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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Складний і суперечливий перебіг конституційної 

реформи  з часу проголошення незалежності України, що супроводжувався 

низкою конституційних змін і відсутністю консенсусу у суспільстві щодо 

змісту і форм як самих змін, так і поточних цілей і  мети конституційного 

розвитку виявив проблему концептуальних засад конституційного 

будівництва держави.  Остаточно вона сформувалася як теоретико-

методологічна і практична проблема удосконалення державної організації на 

основі конституційної реформи. Сьогодні це питання набуває все більшого 

значення у зв‘язку з перспективами інтеграції України до Європейського 

Союзу (ЄС)  та необхідністю врахування  досвіду конституційного розвитку 

держав-членів ЄС.  

У сучасній науці конституційного права України проблематика 

конституційної реформи постала як окремий перспективний і актуальний 

напрям наукових досліджень. Особливість цього напряму зумовлена його 

складним міжінституційним  характером, що пов‘язано із комплексом 

суспільних відносин, які виникають у зв‘язку з конституційною реформою, 

правове регулювання яких забезпечується різними інститутами 

конституційного права.  

З іншого боку практика конституційної реформи усе частіше 

випереджає її теоретичні напрацювання  та зумовлює ситуативне 

формування відповідної нормативної бази.  Такий стан речей свідчить про 

потребу належного рівня теоретичних напрацювань конституційної реформи 

та створення відповідних теоретико-методологічних засад  конституційної 

реформи в Україні. 

Попри зростаючу увагу  вчених-конституціоналістів,  проблематика 

конституційної реформи досліджується переважно у площині її окремих  

фрагментів, а також у контексті змісту  офіційних ініціатив, в той час як 
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поняття, що відображають  сутнісні властивості відповідних трансформацій  

не отримали належної уваги дослідників. Водночас треба відзначити 

наявність певного наукового доробку проблематики конституційного 

процесу, що, проте,  не применшує потреби дослідження особливостей 

власне його реформаційного аспекту. 

З точки зору теоретичної основи проблема конституційної реформи 

безпосередньо пов‘язана з теоріями конституції, суспільного договору, 

установчої влади і народного суверенітету, поділу влади і в цьому плані має 

потужну базу у вигляді наукових праць мислителів, громадських діячів та 

вчених минулих століть, зокрема Ж. Боржо, Е. Ваттеля, Т. Гоббса, Г. Гроція, 

А.Дайсі, С.Дністрянського, Л.Дюгі, Р.Ієринга, Г.Єлинека, А.Есмена, 

Г. Кельзена, С. Котляревського, Ф. Лассаля, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск‘є,   

Ж.-Ж. Руссо, Е. Сійєса та ін.  

Актуальність проблематики розвитку конституціоналізму та  

конституційної реформи на пострадянському просторі зумовила активізацію 

уваги до неї зарубіжних вчених, зокрема  Г. Арутюняна, В. Бородіна,  

Л. Бутько, В. Кірєєва, Г. Василевича, Ж. -П. Жакке, В. Маклакова, 

А. Медушевського, О. Румянцева, М. Скубішевські,  В. Чіркіна,  А. Шайо та 

ін. 

В Україні концепт конституційної реформи формується на основі теорії 

конституції і наукових засад розвитку окремих інститутів конституційного 

права  та наукового доробку таких провідних вчених, як: М.О.Баймуратов, 

Ю.Г.Барабаш, О.В.Батанов, Ю.М.Бисага, Д.М.Бєлов, Ю.О. Волошин, 

В.С.Журавський, М.І.Козюбра, А.М.Колодій, О.Л.Копиленко, 

В.В.Копєйчиков, А.Р.Крусян, Є.Б.Кубко, В.В.Лемак, Р.М. Максакова, 

А.Р.Мацюк, Ю.Р. Мірошниченко, Н.М.Оніщенко, М.П.Орзіх,  

Н.М.Пархоменко, В.Ф.Погорілко, О.В.Петришин, Х.В.Приходько, 

В.В.Речицький, А.О.Селіванов, О.В.Скрипнюк, І.Д. Сліденко, В.Я.Тацій, 
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М.О.Теплюк, Ю.М.Тодика, В.Л.Федоренко, М.В.Цвік, В.М.Шаповал, 

Ю.С. Шемшученко, О.В. Щербанюк, Л.П.Юзьков, О.І.Ющик та ін. 

Попри немалий науковий доробок ключові теоретичні питання 

конституційної реформи не є достатньо розробленими у вітчизняній 

конституційно-правовій науці й представлені переважно фрагментарними 

дослідженнями або спрямовані на окремі аспекти конституційної реформи. 

Відсутність комплексних досліджень конституційної реформи у 

конституційному праві України  зумовила невирішеність низки актуальних 

питань конституційного будівництва та нерозв‘язаність багатьох теоретико-

методологічних проблем розвитку конституціоналізму в Україні.  

Проведене дослідження спрямоване на вирішення означених 

теоретичних і практичних проблем конституційної реформи й  охоплює 

понятійні, інституційні, процедурні та змістовні аспекти реформування 

Конституції України. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в рамках тем наукових досліджень 

Інституту законодавства Верховної Ради України:  ―Стратегія розвитку 

законодавства України‖ (державний реєстраційний № 0103U007975) і 

 ―Конституціоналізм у державо- та правотворенні України: стан, проблеми та 

перспективи‖ (державний реєстраційний № 0111U002227). Зміст та основні 

положення дослідження безпосередньо відповідають завданням проведення в 

Україні конституційної реформи. 

Мета і задачі дослідження.  Мета дослідження полягає у розробці 

теорії конституційної реформи, включаючи таку важливу її складову, як 

визначення поняття конституційної реформи, комплексне дослідження 

інституційного механізму конституційної реформи, виявлення  проблем 

забезпечення  її дієвості і результативності в Україні та розробка пропозицій 

щодо їх вирішення. 
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Реалізація поставленої мети зумовила необхідність формування і 

послідовного вирішення  наступних задач: 

з‘ясувати сутнісні характеристики Конституції як  об‘єкта 

реформування; 

розкрити сутність і визначити змістовні характеристики конституційної 

реформи як юридичної категорії, виявити основні ідентифікаційні ознаки, 

властиві  конституційній реформі як конституційному феномену в Україні; 

сформувати теоретико-методологічні підходи та запропонувати 

юридичну технологію дослідження конституційної  реформи; 

охарактеризувати розвиток конституційної реформи в Україні, 

виділивши основні її періоди та етапи, проаналізувати їх під кутом зору мети, 

конкретних завдань, ролі основних учасників;  

 розкрити зміст основних функцій конституційної реформи в Україні; 

дати загальну характеристику суб‘єктного складу конституційної 

реформи в Україні, визначити  особливості конституційної правосуб‘єктності 

її учасників у реалізації установчої влади в Україні; 

визначити зміст конституційної правосуб‘єктності народу України як 

носія права визначати і змінювати конституційний лад та проаналізувати 

основні форми його участі у здійсненні конституційної реформи; 

визначити характер компетенції Верховної Ради України  та  її 

структурних складових у реалізації конституційної реформи;  

розкрити особливості конституційно-правового статусу Президента 

України як гаранта додержання Конституції та суб‘єкта конституційної 

реформи; 

охарактеризувати  роль  Конституційного Суду  України  як органу 

конституційної юрисдикції  та учасника конституційної реформи в України;  

визначити ознаки конституційного реформаційного процесу та 

обґрунтувати його поняття;  
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встановити систему принципів та нормативних констант 

конституційного реформаційного процесу і розкрити їх зміст; 

охарактеризувати етапи, стадії і систему процедур конституційного 

реформаційного процесу;  

визначити основні проблеми організаційно-нормативного забезпечення 

ефективності конституційної реформи в Україні,  уточнення її змісту, 

напрямів, форм впровадження та запропонувати шляхи їх вирішення; 

обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення Конституції України і 

чинного конституційного законодавства у зв‘язку із необхідністю здійснення 

конституційної реформи в Україні.  

