зробити висновок, що британська конституція розуміється ними 

як складний комплекс правил і практик, які визначають відправлення 

державної влади, її повноваження та ліміти  інститутів, які, безумовно 

функціонуючи на основі цих правил, разом з тим «формують» власну 

конституційну історію, а також впливають на формування цих правил і 

практик ідей. Незважаючи на плюралістичну розстановку акцентів, 

представляється можливим резюмувати, що вищевказані автори бачать в 

терміні «конституція» особливий конституційний порядок, який обмежує 

відправлення державної влади, – порядок, який позначається ними терміном 

«конституціоналізм» [308, c. 8]. 

Саме таке її розуміння наводиться в творі англійського журналіста 

Уолтера Бейджгота «Англійська конституція», написаному в середині 60-х 

років XIX ст. [294], який з тих пір вважається класичною працею з цієї теми 

[370, c. 25]. Автор послідовно описав в ньому механізм функціонування 

уряду (кабінету), інституту монархії і парламенту, показавши при цьому 

характер взаємин між зазначеними гілками державної влади. 

 дійснивши екскурс в історію відзначимо, що ще протягом XV-XVI 

століть в Англії йшов процес посилення публічно-правових засад в 

організації королівської влади і в механізмах її здійснення. Так, спікер 

Палати Громад у своїй парламентській промові 7 липня 1604 року говорив 

про «закони, за допомогою яких прямує Уряд».  а його словами, існує три 

види таких законів: «по-перше, сommon law, засноване або виведене з 
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божественного права, права розуму і природного права, що є незмінними  по-

друге, позитивне право, засноване, змінюване за допомогою і 

посередництвом випадків і течії часу  по-третє, звичаї» [247, c. 22]. 

Підвищення значення «common law» як регулятора політичних 

відносин в англійському суспільстві вельми сприяло домінантній в 

середовищі англійських правознавців і політичних діячів доктрині, згідно з 

якою його принципи, що визначали статус і прерогативи королівської влади, 

повноваження і привілеї парламенту, а також норми, що закріплювали права 

і свободи підданих англійського королівства, виникли, розвивалися і 

змінювалися незалежно від будь-якої державної влади. Подібна оцінка 

принципів і норм «common law» виникала з розуміння його як звичаю, який 

зародився з давнини і є заснованим на розумі. Саме таке розуміння 

загального права висловлював в 1610 році у своїй парламентській промові 

Томас Хедлей. «Common law – це розумний звичай, діючий в усьому 

королівстві, випробуваний часом, відображений в записі королівського суду, 

що має юрисдикцію по всьому королівству, покликаний нести добро і вигоду 

для держави» [305, c. 223]. 

Поряд з терміном «common law» для позначення юридичної 

конструкції державного ладу Англії в перші десятиліття XVII століття стали 

застосовуватися слова «constitution» або «fundamental laws». Причому в міру 

загострення політичної боротьби між парламентаріями та королем зазначені 

терміни все частіше звучали на засіданнях парламентських палат. 

Так, правознавець і парламентарій Дж. Уайтлок (James Whitelocke, 

1570-1632), виступаючи 2 липня 1610 в Палаті Громад при обговоренні 

питання про право короля встановлювати митні збори («impositions») без 

згоди парламенту, заявляв, що подібні дії його величності «суперечать 

природному порядку і конституційної політики цього королівства, яка 

представляє собою «Jus publicum regni» (публічне право королівства)  і тим 

самим знецінюють фундаментальний закон королівства і ведуть до створення 

нової форми держави та правління» [305, c. 226]. 
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Протягом XVI-XVII століть сформувалися і основні доктрини 

британської конституції, що склали її основу – так звані несучі конструкції. 

Це, в першу чергу, теорія «змішаного правління», вчення про королівські 

прерогативи, уявлення про парламентські привілеї, доктрина «двох тіл 

короля» та інші. Протягом XVIII-XIX століть до них додався цілий ряд інших 

доктрин – таких, як: теорія «верховенства» парламенту в законодавчій сфері 

та доктрина «панування права». У міру розвитку законодавчої діяльності 

парламенту, судової практики у справах щодо конституційних питань та 

питань науки конституційного права традиційна британська конституція 

поповнювалася писаними законами, судовими тлумаченнями, новими 

звичаями, коментарями вчених-правознавців. 

В даний час вона вже являє собою не просто конституцію як звід 

правових норм і принципів конституційного значення, а цілу систему 

духовних цінностей, які передбачають певний образ політичного мислення і 

правосвідомості, що програмують відповідний їм характер політичної 

поведінки. 

Повертаючись до дослідження процесів модернізації Основного  акону 

Великобританії зазначимо, що в останні десятиліття в політичній системі цієї 

країни відбуваються зміни, які, на думку багатьох правознавців, потребують 

докорінного перетворення існуючої британської конституції.  

«Англія потребує нової конституції, нової політики, нової державної 

філософії. Наша сучасна система правління застаріла, наша апологія 

демократії слабка, наше загальноприйняте бачення унітарного 

конституціоналізму не користується більше довірою в «новому світової 

порядку», в якому ми живемо» [370, c. 190], – резюмує професор 

університету Ньюкасла-на-Тайні Ян Уорд. «Сполучене Королівство 

проходить через період екстраординарної конституційної зміни, – констатує 

професор Університету в Глазго Крістофер Торнхіл. Протягом десяти років 

Уестмінстерська модель, що вважалася ідеальним типом вільного 

мажоритарного правління, побачить введення цілої серії нових стримувань і 
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противаг для ослаблення влади і свавілля уряду. Деволюція, Акт про права 

людини, реформа Палати лордів, пропорційні системи виборів, свобода 

інформації, новий Верховний суд і маса нових конституційних спостерігачів 

трансформували Уестмінстерську конституцію. Право  вропейського Союзу 

тим часом додало нової форми політичному та інституційному контексту 

Сполученого Королівства. Деякі зміни в конституції характеризуються як 

найбільші після Великої реформи 1832 року й наступного введення 

загального виборчого права» [314, c. 95].  

 а словами американського правознавця Девіда Дженкінса, 

«конституційна трансформація вже відбулася в Сполученому Королівстві. 

Про це свідчать обмеження, накладені на парламентський суверенітет, які 

випливають з судового нагляду за Актом про права людини і Акту про 

 вропейське Співтовариство» [333, c. 959]. 

До перелічених змін слід додати прийняття законів, що ведуть до 

федералізації Великобританії, скасування спадкового перства, застосування 

процедури референдуму для затвердження перетворень в державному ладі та 

інші реформи. 

Визнаючи, що подібні зміни в політичній системі Сполученого 

Королівства ведуть до появи в цій країні нової конституції, правознавці 

сходяться на думці про те, що суть реформи британського конституційного 

ладу повинна проявлятися в модернізаційному переході від неписаної 

конституції до писаної. 

Саме такий висновок був зроблений в доповіді Королівської комісії з 

конституції ще в 1969-1973 роках. Розглянувши проблему федералізації 

Великобританії, дана комісія прийшла до наступного висновку: «Ми 

відзначаємо, що федеральній системі правління буде потрібна нова – писана 

конституція, спеціальна процедура для її зміни і Конституційний Суд для її 

тлумачення» [363, c. 185]. 
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Узагальнивши основні аргументи на користь введення в Сполученому 

Королівстві писаної конституції, висловлювані в даний час англійськими 

юристами, зазначимо про наступне: 

1. Неписана британська конституція, «що є в значній мірі 

продуктом до-демократичної і напів-демократичної епохи», не відповідає 

реаліям сучасної «масової демократії». Сучасне суспільство вимагає сучасної 

конституції, а діюча належить до іншої епохи. 

2.  Архаїчна за своєю природою конституція веде до політичного і 

економічного занепаду Великобританії.  

3.  Неписана конституція передбачає незадовільні і неефективні 

заборони і противаги щодо влади. Посилення впливу партійної політики 

протягом останнього століття послабило здатність парламенту забезпечувати 

відповідальність виконавчої влади.  ростання ролі «партійного уряду» 

сконцентрувало владу в руках прем’єр-міністра з незначними її 

конституційними обмеженнями. У зв’язку з цим зростає загроза 

громадянським свободам, альтернативним центрам влади і, в кінцевому 

підсумку, пануванню права, втіленому в чинній неписаної конституції. 

4. Доктрина парламентського суверенітету втратила в останні роки 

своє колишнє значення, внаслідок приєднання Великобританії до 

 вропейського Співтовариства, в рамках якого діє принцип верховенства 

права Співтовариства над національними правовими системами. Однак, це 

питання наразі потребує окремого розгляду виходячи із подій 2017 року, 

коли населення Великобританіі проголосувало на референдумі за вихід із 

складу  вропейського Союзу. 

5.  береження в Сполученому Королівстві неписаної конституції 

буде перешкоджати подальшій його інтеграції з іншими країнами  вропи в 

рамках  вропейського Співтовариства, оскільки їх конституції є писаними. 

Також неписана конституція є складнишою для розуміння і її дотримання 

звичайними людьми, що не мають юридичної освіти. 
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Якщо розуміти під «писаною» конституцією будь-якої держави 

конституцію, виражену в письмовій формі, то не можна не визнати, що 

«писана» частина британської конституції в міру еволюції політичної 

системи Великобританії стає все більш об’ємною.  

«Неписаний» і «некодифікований» характер британської конституції є 

не просто її формою – ці властивості є відображенням її сутності, вони 

випливають з її природи. Разом з тим зауважимо, що сутнісна відмінна риса 

британської конституції полягає зовсім не в тому, що вона неписана. 

Конституції розвинених держав звичайно виходять за рамки текстів їх 

основних законів, внаслідок чого значна частина їх змісту також носить 

неписаний і некодифікований характер [367, c. 44]. 

Професор Йельської школи права Джед Рубенфельд зазначав про 

сучасну конституцію США в своїй доповіді на симпозіумі в Університеті 

Дьюка (Дарем, Північна Кароліна), присвяченому конституційному праву: 

«Сьогодні, однак, неписане право самого різного роду починає відігравати 

все більш помітну роль в конституційних рішеннях Верховного суду. Це нове 

неписане право фігурує в справах, що стосуються прав, які не закріплені в 

тексті конституції, але воно також фігурує в судових спорах щодо 

текстуально виражених гарантій» [366, c. 291]. Думка про те, що Конституція 

США, прийнята в 1787 році в якості єдиного документа, що має вищу 

юридичну силу, не зводиться в даний час до його тексту, висловлює і 

американський правознавець Ернст  нг: «Моє дескриптивне твердження 

полягає в тому, що значна кількість  «конституційної» роботи в нашій 

юридичній системі відбувається в дійсності за допомогою юридичних норм, 

існуючих за межами того, що ми традиційно вважаємо «конституцією»» [393, 

c. 411]. 

Важливо відмітити те, що сутність британської конституції 

відображається в процесі її формування. На відміну від конституцій інших 

сучасних держав вона являє собою не штучне створення групи людей, а є 

результатом природно-історичного процесу розвитку державного ладу Англії 
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(з 1707 року Великобританії). Саме тому вона є творінням не певної групи 

осіб, конкретного парламенту і короля, а британського суспільства в його 

історичного розвитку. 

Те, що в Великобританії поступово розширюється писана частина 

неписаної конституції, дає підставу вченим-юристам ставити питання, 

наскільки можна продовжувати визначати цю конституцію як неписану. В 

англійській правовій літературі вже в середині минулого століття 

зазначалося, що в зв’язку з ростом питомої ваги статутів, що входять до 

Конституції, стало абсурдно говорити про неписану конституцію  у всякому 

разі, краще називати таку конституцію «частково неписаною» [392, с.11]. 