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

із проведенням конституційної реформи в Україні. 

Предметом дослідження є конституційна реформа як правовий 

феномен сучасного етапу розвитку конституціоналізму в Україні. 

Методологія дослідження обумовлюється загальною специфікою 

предмета – конституційної реформи – та головним чином об‘єкта 

реформування – Конституції. Саме специфіка об‘єкта реформування є 

ключем для розуміння сутності відповідного явища.  

Вирішальне значення для методології дослідження конституційної 

реформи має загальний діалектичний підхід. Він  сприяє розкриттю природи 

конституційної реформи як складного соціального явища в його динаміці та у 

зв‘язку з політичною і правовою реформами в державі.  

З позицій історичного методу здійснена  характеристика основних 

періодів та етапів конституційної реформи, їх впливу на форму держави, 

розвиток правової системи (підрозділ 1.4). 

Юридико-догматичний метод має важливе значення з огляду на 

необхідність дослідження чинного законодавства України, що закріплює 

повноваження органів державної влади, які беруть участь у процесі внесення 

змін до Конституції України, встановлює статус інститутів громадянського 
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суспільства як учасників конституційної реформи (підрозділи 2.1; 2.2; 2.3; 

2.4; 2.4), визначає юридичну конструкцію конституційного процесу, що 

включає легалізацію ініціативи внесення змін до Конституції України,  

правотворчі, експертні, законотворчі, законодавчі, референдумні, контрольні 

та інші  процедури (підрозділи 3.1; 3.2; 3.3).  

Серед загальнонаукових методів   використовуються такі, як  

системний, структурний, функціональний, порівняльний методи. 

Застосування системного методу дослідження конституційної реформи 

зумовлено системним характером Конституції України і конституційного 

права. Конституційна реформа як політико-правове явище, від формування 

передумов до практичної реалізації моделі конституціоналізму, має очевидні 

системні характеристики (підрозділи 1.1; 1.2; Розділ 4). Функціональний 

метод дає змогу пізнати властивості і принципові риси власне конституційної 

реформи, дослідити характер і напрями її впливу щодо держави і суспільства, 

правової системи; визначити роль основних суб‘єктів – учасників  

конституційної реформи (підрозділи 1.5; 2.1).  

Діяльнісний метод використаний для пізнання   взаємодії  інститутів 

громадянського суспільства і органів державної влади на різних етапах 

конституційної реформи, взаємодії структурних складових Верховної Ради 

України; Президента України і Верховної Ради України; Верховної Ради 

України  і Конституційного Суду України в процесі конституційної 

правотворчості; а також для оцінки якості нормативної бази діяльності 

основних суб‘єктів конституційної реформи, визначення їх місця і ролі у 

конституційному процесі (підрозділи 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.3). 

Враховуючи особливість об‘єкта реформування – Конституції України, 

її цінність та важливість для розвитку суспільства, а також складність і 

багатоаспектність самого процесу реформування, дослідження феномену 

конституційної реформи вимагає застосування комплексної методології та 

поєднання діалектичного, аксіологічного і діяльнісного підходів. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

нових теоретико-методологічних підходів щодо з‘ясування та вирішення 

теоретичних і практичних проблем, які виникають у зв‘язку із 

реформуванням Конституції України. На цій основі сформульовано цілісну 

теорію конституційної реформи, обґрунтовано пропозиції щодо реалізації 

конституційної реформи в Україні, щодо вдосконалення Конституції та 

законів України, відповідної правотворчої і правозастосовної діяльності.  

Конкретними результатами запропонованого дослідження, що містять 

наукову новизну, слід визнати такі: 

Вперше: 

встановлено, що  Конституція України як об‘єкт реформування є 

багатоплановим і багатофункціональним феноменом, тому всі основні 

аспекти її сутності, особливості характеру і засобів її впливу на державу  і 

суспільство мають прямий вияв у змісті та порядку її перетворення 

(оновлення, модифікації). Реалізація  конституційної реформи обов‘язково 

передбачає врахування основних аспектів Конституції України як Основного 

Закону держави, глибинного сенсу феномену Конституції як акту установчої 

влади народу, сутності основних ідей конституціоналізму і його ціннісних 

домінант, які мають бути визначальними і незмінними умовами, вимогами її 

реформування і легітимації;   

обґрунтовано, що у соціальному плані конституційна реформа 

зумовлена необхідністю вирішення (зняття) суперечностей між потребами 

розвитку суспільства та можливостями, заданими в рамках основного закону 

держави. Тому сутнісний аспект конституційної реформи полягає у змінах 

правових засад державної організації суспільства. Маючи правову основу, 

якою є Конституція, такі зміни відбуваються шляхом цілеспрямованої 

діяльності уповноважених суб‘єктів, що реалізується в межах 

конституційного процесу. Матеріальна і процесуальна сторони 
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конституційних змін характеризуються вимогами верховенства права і 

законності, системності, демократизму, легітимності; 

аргументовано, що терміни «конституційна поправка», «ревізія 

конституції», «перегляд конституції» (повний або частковий) охоплюються 

поняттям конституційної реформи. З такої точки зору конституційну 

реформу можна розглядати як  узагальнююче поняття щодо внесення змін до 

конституції, та разом  з  тим  ширше за обсягом, оскільки вона включає як 

зміст конституційних новацій, нової конституції або змін до існуючої, так і 

механізм їх запровадження і реалізації;  

визначено, що поточний період конституційної реформи, як і всі 

попередні з часу набуття незалежності України, характеризується двома 

напрямами: перший  – стосується забезпечення реалізації конституційний 

змін у зв‘язку з відновленням дії положень Конституції України внаслідок 

суспільно-політичних подій в Україні у 2014 р., їх відображенню у чинному 

законодавстві України. Другий напрям пов'язаний з підготовкою змін до 

Конституції України.  Цей період конституційної реформи зумовлений усіма 

попередніми періодами і етапами та несе в собі відбиток усіх основних 

суперечностей як змісту самої Конституції України, так і конституційного 

процесу; 

доведено, що конституційна реформа як прояв здійснення установчої 

влади характеризується певним суб‘єктним  складом. Всі її учасники є 

суб‘єктами конституційного права і  разом з тим  володіють різними 

статусами та виконують свої ролі у відповідному процесі, а отже володіють 

особливою конституційною правосуб‘єктністю; 

запропоновано авторське визначення поняття конституційного 

реформаційного процесу як   системи правових норм і процедур, що 

встановлюють форми і  порядок підготовки, прийняття і набуття чинності 

Конституції, внесення зміни до неї та забезпечення функціонування 

основних конституційно-правових інститутів. На цій основі доведено, що за 
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формою і змістом конституційний реформаційний процес в Україні є 

поліструктурним  правовим явищем. Він охоплює законотворчий, 

законодавчий, парламентський, референдумний, конституційний 

юрисдикційний процеси і відповідні процедури. Це узагальнююче поняття, 

що характеризує складне правове явище;   

визначено, що принципи конституційного реформаційного процесу є 

складовою принципів конституційної реформи як політико-правового 

феномену і разом з тим мають самостійне значення як такі, що визначають 

сутність цього процесу і відображають шлях оновлення Основного Закону; 

визначено, що особливості системи процедур і стадій 

конституційного реформаційного процесу замовлені специфікою стаді ї 

формування юридичного мотиву  про необхідність здійснення 

конституційної  реформи. Нормативний зміст цієї стадії не є чітко 

визначений.  Опосередковано юридичний мотив знаходить відображення в 

програмних документах вищих органів держави – Президента України і 

Верховної Ради України. Юридичний мотив поточного періоду 

конституційної реформи відтворений у Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020», Коаліційній угоді парламенту восьмого скликання 2014 р., Програмі 

діяльності Кабінету Міністрів України 2016 р. та Плані законодавчого 

забезпечення реформ 2015 р.; 

аргументовано положення, що досягнення ефективності конституційної 

реформи, тобто її відповідності природі реформи як засобу забезпечення 

(сприяння) розвитку суспільства і держави та вирішення  об‗єктивних  

потреб удосконалення державного механізму, системи взаємовідносин влади, 

людини і суспільства можливе виключно на основі громадянського 

консенсусу і  демократизму. 

Удосконалено: 

визначення конституційної реформи як  обумовленого потребами 

життєдіяльності  суспільства політико-правового   явища, пов‘язаного із 
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змінами Основного Закону, що проводяться  на основі принципових, 

ціннісних засад конституційного ладу  в межах конституційного процесу та  

спрямовані на удосконалення державної організації  і підпорядковані меті 

суспільного розвитку; 

методологію пізнання феномена конституційної реформи, формування 

теорії конституційної реформи і  вироблення її наукового поняття;  

уявлення про зміст основних функцій конституційної реформи в 

Україні –   установчої,  стабілізуючої, стимуляційної. Аргументовано, що  

основною функцією конституційної реформи є перетворювальна функція, яка 

дозволяє реалізувати потреби розвитку суспільства; 

уявлення про вибори органів державної влади як певну фазу здійснення 

установчої влади, пов‘язану з мотивацією конституційної реформи; 

характеристика конституційної правосуб‘єктності носіїв публічної 

влади (органів державної влади), що  зумовлена визначеною в Основному 

Законі соціальною роллю кожного з них та їх конституційно-правовим 

статусом; 

концептуальні положення теорії конституційного процесу в контексті 

його зв‘язку з Конституцією в якості нормативної основи і мети відповідної 

системи процесуальних дій для визначення його видових характеристик. 

Дістали подальшого розвитку:  

періодизація конституційної реформи в Україні в частині її поточного – 

п‘ятого періоду, визначення його особливостей і закономірностей 

подальшого розвитку;  

положення про те, що конституційна реформа є засобом вирішення 

конституційних конфліктів, забезпечення громадянської злагоди і консенсусу 

у суспільстві. Через конституційну реформу відбувається  коригування форм 

і методів діяльності органів державної влади, удосконалюється державний 

механізм в цілому. Конституційна реформа справляє вплив  на суспільство в 

цілому, оскільки в більшості випадків пов‘язана із встановленням нових 
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орієнтирів внутрішньої і зовнішньої політики держави, оновленням або 

формуванням нової офіційної ідеології;  

характеристика форм здійснення установчої влади (виборів, 

референдуму, конституанти) в контексті реформування Конституції 

України;  

положення про те, що в демократичній державі в діяльності 

парламенту, особливо пов‘язаної з ревізією  конституції,  недопустиме  

ігнорування правової (юридичної) компоненти на користь політичної, а 

суверенітет народу не може бути підмінний «суверенітетом» парламенту. 

пропозиції стосовно удосконалення Конституції України і чинного 

законодавства з питань виборів, референдумів,  повноважень Верховної Ради 

України, Президента України, Конституційного Суду України. 

Практичне значення одержаних результатів визначається їх 

актуальністю, новизною та сформульованими загальнотеоретичними і 

прикладними висновками.  Сформульовані у дисертації висновки, положення  

і пропозиції можуть бути використані:  

у правотворчій діяльності – для теоретико-методологічного 

обґрунтування  змін до Конституції України, для формування нової 

законодавчої бази поточної конституційної реформи в Україні і 

безпосередньо при внесення змін до Конституції України, удосконалення 

законодавства України з питань виборів, референдумів, конституційного 

процесуального законодавства тощо; 

у науково-дослідних цілях – для подальшого опрацювання 

проблематики конституційної реформи і конституційного процесу, а також 

для розвитку відповідних наукових досліджень у галузі конституційного 

права, теорії держави і права;  

у навчальному процесі – для підготовки відповідних розділів 

навчальних видань із конституційного права України, конституційного права 

зарубіжних країн, для навчально-методичного забезпечення викладання 
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відповідних навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах 

юридичного профілю. 

Апробація результатів дослідження. Положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях відділу проблем розвитку національного 

законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, а також 

були використані у роботі Конституційної комісії. Окремі положення 

дисертації використовувалися у законопроектній роботі Верховної Ради 

України під час розробки законопроектів, співавтором яких є дисертант. 

Теоретичні висновки та основні положення дисертації доповідалися на 

міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «20-річчя Конституції 

України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму» 

(м. Київ, 22 червня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики» (м. Київ, 

24 червня 2015 р.);  Круглому столі «Децентралізація в Україні: законодавчі 

новації та суспільні сподівання» (м. Київ, 2015 р.); Круглому столі 

«Корупційні ризики у законотворчості України: моніторинг та перспективи 

подолання» (м. Київ, 2015 р.); Круглому столі «План законодавчого 

забезпечення реформ в Україні: актуальні питання реалізації» (м. Київ, 2016 

р.); Круглому столі «Моніторинг колізій і прогалин у законодавстві України» 

(м. Київ, 2016 р.) та ін. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження знайшли 

відображення в індивідуальній монографії, 21 статті у наукових фахових 

виданнях з юридичних наук, в тому числі – 5 у виданнях, включених до 

міжнародних науково-метричних баз та у наукових виданнях іноземних 

держав; 15 тезах доповідей, повідомлень на наукових і науково-практичних 

конференціях, круглих столах та  публікаціях, що додатково відображають 

результати дисертаційного дослідження. 
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Структура та обсяг дисертації обумовлені метою і предметом 

дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, які об‘єднують 

тринадцять підрозділів, висновків до розділів та загальних висновків, списку 

використаних джерел (613 найменувань). Загальний обсяг дисертації 

становить   407 сторінок, із них основного тексту – 337 сторінок. 
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1. ТЕОРЕТИКО-АКСІОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГО-

ДИНАМІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  КОНСТИТУЦІЙНОЇ  

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 

1.1.  Конституція як системний об’єкт реформування 

 

Необхідною умовою  пізнання суті, змісту і закономірностей сучасних 

конституційних перетворень в Україні та створення концептуальних засад 

розвитку конституціоналізму є характеристика  поняття конституційної 

реформи. Його розуміння вимагає, перш за все, розгляду питання про об‘єкт 

реформування, власне про те, що є  конституція. Адже саме специфіка 

об‘єкта реформування є ключем для розуміння сутності відповідного явища.  