 а способом внесення змін конституція Великобританії є гнучкою, 

тому що в доктрині англійського права немає різниці між «конституційним» 

та «поточним» законодавством. Існує загальний порядок прийняття та змін 

парламентських законів, які не переглядаються судами або оголошуються 

неконституційними. Гнучкість британської конституції дозволяє створити, з 

одного боку, стабільну взаємодію органів державної влади, а з іншого боку, 

забезпечити реальність британської конституції щодо відносин, які склалися 

у суспільстві. 

 азначимо, що питання про місце конституції в системі джерел права 

країн «загального права» не має такого однозначного рішення, як в країнах 

романо-германського права. Конституція була визнана верховним правом, 

але це положення, повторюване в писаних конституціях і визнане 

неписаними конституціями, встановлює, що конституція є джерелом права, 

але не визначає її місця в системі джерел. 

Особливість правової сім’ї «загального права» полягає у визнанні (у 

різному ступені) ідеї особливого характеру неписаної конституції як 

верховного права. Як зазначає американський юрист Л. Картер, природне 

право «передбачає, що за письмовим текстом, за кожною людською спробою 

створити позитивне право стоїть неписаний текс» [303, c. 113]. Розвиваючи 

положення Г. Харта про визнання неписаної конституції правилом визнання, 
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канадський вчений-юрист М. Уолтерс пропонує розрізняти основне і 

фундаментальне значення неписаного (загального) права [389, c. 490]. У 

першому випадку писане право має верховенство над неписаними. У 

другому – неписане право визнається верховним над писаним. Однак М. 

Уолтерс не пропонує критеріїв для розмежування обох випадків, а 

посилається тільки на правило визнання. 

Ключовим положенням, що визначив становище англійської неписаної 

Конституції, став принцип парламентського верховенства. Він встановив, що 

ніякі акти парламенту не можуть мати більшої юридичної сили, ніж інші. 

Парламент може скасувати будь-який прийнятий ним акт або внести в нього 

поправки. Такий підхід позначився як на неписаних, так і на писаних 

конституціях тих країн, в яких також був сприйнятий принцип 

парламентського верховенства (Канада, Австралія). 

Проте, конституційні реформи Великобританії змушують переглядати 

даний принцип. Англійські юристи стурбовані тим, що обговорювана 

можливість прийняття писаної конституції призведе до повної відмови від 

принципу парламентського верховенства або до його суттєвого перегляду. 

Питання про збереження даного принципу знаходиться в центрі дискусії між 

прихильниками і противниками конституційних реформ. 

  точки зору одних юристів, зазначені зміни не порушують принципу 

парламентського верховенства.  «Конституціоналісти, – зауважує Р. Вайль, – 

в ХХ ст. помилково будували дослідження виходячи з юридичного змісту 

принципу парламентського суверенітету, а не історичного і фактичного 

аналізу дії британської конституції. Сутність і практика конституційного 

права не менш важлива, ніж формально-юридичний підхід» [391, c. 405]. 

 ахисники традиційного підходу (насамперед англійський юрист В. 

Уейд) відстоюють незмінність даного принципу. Для обгрунтування такої 

позиції В. Уейд запропонував розрізняти основні і не основні принципи в 

праві. Прицип парламентського верховенства є не просто правилом, що 

міститься в судових прецедентах, а правилом, що стоїть на чолі всіх правил. 
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Такий стан даного принципу заснований на його історичному визнанні, а не 

на юридичному обгрунтуванні, і забезпечує визнання статуту джерелом 

права. Це положення може бути переглянуте тільки «революційним» шляхом 

– шляхом переосмислення ставлення до принципу парламентського 

верховенства  статут не може змінити його зміст.  

Позицію В. Уейда розділяє новозеландський юрист Дж. Голдсворт 

[321, c. 237], який також вибудовує аргументи на підтримку принципу 

парламентського верховенства. На його думку, цей принцип історично був 

сприйнятий усіма трьома гілками влади. Відкрито слідуючи за Г. Хартом, він 

вважає, що принцип парламентського верховенства являє собою центральний 

компонент правила визнання, яке суди не створювали і, отже, не можуть його 

ні скасовувати, ні змінювати. 

 міст даного принципу і його юридична природа досі не мають 

однозначної оцінки як в англійській правовій літературі, так і в правовій 

літературі інших країн «загального права». На думку англійського вченого Т. 

Аллана, не існує більшого свідоцтва сили і гнучкості позитивізму в сучасній 

правовій думці, ніж спори серед конституціоналістів з приводу природи 

парламентського суверенітету [291, c. 614]. 

Одні прихильники конституційної реформи стверджують, що принцип 

парламентського верховенства має доктринальне походження, тому він може 

бути переглянутий або навіть не братися до уваги з метою створення більш 

раціональної системи. Інші юристи вважають, що для затвердження цього 

принципу важливий був факт його визнання судами, які розвинули його зміст 

в судових прецедентах. В такому випадку парламент може переглянути 

даний принцип, оскільки його акти мають більшу юридичну силу, ніж судові 

прецеденти. 

Так, Кок в справі Бонхама («Dr. Bonham’s case») висловив ідею, згідно 

з якою акти парламенту, що суперечать загальному праву і розуму, можуть 

бути визнані судом недійсними. У самій Великобританії позиція Кока була 

підтримана, але так і не отримала розвитку. Сучасний англійський вчений-
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юрист Дж. Фінніс, аналізуючи точку зору Кока, зазначає, що природне право 

все-таки не розглядалося як «тест на дійсність» актів парламенту [318, c. 17]. 

У практиці не виявлено справ, в яких вони визнавалися недійсними з підстав 

їх суперечності природному праву. Кілька століть тому інший англійський 

юрист А. Дайсі категорично стверджував, що ніякої орган не може визнати 

недійсним акт парламенту [313, c. 4]. 

Крім формальних процедур в країнах «загального права» (в тому числі 

у Великобританії), розвиток конституцій забезпечують судді. «Конституція – 

це те, що вважають судді» [374, c. 179], зазначив відомий американський 

суддя Ч.Е. Хьюз. На думку іншого юриста, «конституції були перетворені, 

оскільки всі прогалини були заповнені звичаями, формальними поправками і 

особливо судовим тлумаченням. В цьому відношенні конституції згодом 

стали мати менше значення, ніж положення, розроблені суддями» [347, c. 

16].  

«Конституція, – писав австралійський юрист В. Віндейер – не 

звичайний, а фундаментальний закон  це основне право. У будь-якій країні, 

де дух прецедентного права підтримує панування проголошуваних судами 

конституційних принципів на підставі тлумачення конституції, вони можуть 

змінюватися і розвиватися зі змінами обставин» [395, c. 210].  

 годом суди переглянули свої позиції і відійшли від прийнятих 

прецедентів тлумачення. Прецеденти тлумачення були тією гнучкою 

формою, яка дозволяла змінювати і, по суті, створювати конституційні 

норми. Прецедентне право створювало спадкоємність в конституційному 

розвитку країн «загального права». 

Прецеденти тлумачення є тим каналом, який використовувався для 

звернення до закордонної практики, оскільки судді часто звертаються до 

судових прецедентів, встановлених при тлумаченні Конституції судами 

інших країн. Наприклад, для австралійських суддів важливі рішення їх 

англійських колег. До 1920 р. австралійські судді при тлумаченні Конституції 

орієнтувалися на англійську практику, часто беззастережно застосовуючи 
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принципи, встановлені в прецедентах тлумачення Основного  аконуи 

Великобританії.  

Таким чином, прецедентне право має великий вплив на адаптацію 

конституцій країн «загального права» до постійно змінюваних умов. 

 начною мірою завдяки прецедентному праву продовжує залишатися 

актуальною неписана конституція Великобританії. Прецедентне право 

дозволяє не тільки повністю не оновлювати конституцію або приймати нову, 

як це відбувається в інших країнах  вропи, а й порівняно рідко вносити в неї 

поправки. 

Усі держави мають конституцію в матеріальному сенсі, але не у всіх з 

них є конституція в формальному сенсі. Так, у Великобританії існує 

конституція в матеріальному сенсі, але не формальному, і може бути змінена 

шляхом прийняття звичайного закону, що регулює відносини, які відносяться 

до конституційних. Кожний наступний закон, який містить конституційну 

норму, змінює або доповнює попередній, а прийняття його відбувається у тій 

послідовності, що й для попереднього. У такий спосіб змінюються і 

доповнюються всі некодифіковані конституції, серед яких і основний закон 

Великобританії. 

В найближчий час плануються такі конституційні зміни, як зниження 

вікового цензу для виборців з 18 до 16 років, позбавлення політичної лексики 

термінів, формул, церемоніальних костюмів, що склались протягом минулих 

століть й нині сприймаються як архаїзми. Передбачається обмеження 

королівських прерогатив. Наприклад такі, як право на призначення суддів, 

єпископів, підписання міжнародних договорів, а також оголошення війни. Це 

зумовлено тим, що на практиці саме парламенту та уряду доводиться 

вирішувати такі питання. Консерватори з ліберальними демократами 

піднімають також питання з приводу врегулювання та певної уніфікації 

підходів до фінансування діяльності політичних партій.  

Висловлюється також думка про необхідність розширення процесу 

відбору кандидатів до парламенту. Сьогодні кандидати відбираються на 
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засіданнях членами політичної партії. Однак, пропонується, щоб цей процес 

став відкритим для всіх у відповідному виборчому окрузі, хто оголосив себе 

прихильниками цієї партії (на зразок системи, що діє в США) [378]. 

Але у порівнянні з багатьма іншими демократіями, організаційні та 

процедурні реформи в британській політичної системи здійснюються дуже 

повільно, поступово і частинами. Проте, останніми роками, спостерігається 

зростаючий рух за більш фундаментальні реформи. Останні роки фіксують 

чітку тенденцію, направлену на удосконалення та реформування основ 

політико-правової системи Великобританії. У першу чергу зміни торкаються 

статусу регіонів Об’єднаного Королівства; реформування верхньої палати 

парламенту – Палати лордів  вдосконалення виборчої системи  усунення 

віджилих історично елементів церемоніалу тощо. Важливими орієнтирами 

при цьому служать поглиблення демократії в країні та посилення 

громадського контролю за діяльністю політичних інститутів [151]. 

У підсумку зазначимо, що британську конституцію відрізняє так звана 

«динамічна сталість». Не можна не відзначити, що наразі в країні 

відбуваються значні зміни (розвиток демократії, зростання місцевого 

управління, процеси деволюції, зростання ролі судової влади тощо). Ці зміни 

істотно вплинули на динаміку діючої конституції, але не призвели до 

укладення нової конституційної угоди. Як свідчить практика Великобританії, 

зміни в конституції не обмежуються прийняттям нового законодавства. Вони 

відбуваються в конституційній реальності, яка визначається динамікою 

розвитку конституційних інститутів у взаємодії з міжнародними, 

політичними, соціальними та культурними факторами. 

 бережена суперечливість конституції свідчить про необхідність 

розвитку реформи, розпочатої ще Урядом країни в 1997 р. Сьогодні цей 

процес продовжують консерватори разом з ліберал-демократами. Однак поки 

не сформовано єдиного підходу щодо основ майбутньої нової конституції –  

чи буде взято в основу основне протиріччя сучасної британської конституції 

– між принципами парламентського верховенства і верховенства права, що 
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виражається в зростанні конституційного впливу судової влади. Сьогодні, як 

і раніше, конституція зберігається завдяки самообмеженню двох гілок влади 

– парламенту і судів. 

Слід також звернути увагу на подвійність британської конституції, 

дихотомію її форми і змісту, що дозволяє розвиватися змістовно всередині 

незмінної форми. Окремі елементи британської конституції були змінені 

радикальним чином, але її форма і конституційна модель збереглися в 

загальних рисах. В ході реформи її авторами питання про прийняття нової 

конституції не піднімалося, однак дискусія про бажаність кодифікації діючої 

конституції в науковому середовищі триває. 