У сучасному світі мабуть неможливо знайти державу у якої не було б 

конституції як встановленого порядку державної організації. Незалежно від 

форми і змісту конституційного акта чи актів конституційного значення його 

(їх) наявність встановлює правовий і демократичний характер організації 

влади, оскільки  будь-яка конституція передбачає визначення правових засад 

державної влади і характеру її взаємовідносин з людиною (громадянином)  та 

інститутами громадянського суспільства, поза якими влада може 

перетворюватись на свавілля.  

Питання про сутність конституції, як відомо, постало в юридичній 

науці досить давно, але сьогодні його актуальність підвищується у зв‘язку із 

поширенням конституційних реформ як невід‘ємного явища сучасного 

конституційної дійсності. Разом з тим історичний розвиток  дає розуміння  

суті конституції та характеру, суб‘єктів і особливостей процедур її 

реформування.  

Попередньо відзначимо, що слово «реформа» походить з  лат. reformo, 

reformare – перетворювати; франц.  réforme  – перетворення і має такі 

значення:  перетворення, зміна, переустрій в суспільному житті або 

https://ru.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9forme
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організації; реформувати – корінним чином перетворювати, змінювати 

шляхом реформ [284, с.700]. Реформу також тлумачать як зміни в якій-

небудь сфері життя, що не зачіпають функціональних основ, або 

перетворення, яке вводиться законодавчим шляхом.  

Термін «реформа» тлумачать і виходячи з морфологічного аналізу 

цього слова:  префікс  «re» має значення –  «назад, знову»  та «formare» – 

 формувати, утворювати, від  «forma» «форма, вид» - як зміну форми, змісту 

або суті чогось (якогось об‘єкта реалізації реформи) [429], що дозволяє 

тлумачити термін  «реформа», як:  перетворення, удосконалення  форми.  

У Словнику української мови цей термін  тлумачиться як: 

перетворення, зміна нововведення в будь-якій сфері суспільного життя [72, 

с.1218]. Його синонімами є: удосконалення, модернізація. Означені терміни 

характеризують спосіб зміни предмета або явища. 

У соціальній філософії поняття «реформа» тлумачиться як спосіб 

перетворення суспільних відносин, інститутів, структури і функцій об‘єктів 

підсистем суспільства, здійснюваний суб‘єктом влади на основі 

спеціалізованого під об‘єкт механізму реформування [102, с.12].  

Отже, у змісті терміна «реформа» превалює діяльнісний, 

трансформаційний аспект. При цьому поняття конституційної реформи 

невіддільне від сутності об‘єкта відповідної трансформаційної діяльності - 

конституції. 

Історично питання сутності конституційного, установчого акта  

постало ще в науковій думці античних часів. Вже тоді склалося розуміння 

різниці між державним устроєм (прообразом конституційного закону) і 

звичайними законами. Аристотель визначав  державний устрій як 

організацію влади в державі, а закони, видані на основі цього державного 

устрою були необхідні для здійснення влади органами держави [119, с.487;  

227, с.38]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/formo#.D0.9B.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/forma
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Г.Єллінек відзначав, що римляни також чітко розрізняли державний 

устрій від окремих законодавчих велінь. Створення конституцій (в 

матеріальному сенсі – авт.) виражалося у них технічним терміном «rem 

publicam constituere». Право зміни конституцій переносилось у великі 

перехідні моменти римської історії на надзвичайні магістрати з установчою 

владою, в яких фактично зосереджувалась вся безмежна влада держави [119, 

с. 487].  Такі античні відносини сприяли формуванню уявлення про 

переважне значення конституційних основ держави в порівнянні з 

установами, сформованими на їх ґрунті. Ці уявлення лягли в основу ідеї 

необмеженої установчої влади, яка належить виключно сукупності 

суверенних громадян і здійснюється ними на свій розсуд. Ця ідея набула 

поширення через теорію природного права завдяки С.Пуфендорфу і 

Х.Вольфу і знайшла практичне застосування спочатку у США, а потім  в 

революційній Франції разом з теоретичним її вираженням у вченні про 

установчу владу, з якої походять і в яку зливаються всі державні влади [119, 

с. 488]. 

Під впливом Аристотеля в епоху середньовіччя сформувалося уявлення 

про політичне правління (конституційно обмежене) на відміну від правління 

за власним правом, що було властивістю абсолютистських монархій. Відомо, 

що у ХVI ст. з‘явилося  поняття основного закону –  Lex fundamentalis, який 

має вищу силу, порівняно із звичайними законами, і навіть Король сам був 

пов'язаний цим вищим законом і не мав права його змінювати. Поняття 

вищого, основного закону, як зазначав Г.Єллінек,  утвердилося у Франції в 

часи правління Генріха IV, а в Англії воно відіграло важливу роль в боротьбі 

парламентських партій в епоху Якова I. З часу укладення Вестфальського 

миру поняття основного закону стало відоме державному праву Германської 

імперії. В період  Середньовіччя уявлення про основний закон певним чином 

поєднувалися із ідеєю конституційного договору між королем і державою, 

насамперед у Англії [119, с. 489].  
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Німецька теорія природного права тлумачила конституційний закон не 

як закон взагалі, а як обмеження влади монарха народом. Відповідно норми 

основного закону вважалися такими, що стоять над законодавцем, тож 

можуть бути змінені за рішенням народу за згодою короля. Ця теорія була 

обґрунтована Е. де Ваттелем.  Ваттель чітко розрізняв владу законодавчу  від 

влади змінювати конституцію і вважав, що меншість має підпорядковуватись 

більшості і у випадках зміни конституції; але якщо за рішенням більшості 

змінюється сама форма правління, меншість має право вийти з державного 

союзу, тобто емігрувати [119, с. 494].   

З кінця XVIII ст.  на теренах американських колоній Англії  уявлення 

про писаний основний закон, про конституційну хартію почали  набувати 

практичного значення. Це відбувалося внаслідок набуття незалежності і 

перетворення у штати колишніх колоній, які  видавали свої конституції, 

побудовані на принципах народного суверенітету і поділу влади та 

перетворювали  в конституцію свої хартії. За загальним правилом ці 

конституції вироблялися і проголошувалися установчими конвентами штатів. 

Разом з тим, як відзначається в літературі,  у деяких штатах, зокрема у 

Массачусетсі та Нью-Гемпширі,  проявлявся вплив старого уявлення про 

ковенанту і соціальний договір, в силу чого конституції пропонувалися для 

прийняття всім громадянам, зібраним в town meetings. У Х1Х ст. цей спосіб 

прийняття конституції був поширений на значну кількість старих і нових 

штатів [119, с.498].   

Вплив старого вчення про соціальний договір проявлявся в ті часи у 

визначеннях про перегляд конституцій низки американських штатів. 

Перегляд конституцій передбачав обов‘язкову участь у процедурах 

парламенту, а повний перегляд передбачав вироблення нової конституції 

спеціально обраним народом «конвентом» та санкціонування народним 

голосуванням. Тож перегляд конституції в останній інстанції приймався або 

відхилявся самим народом шляхом референдуму [119, с. 500].   
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Конституційним конвентом, як відомо, була прийнята Конституція 

США  1787 р. та в подальшому ратифікована усіма штатами. Американська 

конституційна ідея, як відомо, пізніше була сприйнята й іншими 

європейськими державами.  

Своєрідні варіанти зв‘язку суті конституції і особливостей її прийняття 

та перегляду виникли в результаті поєднання монархічного і демократичного 

принципів в різних державах протягом XIX ст. В цьому плані можна згадати 

октройовані (даровані) конституції.  

Так, в основі Конституційної хартії 1814 р. (Франція)  була ідея, що 

первинно вся державна влада належить королю, а народу можу бути надано 

право участі у її здійсненні. Пізніші зміни до Хартії зумовили її тлумачення 

вже не як одностороннього акту волі короля, а як угоди між королем і 

парламентом. Під впливом цієї Хартії було вироблено більшість конституцій 

німецьких держав у 1814-1848 рр., Нідерландів (1815), Іспанії (1854), Австрії 

(1861). В основу Бельгійської Конституції (1831) був покладений принцип, 

що вся влада походить від нації, а король володіє делегованою владою. На 

основі цього принципу формувалися конституції Пруссії (1850), Австрії 

(1849), угорські основні закони (1848) та ін. [118, с.47-49].  

Тим самим питання про реформування (перегляд) конституцій виникло 

одночасно із запровадженням перших конституцій. Політична теорія і 

практика, що диктували потребу конституцій, сформували розуміння  

природи і сутності конституцій та сформували  закономірності 

трансформаційних процесів.  

Сьогодні зв'язок сутності конституції і особливостей моделей і 

процедур їх перетворення має важливе значення для розуміння сутності 

конституційної реформи. 

Термін «конституція» в енциклопедичній літературі  має декілька 

значень. Конституція  (лат. constitutio – устрій, установлення, положення)  – 

1) Нормативно виражений порядок організації і здійснення державного 
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владарювання; 2) сукупність писаних правових актів (законів і судових 

прецедентів) та джерел звичаєвого характеру (конституційних звичаїв і 

конституційних угод), які регулюють сферу державно-політичних відносин 

владарювання; 3) Основний закон, єдиний нормативний акт найвищої сили 

чи кілька таких актів, які регламентують засади функціонування політичної 

системи суспільства, встановлюють засади державного ладу, порядок 

формування, організації і діяльності ключових ланок державного механізму, 

визначають принципи територіальної організації держави, закріплюють 

основи правового статусу особи, її взаємовідносин з державою [574, с.289-

291]. 

У теорії конституційного права існує низка підходів у дослідженні 

поняття конституції, різниця між якими значною мірою визначається типом 

праворозуміння. Традиційно сутність конституції тлумачиться з юридичної 

та соціально-політичної позицій. 

Найбільш поширені в юридичній літературі є такі підходи  у 

дослідженні конституції: 1) формально-юридичний (позитивістський); 2) 

природно-правовий (договірний); 3) соціологічний (лассальянський); 4) 

класовий; 5) інституційний; 6) соціально-генетичний  [285, с.24], ліберально-

демократичний, теологічний та ін. [238, с.71]. 

Перший напрям ґрунтується на нормативістській теорії права і 

позитивістському (нормативістському) праворозумінні (Р.Ієринг, Г.Кельзен, 

П.Лабанд, Н.Коркунов, Д.Остін). Для позитивістського типу праворозуміння 

характерно тлумачення права як творіння влади, як викладених у законах та 

інших нормативних актах правових норм, що є вираженням державної волі. 

Відповідно, право і закон тлумачаться як тотожні поняття. Переваги 

позитивізму у вимозі чіткої ієрархії нормативно-правових актів: конституція 

– вищий закон. 

Згідно з таким підходом  конституція – це також юридичний документ, 

що складається з визначених норм. Вважається, що цей підхід був історично 
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першим у вивченні конституцій.  Та на сьогодні попри всі переваги для 

дослідження конституції він є однобічним, оскільки не дозволяє визначити 

сутнісні та аксіологічні аспекти конституції. З погляду позитивізму 

конституційна реформа є прерогативою законодавця. 

Теорія природного права, зачинателями якої  вважаються такі видатні 

мислителі і вчені, як Г.Гроцій, Дж.Докк, Ш.Л.Монтеск‘є, Ж.Ж.Руссо, 

Т.Джеффферсон, А.Гамільтон та багато ін. вихідною ідеєю визначає 

наявність природних, невід‘ємних  прав у кожної людини, забезпечення яких 

є обов‘язком держави.  Такий обов‘язок держава  має забезпечувати, в першу 

чергу, шляхом закріплення природних прав людини  у законі, для чого 

необхідний суспільний договір.   

Конституція вважається формою суспільного договору, в якому 

встановлюються політико-правові засади життєдіяльності суспільства. Вона є 

вираженням суверенітету народу і проявом його волі. При цьому необхідно 

розрізняти договір як характеристику сутності  конституції від договору як 

процедури прийняття конституції. Юридично «договірні конституції»  XVII-

XVIII ст. виглядали як спільний акт монарха і виборного органу. Такий 

характер, як відомо,  мали акти англійського парламенту, як, наприклад, Біль 

про права 1689, Акт про управління 1709.  

В історії українського конституціоналізму Конституційний Договір між 

Верховною Радою України та Президентом України про основні засади 

організації та функціонування державної влади  і місцевого самоврядування в 

Україні на період до прийняття нової Конституції України [200] відіграв 

свою певну роль як акту, що сприяв зменшенню сили політичного конфлікту. 

Але його не можна розглядати ані як суспільний договір, ані як процедурний 

(регламентний) акт щодо прийняття конституційного закону.  

Переваги природно-правового підходу у розумінні права та ідеї 

суспільного договору у дослідженні конституції полягають у пріоритеті 

ідеологічного і аксіологічного аспектів конституції. Конституція вважається 
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правовим актом не лише держави, а й громадянського суспільства. Це, в 

свою чергу, викликає питання про належність установчої влади.  Тому, з 

погляду цієї теорії, конституційна реформа неможлива поза громадянським 

суспільством. А Конституцію можна вважати своєрідним суспільним 

договором держави і громадянського суспільства. 

Представники соціологічної школи права, до яких, зокрема, можна 

віднести Р.Ієринга, Л.Дюгі, Е.Ерліха, Р.Паунда, в основу свої теорії поклали 

не саме право (чи норму права), а умови функціонування права, процес його 

реалізації (правовідносини, правозастосування) [484, с.826]. 