Отже, особливостями британської моделі конституційної модернізації є: 

1.  а способом внесення змін конституція є «гнучкою», в доктрині права 

цієї моделі немає різниці між «конституційним» і «поточним» 

законодавством. 

2. Прецедентне право має великий вплив на адаптацію конституцій країн 

«загального права» до постійно змінюваних умов. Прецедентне право 

дозволяє не тільки повністю не оновлювати конституцію або приймати 

нову, як це відбувається в інших країнах  вропи, а й порівняно рідко 

вносити в неї поправки. 

3. Кожний наступний закон, який містить конституційну норму, змінює 

або доповнює попередній, а прийняття його відбувається у тій 

послідовності, що й для попереднього. У такий спосіб змінюються і 

доповнюються всі некодифіковані конституції, серед яких і основний 

закон Великобританії. 

4. Ключовим положенням, що визначає британську модель конституційної 

модернізації, є принцип парламентського верховенства. Він встановлює, 

що ніякі акти парламенту не можуть мати більшої юридичної сили, ніж 

інші. Парламент може скасувати будь-який прийнятий ним акт або 

вносити в нього поправки. Такий підхід позначився як на неписаних, так 
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і на писаних конституціях тих країн, в яких також був сприйнятий 

принцип парламентського верховенства (Канада, Австралія). 

5. Конституції, які підпадають під британську модель конституційної 

модернізації, відрізняє так звана «динамічна сталість». 

6.  міни в конституції не обмежуються прийняттям нового законодавства. 

Вони відбуваються в конституційній реальності, яка визначається 

динамікою розвитку конституційних інститутів у взаємодії з 

міжнародними, політичними, соціальними та культурними факторами. 

 

3.4 Особливості сучасних моделей конституційної модернізації (на 

прикладах Зімбабве, Боснії, Камбоджі) 

Сучасні моделі конституційної модернізації в деяких країнах істотно 

відрізняються від вищерозглянутих через те, що з’являються нові держави та 

конституції, народи здобувають своє право бути незалежними та 

ідентичними, а також через міжнародну боротьбу за економічні ресурси. Так, 

приклади конституційних змін у таких державах як  імбабве, Боснії та 

Герцоговини, Камбоджі, Лівії, Об’єднаних Арабських Еміратів не 

підпадають під ознаки американської, французької, британської моделей 

конституційної модернізації, а тому заслуговують на їх окремий розгляд. 

Конституція є головним законом будь-якої демократичної країни, в ній 

зафіксовані основні засади і принципи, на базі котрих здійснюється державне 

будівництво. Так, конституція набуває першочергового значення в процесі 

формулювання зовнішніх та внутрішніх пріоритетів розвитку держави. Саме 

тому процес написання та ухвалення конституції займає довгий час і 

потребує демократичної легітимізації шляхом публічного обговорення або 

проведення референдуму. Однак, у молодих країнах, які не мають власної 

конституційної традиції і які, до того ж, пережили етнічний конфлікт, цей 

процес може виявитись особливо складним.  

Витоки деяких труднощів політичного і конституційного розвитку 

таких країн як  імбабве значною мірою вкорінені в історичне минуле країни. 
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Вони пов’язані, зокрема, з міжплемінними протиріччями, що виникли ще в 

період становлення державності, а потім підтримувались і насаджувались 

колонізаторами. Існуючі релігійні забобони і наразі значно ускладнюють 

поступальний розвиток  імбабве. 

Особливості конституційного розвитку  імбабве багато в чому 

обумовлені формою колонізації країни, яка здійснювалася білими 

поселенцями, своєрідним її положенням в британській колоніальній системі, 

яке відрізнялося від становища в інших африканських країнах наявністю 

значного прошарку європейського населення [290, c. 98]. Досвід 

конституційного розвитку на прикладі Республіки  імбабве підтверджує, що 

звільнені постколоніальні народи наполегливо шукають ефективні форми 

соціального прогресу, використовуючи в цих цілях також і конституційно-

правові інститути. 

Проводячи екскурс в історію, обумовимо, що початок інтенсивних 

відносин жителів межиріччя  амбезі і Лімпопо (територія сучасного 

 імбабве) з західними країнами був покладений в XVI ст. в період експансії 

на ці землі провідної колоніальної держави того часу – Португалії. Хоча 

португальці залишили помітний слід в доколоніальній історії  імбабве, їм не 

вдалося зробити територію цієї країни своєю колонією.  начно пізніше, у 

другій половині XIX століття, ці землі опинилися у сфері впливу іншої 

європейської держави – Великобританії. Народ  імбабве чинив впертий опір 

колоніалістам, але це не завадило британцям підкорити землі і включити їх 

до складу своєї колоніальної імперії в Африці [298, c. 64].  

Спочатку управління знову приєднаними територіями здійснювалося 

Британською Південно-Африканською компанією (British South Africa 

Company). Пізніше територія отримала статус самоврядної колонії. У другій 

половині XX століття за ініціативою Великобританії була створена 

Федерація Родезії і Н’ясаленда. Федерація включала в себе території 

Південної та Північної Родезії, а також Н’ясаленд (сучасні  імбабве,  амбію і 

Малаві, відповідно).  
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Таким чином, Великобританія намагалася використовувати процеси 

деколонізації в своїх інтересах, створивши життєздатну, але залежну від 

метрополії державу. Досягти цього на практиці виявилося вкрай складно. У 

новоствореній федерації невеликий відсоток білого населення володів 

непропорційно великою кількістю економічних благ. Расова соціально-

економічна поляризація обумовила наростання антиколоніальних процесів.  

Під їх тиском Великобританія була змушена відмовитися від проекту 

Федерація Родезії і Н’ясаленда і в 1964 р. і визнала незалежність Н’ясаленда 

(Малаві) і Північної Родезії ( амбія).  

Однак в Південній Родезії частка білих громадян і ступінь їх 

вкоріненості на цій землі були істотно вище, ніж в Північній Родезії або 

Н’ясаленді. У 1965 р. білі південнородезійці в односторонньому порядку 

проголосили незалежність, прагнучи зберегти державне управління в своїх 

руках. Територія стала називатися Родезія, а продовжувала керувати нею біла 

меншість на чолі з прем’єр-міністром Яном Смітом. Проголошення 

незалежності Родезією не було визнано світовим співтовариством. Невизнана 

держава зазнала сильного міжнародного тиску і економічних санкцій. У 1965 

р. за ініціативою Великобританії Рада безпеки ООН (РБ ООН) прийняла 

резолюцію [361], в якій засудила одностороннє проголошення незалежності 

Південною Родезією і оголосила всі форми боротьби народу  імбабве за 

незалежність законними [385]. 

Однак економічні обмежувальні заходи, вжиті проти Родезії, не надали 

серйозного впливу на ситуацію в країні. Це пояснюється, з одного боку, 

специфікою економіки, яка в силу зовнішньополітичної ситуації прагнула до 

автаркії, з іншого – допомогою інших держав, насамперед ПАР і Португалії 

(остання володіла територією Мозамбіку до 1975 р.).  а аналогією з 

системою апартеїду в ПАР, расистський режим в Родезії відносять до 

колоніалізму особливого типу (Colonialism of a Special Type). 

Спочатку зімбабвійські антиколоніальні рухи намагалися діяти в 

легальному полі. Однак переслідування і репресії проти африканських 
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активістів зробили неможливою мирну боротьбу за громадянські і політичні 

права. У 1960-х рр. починається збройна боротьба, в ході якої африканське 

населення країни намагається домогтися політичної рівноправності з 

нащадками європейських колоніалістів. Міжнародний тиск і громадянська 

війна до кінця 1970-х рр. зробили неможливим подальше збереження режиму 

сегрегації і дискримінації корінного наслення.  

21 грудня 1979 р. в Лондоні представники ПФ  на чолі з Дж. Нкомо і 

Р. Мугабе, а також урядова делегація Солсбері, яку представляли 

А. Музорева, Н. Ситоле і Я. Сміт, підписали Ланкастерську угоду, що стала 

юридичним фактом припинення громадянської війни. Її укладення 

здійснювалося за активної участі Великобританії [360]. Вона була 

організатором Ланкастерських переговорів, а головою конференції був 

міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорд Каррінгтон. В 

угоді сторони домовилися про припинення вогню, прийняття нової 

конституції незалежної держави  імбабве і механізми перехідного періоду.  

Угода також передбачала низку заходів, спрямованих на забезпечення 

прав білої меншини. Приміром, гарантувалася недоторканність приватної 

власності, а білі громадяни  імбабве обирали представників до Палати зборів 

(House of Assembly – нижня палата парламенту) за власним списком. Їх квота 

становила 20 місць із 100. Угода передбачала десятирічний мораторій на 

зміни захисних положень декларації (як наприклад, збереження приватної 

власності) і семирічну заборону на зміну квоти для білої меншини. Однак 

мораторій можна було обійти, якщо б кваліфікована більшість 

парламентаріїв проголосували за це [310, c. 44]. Після закінчення перехідного 

періоду  імбабве здобуло незалежність 18 квітня 1980 р. [368].  

Тенденції конституційного розвитку аналізованого періоду у  імбабве, 

свідчать про те, що, незважаючи на складнощі і зрозумілі процеси 

(одностороннє проголошення «незалежності»), народ  імбабве в умовах 

ярого расизму крок за кроком виривав конституційні поступки у білої 

меншості і колонізаторів. Слід, однак, підкреслити, що ці поступки 
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зводилися нанівець постійними розбіжностями між юридичною і фактичною 

конституцією. Декларуючи ті чи інші демократичні положення в 

колоніальних конституціях, британські колонізатори і родезійські расисти 

створювали такі умови (шляхом прийняття додаткового законодавства та 

іншими способами), які не давали африканській більшості можливість 

скористатися цими конституційними положеннями. 

І вирішальне значення у здобутті державної самостійності  імбабве 

зіграла послідовна національно-визвольна боротьба, яка поступово 

розвивалася і переросла в збройну партизанську війну. Разом з тим в 

досягненні незалежності  імбабве велику роль зіграла підтримка 

соціалістичних країн, прифронтових держав, а також тиск світової 

громадської думки проти колоніалізму і расистських порядків в Родезії. 

Конституція 1979 р. є результатом політичної та дипломатичної 

боротьби, результатом досить тривалого протиборства національно-

патріотичних сил з імперіалізмом. Її прийняттю передували численні 

переговори, конституційні конференції, в ході яких колонізатори намагалися 

зламати мужність зімбабвійського народу, задушити його виступи за свободу 

і незалежність терором і жорстокими карально-репресивними заходами. 

Однак, оскільки ні репресії, ні конституційне маневрування не змогли 

запобігти загостренню національно-визвольної боротьби, колонізатори були 

змушені визнати незалежність  імбабве [351, c. 52]. Правда, це визнання 

супроводжувалося цілим рядом застережень і обмежень, внесених в 

конституцію, розроблену за участю представників метрополії і введену в дію 

одночасно з наданням країні незалежності. 

  іншого боку, національно-демократичні сили  імбабве змушені були 

піти на компроміс, прийняти ряд конституційних пропозицій, що 

перешкоджають прогресивному розвитку незалежної держави. Хоча 

аналізована конституція  імбабве містить положення і застереження, які 

гальмували прогресивні перетворення, недостатньо враховувала національні 

особливості зімбабвійського суспільства, тим не менше вона являла собою 
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важливий етап у розвитку країни, відкриваючи реальні можливості для 

становлення національної державності, розвитку нової політичної системи, 

досягнення справжньої політичної і економічної самостійності і була 

значним результатом конституційної модернізації як наслідку мирних 

переговорів. 