Основоположником соціологічного підходу у дослідженні Конституції 

вважають  Ф.Лассаля (1825-1864). Він тлумачив конституційні питання як 

питання не права, а сили. З його точки зору, дійсна конституція (матеріальна) 

полягає в реальному, фактичному співвідношенні політичних сил, а писана 

конституція (формальна) тільки тоді має значення, коли вона відображає 

дійсне співвідношення сил [252]. Такий підхід до розуміння конституції 

можна вважати виправданим з погляду  описання реального стану речей в 

державах перехідного періоду, а тому він має братися до уваги. Разом з тим, 

цей підхід применшує цінність Конституції як засадничого правового акта в 

державі, Основного Закону, а отже необхідність його захисту, гарантування.  

В основі класової (вольової) теорії права і конституції – класовий 

підхід та економічна обумовленість права. Тож конституція вважається 

явищем надбудовним, продуктом класової боротьби і результатом 

закріплення політичного панування певного класу.  

Сучасна наука конституційного права України відмовилась від  

марксистсько-ленінської методології пізнання права і відповідного типу 

праворозуміння й надає перевагу ліберально-демократичному підходу. Як 

відзначає А.Р.Крусян, «сутність Конституції України у контексті 

конституціоналізму слід розглядати на основі концептуальної ідеї про 

демократичне обмеження публічної влади на користь громадянського 
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суспільства, прав та свобод людини, передусім правом і Конституцією» [233, 

с.71]. Цей підхід ґрунтується на теорії природного права й ідеї суспільного 

договору та по суті є їх продовженням. 

Ліберально-демократичний підхід у дослідженні Конституції і 

тлумаченні її сутності зобов‘язує брати до уваги притаманний 

демократичному суспільству взаємозв‘язок держави і громадянського 

суспільства і необхідність їх взаємодії у реформуванні Конституції.  

Інституційний підхід у досліджені конституції ґрунтується на 

інституційній теорії, основоположником якої вважається М.Оріу (1856-1929), 

який розуміючи націю (-державу) в якості корпорації, тлумачив конституцію 

як її  (нації-держави) статут. Інституціоналізм сповідує ідею рівноваги: право 

має урівноважувати відносини між особою і державою. Система рівноваги 

має охоплювати всі сфери суспільного життя, перш за все політичну владу 

(система політичної рівноваги) і економічні інтереси (система економічної 

рівноваги) [484, с.830]. 

Саме рівноваги, на нашу думку, бракує політичній та економічній 

системі України  та її конституційному розвитку. Тож інституційний підхід у 

дослідженні Конституції має бути затребуваним.  

В основу соціально-генетичного напряму в дослідженні конституції 

вчені покладають  таку рису, навіть функцію конституції як обмеження 

державної влади. Так, розглядаючи конституції в контексті їх генезису, 

Ж. І. Овсепян виділила три аспекти в характеристиці сутності конституцій: їх 

виникнення було зумовлено потребами юридичного закріплення і 

утвердження принципів зв‘язаності держави правом, законом та принципом 

суверенітету права щодо держави;  історична роль конституції полягає не 

тільки в проголошенні пріоритету права і конституції над державою, але і в 

припиненні абсолютизму, монополії на здійснення державної влади 

правителем; сутнісні ознаки конституції визначаються подіями 

(буржуазними революціями та їх цілями), які покликали їх до життя і 
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потребами суспільства, тому «суть конституції полягає не в регулюванні 

державної влади як такої, а в регулюванні її в соціальному заломленні, тобто 

з позиції того, на яких умовах та в яких межах державна влада вправі 

втручатися в сферу суспільної й індивідуальної свободи» [285, с.36]. Такий 

підхід має право на існування, оскільки допомагає розкрити ще один аспект 

конституції як правового засобу соціалізації державної влади та охорони 

суспільної й індивідуальної свободи. 

Підсумовуючи огляд  різних напрямів дослідження та підходів до 

поняття і сутності конституції можемо зробити висновок, що кожен з них 

розкриває ту чи іншу сторону, аспект конституції як основи конституційної 

дійсності та дає свої можливості для розкриття  суті тих чи інших 

конституційно-правових понять та явищ, в тому числі, і конституційної 

реформи [13, с.365].  

Але з іншого боку, як відмічає А.Медушевський, семантична 

багатозначність конституційно-правових явищ обумовлює всю складність їх 

пізнання. Між дослідником і об‘єктом (конституцією) є  багато різних 

нашарувань (загальнокультурного, ідеологічного, інтелектуального, 

політичного характеру), і щоб здолати такі нашарування необхідно 

звертатися до процесу вироблення конституційних норм. Створення 

правових норм – це одночасно і конструювання реальності і її наукове 

пізнання; це спроба пізнання скритих закономірностей, вираження їх у 

правових нормах, не лише дескриптивних (описових), але і в прескрептивних 

(регулятивних) і свідомого перетворення світу у відповідності з юридичним 

його розумінням, що можливо в рамках політики права і модернізації 

правової системи  [271, с.53]. 

Розглянемо існуючі в науковій літературі основні тлумачення 

конституції. 

В.Ф. Погорілко слушно наголошував, що  Конституція – це  єдиний, 

наділений вищою юридичною силою нормативно-правовий акт, «через який 
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Український народ і Українська держава виражають свою суверенну волю, 

утверджують основні принципи устрою суспільства і держави, основи 

правового статусу особи і громадянина, визначають систему і функції органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування, механізми реалізації 

державно-владних повноважень і територіальний устрій держави» [319,  

с. 371].  

О.В.Скрипнюк підкреслює, що «Конституція України – це Основний 

Закон суспільства і держави, в якому втілюється і юридично закріплюється 

політична воля та легітимні інтереси Українського народу, держави, 

територіальних громад й інших суб‘єктів конституційного правотворення 

щодо регулювання основ конституційного ладу, прав і свобод людини і 

громадянина, безпосередньої демократії, організації та діяльності органів 

держави, місцевого самоврядування та конституційної юстиції» [495, с.59].  

М.В.Савчин відзначає  у визначенні Конституції України її установчий 

характер та характеризує її як «акт установчої влади народу, яка втілюється 

через систему правових засобів (установчий характер, найвища юридична 

сила, верховенство і пряма дія основного закону) забезпечення прав людини і 

основоположних свобод та легітимації публічної влади на основі загального 

блага, яка ґрунтується на усталених цінностях, інститутах, процедурах і 

нормах  конкретно-історичного типу суспільства» [262, с.16]. 

Подібні підходи до тлумачення Конституції вимагають брати до уваги 

у зв‘язку з конституційної реформою, по-перше, вищу юридичну силу цього 

нормативно-правового акта; по-друге, конституційно-правовий статус 

суб‘єктів установчої влади. 

Визначення конституції основним законом, як зазначає В.М.Шаповал,   

позначає її вищу юридичну силу. «Одночасно воно засвідчує  верховенство 

конституції у системі національного права, те, що конституція є 

нормативною і певною мірою змістовною базою національного 

законодавства, але ніяк не різновидом формальних законів. Такий висновок 
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відповідає уявленню про конституцію як основний закон, що сформувався 

історично і ґрунтується на двох ключових концепціях – конституції як 

договору й установчої влади» [578, с.75-76]. 