Досвід конституційної реформи Боснії та Герцеговини серед 

«виникаючих» [1, c. 122] держав представляє унікальний випадок. По-перше, 

тому, що в сучасних територіальних межах Боснії та Герцеговини виникла як 

одна з шести республік соціалістичної  гославії і була утворена не за 

національним, а за історико-географічним принципом. Як відомо, внутрішні 

адміністративні кордони СФР  не враховували етнокультурну специфіку 

регіону. Саме це давало сербам підставу вважати (на неофіційному рівні) 

Боснію і Герцеговину не державою, а географічною назвою. Соціалістична 

республіка Боснії та Герцеговини заклала основи держави, насамперед, як 

територіальної, національної ідентичність якої не склалася. Саме останнє 

спровокувало збройний конфлікт між сербами, хорватами і мусульманами в 

1992 р., що закінчився військовою інтервенцією НАТО і підписанням 21 

листопада 1995 р. Дейтонських угод [377]. 

 По-друге, дейтонська Боснія – перший протекторат на території 

колишньої СФР , з необмеженими повноваженнями інститутів зовнішнього 

управління – Рада по виконанню Мирної угоди (РМ), і жорсткою військовою 

структурою з підтримання миру – Сили виконання угоди (НАТО) і Сили 

 вропейського союзу (С С).  овнішнє управління, згідно РМ, визначає 

формальне існування держави Боснії та Герцеговини, має міжнародне 

визнання у межах колишньої республіки СФР , членство в ООН, 

загальнодержавні органи управління та адміністративний устрій. Іншими 

словами, Боснія та Герцеговина має лише статусність.  

По-третє, твердження про те, що Боснія та Герцеговина – це держава 

без державності, тобто протекторат, засноване на факті появи Конституції 

цього новоутворення в якості Додатку № 4 до Мирної угоди. Основний закон 
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цієї держави готувався в США, а значить, покликаний зафіксувати інтереси 

іншої країни та її союзників. Відповідно, цей документ не має необхідної для 

демократичної держави-стану легітимності. 

 По-четверте, унікальність цього випадку в тому, що є всі підстави 

називати цей протекторат «слабкою ланкою», оскільки головним підсумком 

Дейтона стала двохрівнева організація влади: рівень ентитетів – Федерація 

Боснії та Герцеговини (мусульмани і хорвати) і Республіка Сербська – і 

рівень уряду Боснії та Герцеговини, що надзвичайно ускладнює процес 

прийняття важливих для метрополії рішень, як правило, через особливу 

позицію сербів з питання збереження своєї автономії. Крім того, ні з одного 

питання, що стосується майбутнього Боснії та Герцеговини, представники 

основних сегментів держави не можуть прийти до консенсусу. Нарешті, саме 

міжнародна надбудова стала ініціатором перегляду Дейтонських угод, 

ліквідації особливих прерогатив ентитетів і створення централізованого 

політичного порядку, що повністю, без всяких обмежень підвладний 

наднаціональним структурам ( С і НАТО). 

Конституція Боснії та Герцеговини є додатком № 4 Дейтонських угод, 

підписаних в Парижі 14 грудня 1995 року. Республіка Сербська існує на 

підставі власної Конституції, прийнятої 14 вересня 1992 року. Дейтонські 

угоди заснували посаду Верховного представника, наділеного найвищою 

владою та одноосібним правом інтерпретації Конституції і законів Боснії і 

Герцеговини [138, c. 40]. 

Деякі дослідники вважають укладення Дейтонських домовленостей від 

початку неправильним рішенням для країни, яка потерпає від міжетнічної 

ворожнечі, адже в рамках Дейтонської конституції етнічна приналежність 

фактично стала наріжним каменем державної системи: «…вся система 

інститутів базується на етнічній приналежності, яка і є головною причиною 

розбрату між боснійськими народами.» [296, c. 360]. «На державному рівні 

розподіл повноважень в інститутах, побудованих на принципі етнічної 
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репрезентативності, виявився непрацездатним. …негативний консенсус за 

принципом divide et impera продовжує превалювати» [345, c.  7]. 

Трирічна громадянська війна в Боснії і Герцеговині, що тривала з 1992 

по 1995 рр., завершилася в грудні 1995 р. укладенням мирної угоди в Парижі, 

положення якої було до цього узгоджено в ході перемовин в американському 

місті Дейтон. Дейтонська угода передбачала створення децентралізованої 

держави, яка включала в себе два так званих ентитети: Республіку Сербську, 

населену переважно сербами, та Федерацію Боснії і Герцеговини із 

босняцьким та хорватським населенням. Пізніше округу Брчко було виділено 

в окрему автономну одиницю. Федерація складається з десяти кантонів, 

кожен з яких має певний рівень автономії, що гарантується існуванням 

органів місцевого самоврядування. Додаток 4 до «Генеральної рамкової 

угоди про мир в Боснії і Герцеговині» став новою конституцією Боснії. У 

ньому було проголошено відданість нової держави демократичним 

принципам, створено вищезгадану систему ентитетів та центральні державні 

органи, повноваження яких було чітко визначено відносно повноважень 

ентитетів. Так було створено одну з найбільших і найскладніших 

бюрократичних систем у світі. 

На даний момент державна структура Боснії та Герцеговини включає в 

себе величезну кількість президентів, прем’єр- міністрів, парламентів, урядів 

та судів, що робить Боснію першою у світі країною за кількістю 

високопосадовців на душу населення. 

На додаток до великого держапарату міжнародним співтовариством, 

представленим Радою з імплементації мирної угоди, було засновано Офіс 

Верховного Представника. Цей орган було створено з метою нагляду за 

процесом впровадження положень мирної угоди, а призначення його голови 

– Верховного Представника було покладено на Раду Безпеки ООН. Через два 

роки після створення ОВП в 1997 р., Верховного Представника було 

наділено додатковими широкими виконавчими повноваженнями, що відомі 
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як Боннські повноваження, та які зіграли значну роль у подальшому, у ході 

післявоєнної реконструкції і державного будівництва. 

Державну систему, створену в Дейтоні, побудовано на засадах 

консоціаційної демократії. Це означає, що її було сконструйовано з метою 

подолання ворожості та створення умов для примирення та консолідації 

бувших суперників у межах унітарної країни. Такий підхід, передусім, є 

необхідним для захисту інтересів етнічних та інших меншин у 

мультинаціональних країнах. У випадку Боснії, консоціація видається 

єдиним можливим варіантом, через те, що це єдина модель, яка може 

гарантувати рівномірний доступ до інструментів прийняття та блокування 

рішень усім етно-конфесійним групам з яких складається боснійське 

суспільство. 

 адля дотримання рівноправ’я сербів, бошняків і хорватів, у межах 

Дейтонської конституції було впроваджено центральні владні органи, що 

існують паралельно зі структурами двох ентитетів, а саме: двопалатний 

парламент, раду міністрів та інститут президентства, до якого входять по 

одному представнику від кожного з етносів.   цією ж метою було розроблено 

складний механізм поділу владних повноважень та етнічної репрезентації на 

державному рівні (в тому числі надання права вето для кожного з етносів та 

широкої автономії обом ентитетам), тобто було впроваджено систему 

стримувань і противаг, що базується на етнічній приналежності. Таким 

чином, по всіх рішеннях, що знаходяться в компетенції центральної влади, 

має бути досягнуто консенсусу. 

 а задумом її творців, Дейтонська система мала стимулювати три 

боснійські народи до того, щоб на однакових засадах поділяти владу і 

відповідальність у кордонах єдиної країні, радше ніж розділяти їх. Однак як 

стало дуже скоро зрозуміло, взаємне неприйняття між нещодавніми ворогами 

є глибоко вкоріненим у свідомості боснійців [334, c. 106]. 

Дейтонські домовленості остаточно закріпили результати боснійського 

конфлікту: досягнення компромісу між трьома ворогуючими сторонами. По 
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закінченні конфлікту не було переможених та переможців, кожна зі сторін 

досягла своєї мети, але тільки в певних межах. Боснійці спромоглися 

відстояти незалежність Боснії і Герцеговини, однак замість унітарної 

держави отримали напівконфедеративний устрій. Серби зуміли відстояти 

власне право на широку автономію, однак не змогли приєднатися до 

оновленої  гославської Федерації. Хорвати, які прагнули федеративних 

відносин із боснійцями в межах республіки, фактично досягли своєї мети, 

однак через свою малу чисельність, у порівнянні з боснійцями та сербами, 

вони опинились у найбільш вразливому становищі. 

Післявоєнний порядок, що було встановлено згідно з Дейтонськими 

домовленостями в Боснії і Герцеговині, базується на моністичному підході 

до проблеми співвідношення між міжнародним та національним правом.  У 

свою чергу звідси випливає де-факто примат положень міжнародних 

конвенцій, статутів та міжнародного звичаєвого права, що разом складають 

фундаментальні принципи міжнародного права, над положеннями 

внутрішньодержавного права [379, c. 7]. 

Дейтонська мирна угода, її зміст, формулювання, які вона містить, та 

сама ініціатива її укладення були інспіровані міжнародними гравцями, які 

брали участь у процесі врегулювання боснійського конфлікту. Характер 

укладеної угоди і наведена вище специфіка законодавчого поля Боснії та 

Герцеговини, що її було закріплено в новій конституції, свідчать про, 

принаймні часткову, втрату Боснією свого суверенітету на користь 

міжнародного співтовариства. Таким чином, логічною видається і подальша 

інтернаціоналізація процесу державного будівництва. 

Отже, незважаючи на неспроможність упровадити масштабне 

реформування в повному обсязі, загалом реформи останніх років показали, 

що Дейтонська система не є скам’янілим утворенням, що не потребує 

покращення, а навпаки, питання її модернізації є нагальним і гостро стоїть на 

порядку денному. Також варто відзначити, що відносний успіх реформ 

продемонстрував, що співробітництво між боснійськими етносами можливе, 
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хоч і в обмеженому обсязі. Таким чином, було створено засади, на яких мала 

відбутися більш суттєва ревізія законодавства і було надано поштовх 

подальшим змінам, що вилилися в існування першого проекту 

конституційної реформи. 

Вивчення модернізаційних процесів має істотне теоретичне і практичне 

значення для суспільств, які перебувають у процесі змін. У цьому плані 

особливий інтерес представляє аналіз конституційних модернізаційних 

процесів у політичній системі Камбоджі, держави, розташованій в одному з 

найбільш динамічних регіонів світу – в Південно-Східній Азії. 

Після набуття в 1954 р. незалежності Королівство Камбоджа вступило 

в перехідний період. У країні склалася багато в чому унікальна політична 

ситуація: з одного боку, збереглися і навіть посилилися традиційні інститути 

монархічної влади, з іншого – з’явилися реальні передумови для 

демократичного розвитку (парламентаризм, багатопартійність) [356, c. 44].  

Після отримання незалежності в 1953 р., закономірною стала політична 

нестійкість країни. У Камбоджі зберігалися традиційні суспільно-економічні 

відносини і авторитарно-бюрократична структура політичної влади. Не 

дивлячись на деякі позитивні тенденції в політичних перетвореннях країни 

(створення парламенту – Національні збори), в Конституції 1956 р. не було 

закріплено статусу політичних партій. На думку фахівців, саме ця обставина 

призвела до появи деспотичних засад в системі державного управління 

країни [260, c. 112]. 

Багато в чому на внутрішній політичний розвиток Камбоджі вплинуло 

несприятливе зовнішньополітичне оточення. Камбоджа, як і інші країни 

Індокитаю, стала певним полігоном, де ідеологічне протистояння двох 

світових соціально-економічних систем перейшло у військове. В цьому 

відношенні слід особливо виділити вплив Сполучених Штатів Америки і 

Китайської Народної Республіки на дестабілізацію внутрішньополітичної 

обстановки в Камбоджі, яка призвела до початку громадянської війни, так 
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оскільки підтримка опозиційних сил США зробила можливим військовий 

переворот 1970 р., в результаті якого Сіанук був відсторонений від влади.  