Такі тлумачення поняття і суті Конституції як Основного Закону дають 

підстави для наступних тверджень. Оскільки Конституція втілюється і 

юридично закріплює політичну волю та інтереси Українського народу, то 

реформа Конституції так само покликана закріплювати політичну волю та 

інтереси суб‘єкта конституційного правотворення та не може спотворювати 

волю та нівелювати його інтереси.  

Далі, оскільки Конституція має вищу юридичну силу і не є різновидом 

формальних законів, зміни до неї мають вноситись у особливому порядку. 

Особливий порядок змін до конституції передбачається у конституційних 

актах більшості сучасних держав.  У Конституції України  такий порядок 

визначено у Розділі XIII.  

Крім того, оскільки Конституція є нормативною і змістовною базою 

національного законодавства, то конституційна реформа передбачає зміни не 

лише до Конституції, але й на розвиток її положень у поточному 

законодавстві, без чого не можуть бути досягнуті цілі реформування.  

Термін «конституція», як відомо, можна розглядати у формальному і 

матеріальному значеннях. Формальний аспект характеризує конституцію як 

особливий закон, що має вищу юридичну силу, а отже його прийняття та 

зміни повинні мати  інший, порівняно із звичайними законами порядок. 

 З точки зору матеріального аспекту  конституція являє собою писаний 

акт, сукупність норм, що регулюють найважливіші питання політичної 

організації суспільства, власне визначає, цю політичну організацію шляхом 

запровадження певної моделі форми держави.    

«Від існуючих у державі численних законів Конституція відрізняється 

тим,  що вона є головним джерелом конституційного права, у якому в 

систематизованій формі закріплені найважливіші правові норми держави і 
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який стоїть над усіма іншими законами через значення норм, правил, що в 

ній містяться, і особливих гарантій їх реалізації» [197, с. 40]. Таким чином, 

верховенство, найвища юридична сила конституції знаходить своє 

вираження в тому, що вона має пріоритет над законами, і будь-який  закон, 

що їй суперечить має бути скасований.  

Верховенство Конституції обумовлене її установчим характером. 

Конституція приймається народом або від імені народу, який є носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в державі. Навіть більше, в 

демократичній державі конституція є (має бути) результатом волевиявлення 

народу, актом реалізації установчої функції народовладдя [266, с.141]. Це 

надає Конституції засадничого характеру.  

Тому Конституції властивий особливий порядок як її прийняття, так і 

внесення змін до неї. Такий порядок створює підстави  легітимації 

Конституції, – визнання її суспільством, що є основою демократичної влади 

та запорукою дотримання  Конституції, життєдайності та стабільності як 

самої Конституції, так і розвитку на її основі суспільства та держави. Отже, 

реалізація  конституційної реформи обов‘язково передбачає врахування 

глибинного сенсу феномену Конституції, сутності основних ідей 

конституціоналізму. 

Конституція, як слушно стверджував В.Ф.Мелащенко, має поєднувати 

в собі дві якості – стабільність і динамізм. Стабільність надає конституції 

таких рис, як добротність, надійність, сталість. З іншого боку, вона не може 

не реагувати на зміни, що постійно відбуваються в суспільстві [196, с.119]. 

«Конституція і закони мають бути стабільними, щоб вони могли 

реалізовуватись і позитивно впливати на розвиток політичної і правової 

систем. Водночас із розвитком та зміною суспільних відносин законодавство 

має оновлюватись, оскільки виникає потреба в усуненні суперечностей 

шляхом внесення змін і доповнень» [306, с. 78].  
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Діалектика зв‘язку Конституції і конституційної реформи полягає у 

тому, що Конституція визначає засади і порядок запровадження 

конституційної реформи, а конституційна реформа змінюючи конституцію, 

тим не менш сприяє забезпеченню її стабільності. Така дихотомія потреб 

стабільності і оновлення Основного Закону держави виявляє всю складність 

досліджень проблематики конституційної  реформи та вимагає особливої 

уваги дослідників до причин і умов конституційних перетворень та 

прогнозування  їх наслідків. Адже Конституція – це не тільки основний 

правовий та важливий політичний, але й ідеологічний та програмний  акт.   

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. У зв‘язку з цим, наприклад, у Конституції Італії  

завданням Республіки визначено усунення перешкод економічного і 

соціального порядку, які фактично обмежують свободу і рівність громадян, 

заважають повному розвитку людської особистості і ефективній участі всіх 

трудящих в політичній, економічній і соціальній організації країни [173].  

Конституція Нідерландів визнає вищою цінністю рівність прав і 

недопущення будь-яких проявів дискримінації (ст.1) [175]. 

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 [216].  

У Преамбулі Конституції України проголошено, що «Верховна Рада 

України від імені Українського народу – громадян України всіх 

національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на 

багатовікову історію українського державотворення  і на основі здійсненого 

українською нацією, всім Українським народом права на самовизначення 
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приймає Конституцію України  дбаючи про забезпечення прав і свобод 

людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської 

злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, 

соціальну, правову державу» [219]. Таким чином у Конституції України 

визначаються завдання держави.  

Конституція України визначає людину, її життя і здоров‘я, честь і 

гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю, а 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головним обов‘язком 

держави. Поряд із цим Конституція закріплює інші демократичні цінності: 

принципи народного суверенітету, верховенства права, розподілу влади, 

політичної, економічної й ідеологічної багатоманітності суспільного життя та 

інша принципи як необхідні умови розвитку демократичної правової 

держави. У процесі здійснення конституційних перетворень такі цінності 

потребують особливої уваги з метою не допустити їх знецінення та 

нівелювання. А всі конституційні новації мають реалізовуватись на основі 

цих базових цінностей суспільства та бути спрямовані на їх реалізацію.     

Як результат умовного політичного консенсусу,  Конституція 

забезпечує єдність і верховенство державної влади і розвиток суспільства 

допоки не виникає необхідність зміни умов цього консенсусу. Така 

необхідність може бути зумовлена об‘єктивними обставинами розвитку 

суспільства або ж виникати внаслідок порушення політичного консенсусу та 

мати суб‘єктивний характер. В подібних випадках  конституційна реформа 

стає головним способом вирішення суперечностей між потребами розвитку 

суспільства і удосконалення його державної організації та рамками власне 

суспільного договору – конституції. Підтвердженням цього є конституційна 

практика в Україні впродовж останніх 25 років. 

Викладене дає підстави для попереднього висновку, що головне 

призначення конституційної реформи полягає у  вирішенні (знятті) 
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суперечностей між потребами розвитку суспільства та можливостями, 

заданими в рамках основного закону держави. 