В жовтні 1970 року пномпеньский режим проголосив «Кхмерську 

республіку» і було сформовано правий уряд Лон Нола. Це стало важливим 

поворотним моментом в історії Камбоджі. Та відносна стабільність, яку 

підтримував Сіанук протягом більше 15 років, була порушена 

громадянською війною. Причина падіння режиму Сангкума багато в чому 

пов’язана в його інституційною слабкістю. Структурна аморфність цієї 

правлячої організації, утопічність ідеології «кхмерського буддійського 

соціалізму», відсутність справжнього парламентаризму, відсутність 

гнучкості у внутрішньополітичному курсі уряду – все це призвело до 

ослаблення системи державного управління, до зростання соціальної 

напруженості і, як наслідок, до розвитку конфліктної ситуації [259, c. 77].  

Влада в даних умовах вибрала свій, так званий «третій» шлях розвитку. 

На першому етапі в 1965 році була прийнята Конституція і хоча влада короля 

виявилася необмеженою, було затверджено національні збори. Було введено 

посаду прем’єр-міністра. Конституція проголосила наявність законодавчої, 

виконавчої, судової влади. Але з часом парламентська форма правління 

дозволила «демократичним» шляхом оформити по суті авторитарний режим 

в парламентському оформленні.  

Король Н. Сіанук протягом 15 років, хоча і проводив політику, 

спрямовану на посилення особистої влади, тим не менш, йому вдавалося 

створити камбоджійському суспільству певний рівень стабільності. 

Вирішальним фактором, який призвів до радикалізації різних груп селянства, 

стало перетворення країни в прифронтову державу в період Індокитайської 

війни і початок з 1968 р. бомбардувань її прикордонних з В’єтнамом 

територій американською авіацією. Все це разом привело до початку 

громадянської війни в Камбоджі і створило умови для перемоги лівого 

радикалізму у вкрай агресивній формі [17, c. 123]. У 1975 р. до влади в 

Камбоджі прийшов режим «червоні кхмерів», який повністю зруйнував всі 
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створені державні та політичні інститути. Таким чином розвиток 

модернізаційних процесів у Камбоджі носив досить суперечливий характер. 

Цей період став можливий тому, що 70-ті роки стали періодом визвольної 

боротьби проти нових інтервентів в особі США, а заодно і їх ставлеників – 

уряду Лон Нола. Найголовнішим чинником повалення режиму «червоних 

кхмерів» стало створення і діяльність єдиної, що охоплює всю країну, єдиної 

патріотичної організації Фронту національного порятунку Кампучії, що 

об’єднала всі здорові сили суспільства. 

ООН і ряд країн не визнали новий уряд Камбоджі. Остаточний вивід 

в’єтнамських військ з Камбоджі стався в 1989 році, але громадянська війна в 

країні після цього тривала ще деякий час. У зв’язку з політичною кризою 

новий лідер (прем’єр-міністр) Камбоджі Хун Сіна погодився на 

посередництво ООН. У 1989 р. конституційні зміни перетворили НРК в 

Держава Камбоджу. Було прийнято рішення про реставрацію монархії, 

повернення короля Сіанука і проведення вільних виборів. 24 вересня 1993 

року відновилося Королівство Камбоджа. ООН в особі свого тимчасового 

органу визнала нову державу. 

Нова Конституція проголосила встановлення в Камбоджі 

багатопартійного ліберально-демократичного режиму, що гарантує 

дотримання прав людини і владу закону [376].  гідно з Конституцією, 

політичний устрій Камбоджі являє собою конституційну монархію. У сфері 

економіки Конституція проголосила курс на ринкову економіку, у сфері 

зовнішньої політики – курс нейтралітету і неприєднання. Декларуючи 

пріоритет сучасних демократичних цінностей, Конституція водночас 

надавала велике значення традиційним цінностям. 

 а роки демократизації в Камбоджі відбулися певні зміни у формах 

політичного процесу. Він набув деяких демократичних рис, таких як 

наявність демократичної конституції, регулярні вибори вищих і місцевих 

органів влади, відносна свобода преси і свобода дій для опозиційних партій 

та громадянського суспільства [156, c. 58]. Насильство перестало бути 
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основним інструментом державної діяльності і механізмом впорядкування 

розвитку суспільства.  

Була ліквідована міжнародна ізоляція Камбоджі. Проте інтереси 

громадян представлені і захищені раніше вкрай слабо, їх права, зафіксовані в 

Конституції, не підкріплені соціальними і економічними гарантіями, їх 

політична активність незначна і практично обмежується лише участю у 

виборах. Досвід Камбоджі показав явне перебільшення значення виборів як 

генератора демократичних змін. Новостворена держава використала для 

підтримання своєї життєдіяльності старий бюрократичний апарат – носій 

традиційної ментальності, норм поведінки і політичних звичок.  

Якщо оцінювати ситуацію в Камбоджі з точки зору успіхів 

«просування демократії» та ефективності конституційної модернізації, то 

слід визнати, що вони поки що незначні. Країна не вийшла за межі 

початкової стадії демократизації. Якщо ж підходити до ситуації з точки зору 

камбоджійської політичної реальності з урахуванням тієї національної 

трагедії, яку пережили камбоджійці в 1980-ті рр. – режим геноциду 

«червоних кхмерів», двадцятирічна громадянська війна, міжнародна ізоляція, 

необхідно констатувати очевидну позитивну динаміку. Країна домоглася 

стійкої політичної лібералізації, відновила територіальну цілісність, успішно 

інтегрувалася в регіональний і світовий економічний простір, досягла 

високих темпів економічного зростання, створила плюралістичний за 

формою політичний простір.  

Всі Основні  акони, які ми розглянули вище, об’єднані тим, що були 

прийняті внаслідок революційних подій у державі. До них ще належить, 

наприклад, Лівія, яка в 2011 році прийняла Конституційну Декларацію Лівії. 

Ще одним прикладом сучасної моделі проведення конституційної 

реформи є досвід Об'єднаних Арабських Еміратів, де Конституція була 

прийнята у 1971 році. Конституція Об'єднаних Арабських Еміратів була 

затверджена не референдумом, а підписана усіма правителями еміратів, тому 

їй притаманні ознаки міждержавного договору. 



191 

 

Отже, основними ознаками вищенаведенної моделі конституційної 

модернізації є: 

1. Така модель характерна для звільнених постколоніальних народів 

(колишні метрополії), для держав, які тільки почали своє незалежне 

існування та для держав, у яких нещодавно відбувалася громадянська 

війна. 

2. Труднощі проведення конституційної модернізації значною мірою 

вкорінені в історичне минуле країни. Вони пов’язані з несприятливим 

зовнішнім оточенням, міжплемінними і міжрасовими протиріччями, 

релігійними забобонами. 

3. Мета проведення конституційної модернізації в таких країнах – це 

подолання ворожості та створення умов для примирення та консолідації 

суперників у межах унітарної країни.  

4. В країнах може існувати широкий набір демократичних інститутів і 

процедур (конституція, багатопартійність, свобода преси, вибори, 

ненасильницька зміна урядів тощо), проте характер їх функціонування 

істотно відрізняється від класичної моделі ліберальної демократії. 

5. Втручання міжнародних організацій у внутрішні конституційні процеси 

держави. 

 

3.5 Конституційна модернізація в Україні в контексті зарубіжного 

досвіду 

 начення конституції для успішного функціонування сучасної 

цивілізації є настільки вагомим, що вже сам факт її прийняття можна оцінити 

як крок до демократичної організації держави, оскільки будь-яка конституція 

певною мірою передбачає обмеження державної влади, створення 

можливостей для саморегуляції суспільних інститутів.  

Сьогодні термін «конституція» розуміють переважно у двох значеннях: 

значенні фактичної конституції (реальна, існуюча в дійсності, організація 

держави і суспільства і взаємовідносини їх з людиною), яку має кожна 
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держава в тому чи іншому вигляді, незалежно від наявності конституції як 

політико-правового документа, і значенні юридичної конституції. Тобто 

юридична конституція – це система правових норм, а фактична – система 

відносин.  

Розмежовувати фактичну і юридичну конституцію було запропоновано 

ще німецьким вченим Ф. Лассалем, який писану конституцію визначав як 

зібрані «на одному аркуші паперу, в одному акті підстави установ і влади 

уряду даної країни». А фактичну конституцію характеризував як фактичне 

співвідношення сил у даному суспільстві [127]. Хоча, як зазначає В. Чіркін, 

словосполучення «фактична конституція» використовується досить рідко, 

саме співставлення фактичного становища і конституційних норм – явище 

звичайне не тільки в наукових дослідженнях, але і при оцінці деяких 

важливих подій, що відбуваються в країні.  відси виникає поняття «фіктивна 

конституція», норми якої не відповідають дійсності [268]. Співвідношення 

цих понять виражає ступінь відповідності чи невідповідності основного 

закону держави реальному, фактичному положенню в ній.  

Англійський вчений С. Стронг визначав конституцію як сукупність 

принципів, відповідно до яких регламентується діяльність органів влади, 

права тих, ким управляють, і відношення між ними, що характеризує 

приналежність його до англійської школи, оскільки в конституцію 

Великобританії входять як закони, так і традиції, звичаї, судові прецеденти 

[100, с.87]. 

На думку американця Ч. Берда, конституція – це документ, який 

встановлює межі активності органів влади і межі їх повноважень та визначає 

свободи громадян. Це типовий американський підхід, оскільки, на думку 

провідних американських мислителів, політичних теоретиків і практиків, 

держава має регулювати відносини між громадянами. І чим менше вона 

регулює відносини, чим менше втручається в їхнє життя, тим краще [100, 

c.89]. 
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Отже, Конституція – основний закон громадянського суспільства і 

держави, який має вищу юридичну чинність, через який (відповідно до 

багатовікового досвіду і прагнень народу) затверджуються основи 

суспільного і державного ладу і механізм їх дії, спрямовані на зміцнення 

держави і забезпечення прав і свобод громадян [219]. 

Конституція не може не реагувати на зміни, що постійно відбуваються 

у суспільстві, тому до будь-якої конституції рано чи пізно вносяться зміни. 

Динаміка суспільного і державного життя неминуче породжує необхідність 

приведення Основного  акону у відповідність до нових умов, вимагає зміни 

або скасування застарілих норм. Але така зміна обов’язково має відбуватися 

тільки за законодавчо передбаченим порядком. Тому є нагальна потреба, 

принаймні в науковому плані, звернутися до аналізу перспектив внесення 

змін до Конституції України. 

 алежно від наявності чи відсутності такого ускладненого порядку 

конституції поділяються на «жорсткі» і «гнучкі». Гнучкі конституції 

змінюються в тому ж порядку, що і звичайні закони, тобто ніяких особливих 

процедур у цьому випадку не існує. Гнучкими, як правило, є конституції 

змішаного типу (Конституція Великобританії, Нової  еландії). Але існують і 

писані Основні  акони, які не передбачають особливого порядку внесення до 

них змін. Наприклад, Конституція Монако 1911 року, конституційні 

документи Саудівської Аравії, Конституція Гани 1960 року та деякі інші 

[136, с. 144]. 

Жорсткі конституції змінюються і доповнюються в більш складному, 

ніж звичайні закони порядку. Якщо парламентські закони приймаються і 

змінюються простою більшістю голосів, то для прийняття поправок і 

доповнень до конституції встановлюється особлива процедура, яка 

визначається в ній самій.  

Особливість порядку внесення змін до Основного  акону прямо 

залежить від порядку його прийняття. Порядок внесення змін до конституції 

відбувається за відповідними правилами, закріпленими в ній.  азначимо, що 
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жорсткість конституції проявляється у двох аспектах: матеріальному і 

процесуальному. Матеріальний аспект жорсткості конституції полягає в 

тому, що, як правило, в Основному  аконі визначено коло питань, які не 

підлягають зміні або прийняття змін щодо яких суттєво обмежено 

встановленням ускладненої процедури внесення змін. Процесуальний аспект 

жорсткості конституції полягає в тому, що внесення змін до Основного 

 акону здійснюється шляхом складнішої процедури порівняно з процедурою 

внесення змін до звичайних законів [226]. 

Однак не треба сприймати жорсткість як запоруку абсолютної 

юридичної сили конституції, абсолютної її стабільності. Жорсткість 

Основного  акону впливає на порядок внесення змін до конституції та 

забезпечує її відносну стабільність, ніяк не впливаючи на юридичну силу. 

Відтак, як приклад, можна навести факт існування Конституцій Бельгії, 

Нідерландів, внесені зміни до яких настільки кількісні і якісні, що можна 

говорити про повну ревізію цих Конституцій. 

Така різноманітність процедур щодо внесення змін до тих чи інших 

положень конституцій зумовлена тим, що конституція не може виконувати 

своє завдання, якщо абсолютно всі її положення, розділи підлягатимуть 

перегляду, зокрема, кваліфікованою більшістю. Отже, видається доречним 

те, що визначено положення конституції, які не підлягають зміні взагалі, 

положення, зміни до яких приймаються в особливому ускладненому порядку 

і положення – найменш вразливі зміни до яких приймаються у порівняно 

спрощеному порядку. 

Ще однією проблемою, яка виникає при внесенні змін до конституції, є 

конкретні історичні обставини, через які виникає необхідність змінити 

Основний  акон чи окремі його положення. Особливо хитким у цьому 

аспекті є становище держав, які нещодавно здобули незалежність, у держав із 

слабкою економікою, соціальною інфраструктурою тощо. Адже нерідко саме 

соціально-економічні чинники призводять до політичної кризи у суспільстві. 

Тому виникає питання, чи необхідно змінювати Основний  акон, щоб 
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стабілізувати політичну ситуацію у суспільстві, чи власне фактор 

стабільності у державі і суспільстві є важливим підґрунтям для внесення 

зважених, обміркованих, а не спонтанних змін до Основного  акону. На 

думку деяких вчених, інколи за певних умов виникає необхідність внесення 

змін до конституції, але важливо пам’ятати, що оскільки конституція є 

стабілізуючим чинником у суспільно-політичному житті, то діяти ефективно 

вона може тільки з умов довгостроковості.  міни до конституцій мають бути 

політично зваженими, юридично грамотними і насамперед вони повинні 

здійснюватися у період стабілізації [278]. 

Світовій теорії та практиці конституціоналізму відомі такі способи 

зміни конституції: внесення доповнень до існуючого тексту, скасування 

певних статей і перегляд тексту. 

У свою чергу можна виділити два способи інкорпорування доповнень 

до тексту конституції. Перший, він ще має назву європейський, передбачає, 

що в разі, коли приймається нова стаття, стара вже не діє, виключається з 

тексту конституції і замінюється на нову, тобто відбувається заміна частин 

конституції. Цей спосіб є найпоширенішим. Другий варіант, американський, 

полягає в тому, що конституція є цілісною і неподільною, з неї нічого 

виключити не можна, а всі поправки приєднуються до основного тексту. 

Тобто формального виключення тих норм, які припинили свою дію не 

відбувається. Для того, щоб визначити, які положення конституції діють, а 

які ні, необхідно спочатку ознайомитися з її основним текстом, а потім з 

усіма поправками. Крім США, такий порядок внесення змін передбачено в 

Конституції Венесуели, застосовувався він в  гославії і Чехословаччині. На 

думку М. Чудакова, цей спосіб має свої переваги, оскільки дає змогу 

прослідкувати хід історичного конституційного розвитку даної країн [269]. 

Скасування певних статей може також відбуватися шляхом прямої вказівки 

про виключення з тексту конституції певної статті. 

У Розділі ХІІІ Конституції України «Внесення змін до Конституції» 

зазначено, що зміни вносяться шляхом прийняття закону. 
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Більш радикальною формою зміни конституції є її перегляд. Якщо 

виникне така необхідність, буде прийнято нову Конституцію. Повний 

перегляд конституції можливий і без формальної зміни дати її первісного 

прийняття. Перегляд конституції, як правило, пов’язаний з необхідністю 

внесення змін до певних розділів, які зміні не підлягають. 

Існує багато способів зміни конституції. Але всі вони зводяться до 

того, що зміни конституційних положень здійснюються в більш 

ускладненому порядку. Не є винятком і Конституція України.  окрема, 

можна виділити такі риси процедури внесення змін до Основного  акону 

України. 

1. Особливий суб’єкт права ініціативи конституційного перегляду. Як 

правило, суб’єктами права ініціативи внесення змін до конституції є ті, що і в 

законодавчому процесі. У багатьох країнах право ініціювати розгляд змін до 

конституції мають не окремі члени парламенту, а певна визначена їх частина. 

Так, згідно статті 154 Конституції України, законопроект про внесення змін 

до Основного  акону може бути поданий Президентом України або не менш 

як третиною народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України. Відповідно до статті 156 Конституції України 

законопроект про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ подається Президентом 

України або не менше як двома третинами від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

2. Наявність застережень щодо можливості внесення змін до 

Конституції України   

Наприклад, застереження, які стосуються змісту положень Конституції 

спрямовані на захист конституційного ладу, прав і свобод людини і 

громадянина, на забезпечення стабільності конституції. Уперше незмінність 

конкретного положення була передбачена у Франції: актом 1884 р. тогочасна 

конституція цієї держави була доповнена застереженням, згідно з яким 

республіканська форма правління не може бути предметом перегляду.  
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 гідно статті 157 Конституції України, то Конституція не може бути 

змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод 

людиниі громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності 

чи на порушення територіальної цінності України. Конституція не може бути 

змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. 

3. Попередній конституційний контроль законопроектів. Попереднім 

(превентивним) називається такий контроль, який поширюється на 

законопроекти, що розглядаються парламентом, до їх промульгації. 

Попередній конституційний контроль має місце в багатьох європейських 

країнаx. Але за об’єктом, обсягом та юридичними наслідками він істотно 

відрізняється. Як правило, об’єктами попереднього конституційного 

контролю є прийняті парламентом закони перед промульгацією, закони про 

міжнародні договори перед їх ратифікацією тощо. Попередній контроль 

законопроектів про внесення змін до Конституції у практиці зарубіжних 

країн застосовується нечасто. Незважаючи на відмінності в об’єктах, обсязі 

та юридичних наслідках, попередньому конституційному контролю 

притаманні й спільні риси. Їх, на нашу думку, дуже вдало визначив 

М. Козюбра: 

– питання суб’єктів ініціювання попереднього контролю  

– питання про початковий момент процедури попереднього 

контролю  

– питання характеру попереднього контролю за юридичними 

наслідками  

– питання щодо долі законопроекту, в який після позитивного 

висновку Конституційного Суду України парламентом внесені поправки. 

4. Особлива процедура внесення змін  Порядок внесення змін до 

конституції можна поділити на певні етапи. Перший етап – це утворення 

установчих зборів, проведення референдуму або організація роботи 

парламенту за відповідною процедурою. Інколи має місце поєднання цих 

організаційних форм: наприклад, діяльність парламенту чи установчих зборів 
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поєднується з референдумом. Другий етап – це особлива процедура внесення 

змін, зокрема, це – прийняття змін кваліфікованою більшістю голосів, 

повторне схвалення прийнятих змін, розведеність прийняття змін у часі. 

Так, згідно статті 155 Конституції України, то законопроект про 

внесення змін до Конституції (крім розділу І, ІІІ, ХІІІ), попередньо схвалений 

більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається 

прийнятим, якщо на наступній  черговій сесії Верховної Ради України 

занього проголосувало не м енше як дві третини від конституційного складу 

Верховної Ради України. Що ж стосується законопроекту про внесення змін 

до розділів І, ІІІ, ХІІІ, то відповідно до статті 156, за умови його прийняттяне 

менше як двома третинами від конституційного складу Вкрховної Ради 

України, він ще затверджується всеукраїнським референдумом, який 

призначається Президентом України. 

5  Промульгація й офіційне оприлюднення  

Процедура прийняття Верховною Радою України законів про внесення 

змін до Конституції України, визначена розділом XIII Основного  акону 

України, не передбачає окремого порядку підписання та оприлюднення таких 

законів.   підстави вважати, що на них поширюється загальний порядок.  

Поняття проектування конституційного процесу може значно сприяти 

удосконаленню, заснованому на розумінні наслідків різних можливих 

варіантів [332]. Наприклад, в останні роки дослідники намагалися відповісти 

на такі питання: який орган краще пристосований до завдань 

конституційного процесу – парламент або установчі збори  що краще сприяє 

досягненню консенсусу – прозорість або високий ступінь конфіденційності в 

переговорах  повинні бути чітко визначені терміни для різних стадій процесу 

і, що вкрай важливо, наскільки високою повинна бути ступінь участі 

населення. Дослідження не настільки досконалі, щоб дозволити впевнено 

робити прогнози, проте отримані спостереження можуть служити основою 

для вироблення порад з питань конституційного проектування [66]. 
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Інша складність полягає в тому, що навіть якщо б ми мали достатньо 

знань для проектування процесу, але все ж повинні були б враховувати той 

факт, що розробка конституції є в значній мірі політичним процесом з 

високими ставками для багатьох груп в суспільстві, зокрема, для політиків. 

Конституційні процеси ґрунтуються не стільки на проектуванні, скільки на 

домовленостях [172]. 

Часто можливості контролювати політичні сили, які прагнуть 

домінувати в цих процесах, вкрай обмежені. Так, був укладений договір про 

проектування кенійського процесу, який розпочався в кінці 2000 року, який 

передбачав ключову роль для експертів і високу ступінь участі населення. 

Однак в результаті усвідомлення важливості конституційної процедури цей 

договір розпався, оскільки політики намагалися виключити інші сторони зі 

сфери прийняття рішень. В середині 2004 року політики взяли справу в свої 

руки, і процес, що почався в 2008 році, по суті, потрапив під міцний контроль 

політичного класу [66]. 

Крім того, конституційний процес створює власний імпульс: участь 

населення призводить до розширення програми реформ  групи осіб, до сих 

пір виключені, починають шукати собі представництво  несподівано 

з'являються «спойлери», кожен з яких може додати напруги за оригінальною 

схемою. Може існувати вибірковий бойкот процесу серед окремих 

зацікавлених груп (або навіть, як в Іраку і Сомалі, залякування тих, хто бере 

участь в процесі).  

 начна частина конституційного процесу складається з переговорів, які 

відбуваються на його різних рівнях і стадіях. Їх результати передбачити 

неможливо.  береження процесу може залежати від здатності примиряти 

різні сили і конструктивно реагувати на нові виклики. Вкрай цінним є 

відчуття динаміки процесу. 

При проектуванні модернізаціїних змін до Конституції України увага 

зосереджується в основному на те, що ми можемо назвати «офіційним» 

конституційним процесом: на установах, створених або використовуваних 
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для обговорень і прийняття рішень  на виборчих округах і формально 

представлених групах інтересів  на правилах для прийняття рішень і так далі 

[167]. Але воно не стосується спектра або складності діяльності, в тому числі 

лобіювання та інтриг, які мають місце поза формального процесу.  

Розробка модернізаційних змін до Конституції України перетворюється 

в складний процес, який передбачає цілий ряд завдань і етапів, а також 

залучення великої кількості суб'єктів і установ. Важливим компонентом у 

проектуванні конституційного процесу є перегляд завдань і прийняття 

рішень щодо того, як їх розподілити і отримати ресурси, необхідні для 

виконання, а також визначення послідовності, в якій ці завдання будуть 

реалізовуватися 

Ефективний конституційний процес повинен збалансувати інтереси 

різних груп і співтовариств. Дійсно, існує тенденція до збільшення в 

конституційному процесі громадської участі як прояви «народного 

суверенітету» для забезпечення законності і, найважливіше, для визначення 

очікувань і побажань простих громадян.  

Існує багато форм участі громадськості в конституційному процесі, 

таких як соціологічні опитування, вироблення рекомендацій для установчих 

зборів, лобіювання, коментування проекту конституції і, можливо, 

голосування на референдумі, на окремих стадіях процесу. Участь 

громадськості в конституційному процесі повинна мати місце на будь-якому 

його етапі, хоча його форми можуть змінюватися, так само, як і інтенсивність 

громадської залученості. Послідовність форм громадської участі є істотним 

елементом розробки конституційного процесу.  

Підводячи підсумок, вважаємо за потрібне зазначити, що Конституція 

України є самостійним особливим нормативно-правовим актом, який посідає 

найвище місце в їх ієрархії і має свою особливу специфіку, у тому числі і в 

порівняні зі звичайними законами. Основному  акону України притаманний 

ряд формально-юридичних властивостей, за яким вона відрізняється від 

інших законів, але оскільки класифікація законів в Україні офіційно не 
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визначена – це ускладнює врахування специфіки окремих законів (і 

Конституції в тому числі) при їх прийнятті, внесенні до них змін і 

застосуванні. 

Разом з тим, основними кроками на шляху до прийняття нової редакції 

Конституції України мають стати: по-перше, чітке визначення проблем та 

недоліків чинної Конституції України  по-друге, слід визначитися з моделлю 

нової Конституції  по-третє, встановити межі допустимого втручання 

міжнародної спільноти в конституційний процес України (допомога 

представників світового співтовариства має важливе значення для сучасного 

конституційного процесу України, але не можна допустити будь-яких спроб 

встановлення прямої зовнішньої залежності нашої країни)  по-четверте, 

вирішити питання процедури розробки та прийняття нової редакції 

Конституції України  по-п’яте, налагодити соціальний діалог влади та 

громадськості (встановити максимальну відкритість та прозорість цього 

процесу  провадження конституційної реформи має здійснюватися із 

широким залученням громадськості не тільки до обговорення 

запропонованих змін до Конституції України, але і долученням до розробки 

відповідних законопроектів). Останній пункт має найважливіше значення, 

оскільки акт прийняття Конституції має стати результатом безпосереднього 

народного волевиявлення. 

Беззаперечним є той факт, що світове співтовариство відіграє досить 

активну роль у сучасному конституційному процесі, виступаючи фактично 

його учасником – так би мовити, третьою стороною. Однак побоювання 

деяких громадських та політичних діячів щодо надмірного «зовнішнього 

тиску» є небезпідставними. Україна, передусім, має враховувати власні 

інтереси, виходити із принципів єдності та власного суверенітету для того, 

щоб прийняття модернізованої Конституції України не обернулось проти 

самої України та її громадян. 

При наявності об’єднуючої сили, що може з’явитися в результаті 

історичного розвитку нашої країни актуальною може стати ідея стратегічної 
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модернізації Конституції України. При цьому вкрай важливими є наступні 

ідеологічні моменти такої модернізації: 

1. Найважливішою складовою конституційно-правової реформи повинна 

стати методологічна база на основі якої буде побудовано процес 

реформування. На першому плані постає питання про організацію процесу 

реформування. В процесі розробки методології слід урахувати досвіт 

провідних демократій у розробці Конституції  

2. Необхідно виробити стратегічну національну ідею. Основою подібної 

ідеології могли б стати положення про демократичний напрямок розвитку 

держави, верховенства прав людини та інтересів кожного окремого 

громадянина, верховенства права взагалі та ін. Україна повинна проводити 

самостійну незалежну зовнішню політику розраховану на взаємовигідні 

партнерські відносини з іншими країнами. Україна повинна бути країною з 

сильною владою, але не авторитарною. Можна виділити такі складові 

національної ідеології: людина  розвиток  стабільність  право  самостійність.  

3. Важливо розробити чіткий механізм взаємодії між конституантою та 

широкими верствами населення. Робота такого органу повинна бути 

захищена від зовнішнього впливу, але необхідно дати можливість 

громадянам впливати на процес реформування. Необхідно чітко розуміти, що 

широкі верстви населення не можуть брати безпосередньої участі у процесі 

законотворення, але взаємодія між Конституцією та суспільством в 

широкому сенсі повинна бути певним чином налагоджена.  

4. Процес реформування потребує просування через засоби масової 

інформації та активної розумної рекламної компанії. Необхідно залучити до 

співпраці провідних спеціалістів в області PR-менеджменту з тим, щоб 

організувати компанію з роз’яснення основних цілей та задач реформування 

конституції серед громадян країни. Громадяни України повинні відчути, що 

вони дійсно беруть участь в процесі, що їх голос має значення. Таким чином, 

буде закладено основу майбутньої активної позиції кожного громадянина 

України в управлінні державою. 
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5. Конституційно-правова реформа повинна бути організована та 

проведена з повагою та в рамках діючої Конституції України. Таким чином, 

буде досягнуто важливу мету реалізації верховенства права. Всі процеси, що 

будуть проходити в рамках реформування необхідно організувати чітко в 

рамках діючого законодавства. 

Наразі існують три шляхи проведення конституційної модернізації в 

Україні. 

• Перший – внесення змін до Конституції відповідно до Розділу XIIІ 

Конституції України. Проте, необхідно враховувати негативний досвід всіх 

маніпуляцій, які були здійснені з Конституцією України починаючи з 2004 

року.  

• Другий – скасувати всі зміни, які вносились в Конституцію починаючи 

з 2004 року і повернути легітимний текст 1996 року. Для цього потрібно 

щонайменше перезавантажити КСУ, можливо взагалі змінити принцип його 

формування та посилити гарантії незалежності даної судової інстанції. Це у 

свою чергу вимагає політичної волі та, знов таки, внесення змін в текст 

чинної Конституції. Далі необхідно подати до оновленого (реформованого) 

КСУ конституційне подання щодо оцінки відповідності Конституції України 

дій ВРУ у 2014 році, коли відбулось повернення до Конституції зразка 2004 

року.  

• Третій – напрацювання нової Конституції України органом установчої 

влади українського народу з остаточний ухваленням її на національному 

референдумі. Для реалізації такого шляху необхідним є прийняття нового 

закону про всеукраїнський референдум з врахуванням позиції КСУ щодо 

попереднього закону. В даному законі може бути прописана можливість 

проведення консультаційних референдумів для першочергового з’ясування 

волі українського народу щодо доцільності внесення будь-яких змін чи 

загалом прийняття нової конституції.  а умови надання згоди українським 

народом на прийняття нової конституції необхідно розробити 

конституційним уповноваженим органом, парламентом або установчими 
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зборами з обов’язковим залученням широкої громадськості проект 

конституції. Після цього текст нової конституції можна затверджувати на 

референдумі. А для того, щоб прийняття нової конституції взагалі не 

викликало жодних сумнівів, варто було б ввести відповідні зміни в XIIІ 

розділ Конституції України, де прописати можливість прийняття нової 

Конституції. Це кореспондується з відповідним рішенням Конституційного 

Суду України від 16 квітня 2008 року, де наголошується на тому, що порядку 

прийняття нової Конституції не існує та такий порядок має бути визначений 

у тексті самої Конституції. Аналіз структури чинної Конституції України 

переконує, що логічно було б доповнити розділ ХІІІ новою статтею, де буде 

визначено, хто може бути розробником проекту нової Конституції України, 

порядок ухвалення нової Конституції України, а також яким чином 

визначається необхідність ухвалення нової Конституції. 

Варто пам’ятати, що проводити успішні реформи можливо і без 

внесення змін до чинної Конституції України. 

 

Висновки до розділу 3 

На сьогоднішній день в науковій літературі чітко не сформовані моделі 

(види) проведення конституційних реформ та модернізаційних процесів. Ми 

класифікували такі моделі за критерієм особливостей внесення змін до 

Основного  акону держави і таким чином виділили чотири моделі 

проведення конституційних реформ: американська (модернізація насамперед 

шляхом зміни тлумачення норм Конституції Верховним Судом, без 

формального внесення змін до Конституції), французька модель 

(модернізація шляхом внесення змін безпосередньо в текст Конституції), 

британська модель (модернізація шляхом зміни конституційних звичаїв та 

конституційної практики), а також конституційна модель реформи як 

наслідок мирних переговорів ( імбабве 1979р., Боснія, Комбоджія 1993 р). 

Виокремлення вищезазначених моделей є невичерпним зважаючи на 

швидкоплинність модернізаційних процесів у світі. Як приклади, нами були 
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обрані для порівняння деякі країни Африки,  вропи та Азії, серед яких є як 

унітарні держави, так і федеративні  як монархії, так і республіки. 

Американська модель конституційної модернізації найяскравіше 

проявляється на прикладі США, а саме з точки зору, що Конституція США 

може модернізовуватися за допомогою нових актів Конгресу, 

конституційних звичаїв та практики Верховного суду США. Варто 

відзначити, що Конституція США вважається жорсткою з погляду внесення 

змін до неї. Для внесення поправки за неї мають проголосувати дві третини 

депутатів обох палат конгресу або вона має бути прийнята спеціальним 

конвентом, що скликається за ініціативою двох третин штатів. Поправки до 

Конституції мають бути ратифіковані законодавчими зборами трьох 

четвертих штатів або конвентів штатів, скликаних за рішенням конгресу. 

Такий механізм змін Конституції США з одного боку забезпечив їй 

необхідну стабільність (за весь термін її існування з більш ніж 10 тис. 

пропозицій про поправки конгресом було прийнято 40, з них ратифіковано 

штатами 27), а з іншого боку, сприяв її тлумаченню в якості «живої 

конституції», що «дозволяє» різні способи внесення змін. Те ж саме можна 

простежити і на прикладі Німеччини. 

Французька модель конституційної модернізації походить від Франції та 

держав схожих на неї за своїм конституційним устроєм. Так, Конституція V 

Французької Республіки по порядку внесення змін в неї вважається 

«жорсткою» і досить стабільною. Це випливає з порядку її перегляду, 

оскільки потрібне проведення двох послідовних етапів: прийняття поправок 

Парламентом і їх ратифікація на референдумі або конгресом, проте саме 

Конституція забезпечує правову основу подібних реформ і жорсткість не 

означає незмінність. 

В нашому дослідженні ми розглянули формальні межі перегляду 

Конституції, змістовні межі та саму процедуру внесення змін до Конституції 

Франції.  
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Британська модель конституційної модернізації має основні ознаки, що 

притаманні конституційному процесу Великобританіі та Нової  еландії. 

Необхідно зауважити, що своєрідна форма англійської конституції в значній 

мірі була зумовлена домінуючою роллю неписаного права. У міру розвитку 

законодавчої діяльності парламенту, судової практики у справах щодо 

конституційних питань та питань науки конституційного права традиційна 

британська конституція поповнювалася писаними законами, судовими 

тлумаченнями, новими звичаями, коментарями вчених-правознавців. Наразі  

зміни в політичній системі Сполученого Королівства ведуть до появи в цій 

країні нової конституції, правознавці сходяться на думці про те, що суть 

реформи британського конституційного ладу повинна проявлятися в 

модернізаційному переході від неписаної конституції до писаної. 

Сучасні моделі конституційної модернізації в деяких країнах істотно 

відрізняються від вищерозглянутих через те, що з’являються нові держави та 

конституції, народи здобувають своє право бути незалежними та 

ідентичними, а також через міжнародну боротьбу за економічні ресурси. Так, 

приклади конституційних змін у таких державах як  імбабве, Боснії та 

Герцоговини, Камбоджі, Лівії, Об’єднаних Арабських Еміратів не 

підпадають під ознаки американської, французької, британської моделей 

конституційної модернізації, а тому заслуговують на їх окремий розгляд. 

Отже, як свідчить практика країн Центральної та Східної  вропи, зміни 

у будь якій галузі суспільного та політичного життя, зокрема у сфері 

конституційної юрисдикціїї, носять складний, довготривалий, але водночас 

позитивний характер.  вропейський досвід останніх десятиліть демонструє 

десятки зразків успішного проведення реформ конституції, він є різним з 

огляду на завдання реформ і специфіки підходів в окремих державах. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у системному науково-теоретичному аналізі 
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феноменології конституційної модернізації, визначені доктринально-

теоретичні підходи до розуміння конституційної модернізації як 

процесуального механізму та проведено компаративне дослідження основних 

моделей конституційної модернізації, а також обґрунтовано науково-

теоретичні рекомендації та пропозиції щодо удосконалення конституційного 

законодавства України. 

Резюмуючи викладене вище, можна дійти наступних висновків: 

1. Поняття «конституційна модернізація» повинно розумітися та 

розглядатися у широкому і вузькому значенні: у широкому значенні – 

відображається динамічний аспект буття конституції, який проявляється в її 

удосконаленні; у вузькому значенні – функціональні характеристики 

забезпечення конституційного реформування, що має за мету створення 

оптимальної моделі конституції, яка відповідає вимогам і викликам, які 

стоять перед національною правовою системою (системою права і системою 

законодавства), державою і соціумом для їх належного функціонування та 

адаптації до змін у майбутньому. 

2. Такі поняття як «конституційна модернізація», «конституційна 

трансформація», «конституційна реформа», «конституційна еволюція», 

«конституційна революція» схожі за своїм значенням та іноді доповнюють 

один одного, але кожне з вищенаведених понять має свої характерні 

особливості, які дозволяють відмежовувати їх один від одного та розрізняти. 

3. В процесуальному контексті «конституційна реформа» є одним із 

видів юридичного процесу, але вона одночасно є складовим елементом 

конституційної модернізації. 

 4. Незважаючи на можливі варіанти розрізнення форм перетворення 

конституції в конституційній  доктрині, залежно від їх обсягу (масштабності і 

глибини), подібні процеси завжди реалізуються як реформи, – це дає 

підстави характеризувати динаміку трансформації основних законів 

узагальнюючим поняттям «конституційний реформаційний процес». 
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5. В контексті історичної ретроспективи конституційна реформа в 

Україні почалася невдовзі після прийняття Конституції держави 1996 року та 

триває і до нині.  

 6. Політико-правовими причинами конституційної модернізації в 

Україні є кризовий стан держави, невідповідність конституційного 

законодавства суспільним реаліям, що склалися в країні, розбалансованість 

різних гілок державної влади, перманентні зміни (ліквідація, реорганізація) в 

структурі органів публічної влади, двозначність тлумачення багатьох 

конституційних норм і, як наслідок цього, їх суперечливість, прогалини в 

конституційному законодавстві, а також зміна територіального устрою 

України внаслідок анексії РФ півострову Криму і воєнних дій на Донбасі. 

7. Принципи проведення конституційної модернізації – це 

основоположні, керівні ідеї, які закріплені в нормах права та знаходять своє 

відображення в його окремих нормах та інститутах, що визначають сутність, 

зміст, спрямованість і форми проведення конституційно-правової реформи в 

державі. 

 8. Конституційна модернізація є складним конкретно-історичним 

явищем, що має об’єктивно притаманні їй ознаки: а) вона здійснюються в 

певних темпоральних межах, тобто має історичні рамки (хронологічний 

критерій); б) конституційні перетворення поширюються на певну територію 

(територіальний критерій); в) невід’ємним елементом конституційної 

модернізації вважаються кризові явища в найважливіших сферах держави та 

суспільного життя (турбулентний критерій). Наведені ознаки впливають на 

сутність, зміст, типологію, масштаби конституційної модернізації, їх 

функціональну характеристику та історичне значення.  

9. Поняття конституційної модернізації, як процесуального механізму, 

можна охарактеризувати і конкретизувати за допомогою форм їх здійснення, 

тобто за допомогою зовнішнього відображення змін у різних сферах 

функціонування держави. Форми конституційної модернізації поділяються 

на матеріальні та процесуальні. Матеріальна форма конституційної 
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модернізації характеризує закріплення конституційних змін у джерелах 

конституційного права. До них можна віднести наступні форми модернізації: 

а) прийняття нових конституцій або актів, що тимчасово замінюють 

основний закон  б) внесення змін і доповнень до чинних конституцій  в) 

прийняття інших конституційно-правових актів (органічних, конституційних, 

звичайних законів, регламентів, положень, декретів і т. ін.); г) прийняття (або 

зміна, скасування) судом рішень, що мають характер конституційного 

прецеденту  д) створення або зміна конституційного звичаю. 

10. Практика прийняття конституції через конституанту (установчі 

збори, конституційні збори, конституційну асамблею) є досить поширеною, –  

її функціональна ідея полягає в тому, що вона скликається у разі необхідності 

прийняття конституції чи її ревізії. Варто вказати, що у ряді держав установчі 

збори набули характеру традиційного способу конституційної 

нормотворчості (Болгарія, більшість держав Латинської Америки), але не в 

усіх державах установчі збори формувалися шляхом виборів, – бувають такі 

установчі збори, які формуються шляхом делегування або призначення їх 

членів. Це, зазвичай відбувається у тих державах, де процес розробки та 

прийняття Конституції відбувається під керівництвом військової влади 

(Нігерія 1978 р., Гана 1978 р., Туреччина 1982 р., Уганда 1994 р., Бірма 1994 

р.). Установчі збори формувалися в цих випадках на корпоративній основі з 

представників різних груп населення, а частково – військовою владою. 

Конституції можуть прийматися і просто парламентами, без створення 

установчих зборів (Китай 1982 р., Грузія 1995 р., Україна 1996 р., Фінляндія 

1999 р.), хоча в деяких країнах для прийняття Конституції парламенти 

оголошували себе установчими зборами (Шрі-Ланка 1972 р., Танзанія 1977 

р., Нідерланди 1983 р., Бразилія 1988 р., Естонія 1992 р.). 

11. Важливим питанням у процесі дослідження конституційної 

модернізації є роль парламенту, а саме те, які функції виконує цей 

представницький, колегіальний виборний орган державної влади в 

конституційному механізмі держави. Узагальнюючи доктринальні позиції 
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вчених, вважаємо, що варто структурувати зміст установчої функції 

Верховної Ради України, розглядаючи її реалізацію шляхом поділу на кілька 

груп повноважень: 1) державотворчі  2) номінаційні  3) організаційні. 

Враховуючи те, що Парламент справляє значний вплив на організацію, 

функціонування та реалізацію повноважень усіх гілок державної влади і 

відіграє важливу роль у механізмі «стримувань і противаг», але цим не 

вичерпуються його повноваження, – вважаємо, що варто окремо виділяти 

повноваження, які пов’язані із конституційною модернізацією, як 

результатом реалізації установчої влади парламенту. 

12. Успішність процесу конституційної модернізації як результату 

реалізації установчої влади парламенту в Україні прямо пропорційна його 

відповідності низці умов, а саме: концептуальній обґрунтованості  

системності  врахуванню національних особливостей конституційно-

правового розвитку та формування конституційної традиції  відповідності 

формальним процедурним вимогам (легальності)  суспільному визнанню та 

підтримці конституційних перетворень (легітимності)  врахуванню 

внутрішніх і зовнішніх чинників політичного та соціально-економічного 

характеру для мінімізації їх впливу на конституційно-правові процеси. 

13. Ще одним можливим способом проведення конституційної 

модернізації шляхом затвердження нового тексту Конституції виступає 

референдум, – але, на наше переконання, він не відповідає підходам 

європейського конституціоналізму, який передбачає внесення змін до 

Основного  акону виключно в тому порядку, який прописано в самій 

Конституції. 

14. Наразі вкрай актуалізованим ресурсом конституційної модернізації в 

умовах розвитку деліберативної демократії стає пряма участь громадян в 

управлінні державними справами. Шляхом різних форм безпосередньої 

демократії громадяни все частіше («знизу») оперативно доносять до держави 

характеристики суспільних процесів, що оновилися, а, відтак, потребують 

належного, адекватного, оновленого конституційного забезпечення. 
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15. На сьогоднішній день в науковій літературі чітко не сформовані 

моделі (види) проведення конституційних реформ та модернізаційних 

процесів, тому в дослідженні, що проводилось, запропонована класифікація 

таких моделей за критерієм особливостей внесення змін до конституції 

держави і, отже, виділено чотири моделі проведення конституційних реформ: 

американська (модернізація насамперед шляхом зміни тлумачення норм 

Конституції Верховним Судом, без формального внесення змін до 

Конституції), французька (модернізація шляхом внесення змін безпосередньо 

в текст Конституції), британська (модернізація шляхом зміни 

конституційних звичаїв та конституційної практики), а також конституційна 

модель реформи, як наслідок мирних переговорів ( імбабве 1979 р., Боснія, 

Камбоджа 1993 р). Виокремлення вищезазначених моделей не є вичерпним, 

зважаючи на швидкоплинність модернізаційних процесів у світі. Як приклад, 

були обрані для порівняння деякі держави Африки,  вропи та Азії, серед 

яких є як унітарні держави, так і федеративні  як монархії, так і республіки. 

16. Проведення компаративного дослідження наведених моделей 

проведення конституційних реформ дало можливість виявити та визначити їх 

характерні особливості, що пов’язані з історичною ретроспективою 

становлення та розвитку окремих держав, їх конституційного устрою, рівнем 

демократизації державного і суспільного життя, а також порядком внесення 

змін та доповнень до тексту конституції, здійсненням судового контролю за 

цим процесом, процесуально-процедурними формами його супроводження і 

забезпечення. 

17. На думку автора існують три шляхи проведення конституційної 

модернізації в Україні:  перший – внесення змін до Конституції відповідно до 

Розділу XIIІ Конституції України, – проте, необхідно враховувати 

негативний досвід всіх політико-нормативних маніпуляцій, які були 

здійснені з Конституцією України, починаючи з 2004 року; другий – 

скасування всіх змін, які вносились в Конституцію України, починаючи з 

2004 року, і повернення її легітимного тексту, прийнятому в 1996 році. Для 
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цього потрібно щонайменше перезавантажити КСУ, можливо взагалі змінити 

принцип його формування та посилити гарантії незалежності даної судової 

інстанції, – це, своєю чергою, вимагає політичної волі та, знов таки, внесення 

змін в текст чинної Конституції. Далі необхідно подати до оновленого 

(реформованого) КСУ конституційне подання щодо оцінки відповідності 

Конституції України дій Парламенту у 2014 році, коли відбулось повернення 

до Конституції зразка 2004 року; третій – напрацювання нової Конституції 

України органом установчої влади українського народу з остаточним 

ухваленням її на національному референдумі, – для реалізації такого шляху 

необхідним є прийняття нового закону про всеукраїнський референдум з 

врахуванням позиції КСУ щодо попереднього закону. Для того, щоб 

прийняття нової конституції взагалі не викликало жодних сумнівів, варто 

було б ввести відповідні зміни в XIIІ розділ Конституції України, де 

прописати можливість прийняття нової Конституції. 
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