Важливим є питання щодо форми конституції. Зауважимо, що поняття 

форми конституції не отримало достатнього розвитку в науці 

конституційного права. У навчальній літературі  форму конституції 

тлумачать як спосіб організації і вираження (упорядкування) конституційних 

норм[319, с.394; 159, с.93],  акцентується увага на формі конституції саме як 

зовнішньому способі її вираження [161] , розглядають як тотожні поняття 

структури і форми конституції [159, с.63]. «Структура Конституції України 

відображає її зміст, дає уявлення про основні питання, які підлягають 

конституційно-правовому регулюванню. Категорія «структура конституції» є 

складовим елементом такого явища, як форма конституції, під якою 

прийнято розуміти спосіб організації та впорядкування нормативного 

матеріалу, який містить кожна окрема конституція» [319, с.394]. Крім того, 

як приклад різних форм конституцій (або їх видів) розглядають  конституції 

писані і неписані, кодифіковані  і не кодифіковані.  

У теорії конституційного права під формою конституції найчастіше 

розуміється спосіб організації та упорядкування нормативного матеріалу, 

який містить кожна окрема конституція. У формі конституції виділяють 

зовнішню і внутрішню сторони, тобто систему і структуру [319, с. 394].  

Систему Конституції України окрім, власне, самого Основного Закону, 

формують конституційно-правові, що регулюють важливі суспільні 

відносини політичного характеру. До таких актів, в першу чергу, слід 

віднести Акт проголошення незалежності Україні від 24 серпня 1991 р., а 

також закони України про внесення змін до Конституції України. Структура 

Конституції України – це її внутрішня конструкція, будова  –   логічне 

поєднання   нормативного матеріалу у цілісний правовий акт найвищої 

юридичної сили.  
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О.В.Скрипнюк слушно звертає увагу на існуючу в Україні та в 

зарубіжних країнах проблему системи конституції – проблему узгодження 

змісту і форми конституційних актів, що є елементами системи Конституції 

[495, с. 65]. В такому контексті конституційну реформу можна розглядати як  

спосіб вирішення суперечностей між  елементами системи основного закону 

– його змістом і формою.  

Цікаве тлумачення форми конституції свого часу було запропоновано 

Н.О. Михалєвою, яка обґрунтувала необхідність розмежування зовнішньої і 

внутрішньої форм конституції. Зовнішню сторону форми конституції ця 

дослідниця тлумачила як суб‘єктивну організацію норм, що створюється 

законодавцем на основі правових, філософських і загально соціологічних 

концепцій з урахуванням вимог законодавчої техніки і національних 

традицій в праві, як зовнішню структуру конституції (як сукупність 

преамбули, розділів, статей). А внутрішню структуру конституції 

(внутрішню сторону  форми)  Н.О.Михалєва пов‘язувала із змістом та 

вбачала у ній взаємообумовлену єдність  норм та інститутів, логічний зв‘язок 

різних інститутів  на основі конституційних принципів, що відображає 

об‘єктивно існуючі   взаємозв‘язки інститутів суспільного і державного ладу 

[278, с. 25-26].  

Такий підхід до розуміння форми конституції є цікавий для нашого 

дослідження. На особливу увагу заслуговує внутрішній аспект форми 

конституції як взаємообумовленої єдності  норм та інститутів, логічний 

зв‘язок різних інститутів  на основі конституційних принципів, що 

відображає об‘єктивно існуючі   взаємозв‘язки інститутів суспільного і 

державного ладу.  

У логічному зв‘язку різних інститутів  на основі конституційних 

принципів, в першу чергу таких, як поділ влади, народний суверенітет, 

унітаризм  чи федералізм,  фіксується модель форми держави в єдності трьох 

її основних елементів: форми правління, форми територіального устрою та 
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державного (політичного) режиму. Зміни до  основного закону можуть 

коригувати конституційні інститути та надавати  нового смислу їх зв‘язкам з 

конституційними принципами або ж вводити нові інститути, нові принципи, 

нові взаємозв‘язки конституційних інститутів і принципів, таким чином 

змінюючи, коригуючи елементи форми держави або форму держави в 

цілому.     

Крім того, об‘єктивно існуючі взаємозв‘язки інститутів суспільного і 

державного ладу відтворюють співвідношення народного суверенітету з 

державним. Взаємозв‘язок суспільного і державного ладу виявляється також 

в інститутах безпосередньої демократії і  парламентаризму  та 

республіканської форми правління, принципах політичної, економічної і 

ідеологічної багатоманітності суспільного життя та імперативного обов‘язку 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб діяти виключно на підставі, в межах повноважень, у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України (ст.19). Такі зв‘язки між 

інститутами державного і суспільного ладу відображають особливості 

конституційного ладу.  

Конституційний лад як певний тип конституційно-правових відносин 

відображає рівень і стан розвитку суспільства, держави та права. Нинішній 

конституційний лад України переважна більшість вчених-

конституціоналістів характеризує як перехідний, змішаний, що зумовлено 

відповідним характером суспільства, держави і права, які поєднують у собі 

риси різних соціально-економічних формацій, різних типів держави і права 

[495, с.154]. Перехідний характер конституційного ладу України, знаходить 

підтвердження у перманентному характері конституційної реформи в 

Україні.  

У науковій літературі неодноразово зверталася увага на те, що за своїм 

змістом Конституція України має суперечливий  характер. В.М.Шаповал 

відзначає, що на час прийняття Конституції 1996 р. розвиток держави, 
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«характеризувався збереженням значних інституційних і сенсуальних 

(смислових) елементів від радянської організації влади у поєднанні із 

запозиченнями частини здобутків світового конституціоналізму», такі   

елементи  мають місце у змісті Конституції, а «здобутки світового 

конституціоналізму нерідко компрометуються перекрученнями у тлумаченні 

і правозастосуванні» [564, c.9.] 

 О.І.Ющик звертає увагу на закріплення у Конституції України 

відносно  високого рівня «конституційних прав і свобод людини і 

громадянина навіть у порівняні з так званими «розвиненими демократіями» 

світу» , та, з іншого боку, нездатної забезпечити і гарантувати більшість з 

цих прав і  свобод, конституційної організація державної влади [602,  с. 461]. 

Цей вчений відзначає також  суперечливість і непослідовність викладення 

основних засад Конституції, насамперед положень  про суверенітет народу, 

відповідальність держави перед людиною, поділ державної влади на 

законодавчу, виконавчу і судову, принципу верховенства права тощо, 

відсутність їх відповідного розвитку у наступних положеннях Основного 

Закону [602,  с. 462].  

Зазначимо, що суперечливий  характер  Конституції України не 

вдалося виправити внаслідок  її змін згідно з Закон від 8 грудня 2004 р,  

багато з яких «були некоректними за змістом і за вжитою юридичною 

технікою», та й сам цей Закон «був вочевидь невідповідним за процедурами 

його прийняття» [564, с.11]. 

А подальші «перетворення» Конституції України згідно з сумнозвісним 

рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. [450], а 

також відповідно до   Закону України від 21 лютого 2014 р. «Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України» [341], з одного боку 

наводять на думку, що «проблемність» нашої Конституції полягає передусім 

у перманентному нехтуванні її реального сенсу і змісту, у перекрученнях 

щодо застосування. А з іншого боку, дають ще більше підстав для 
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твердження про існування проблеми взаємообумовленості низки 

конституційних принципів,  норм та інститутів, слабкості зв‘язку різних 

інститутів  та основних  конституційних принципів. Означене підтверджує 

існування проблеми форми (внутрішньої) конституції, а точніше «конфлікту» 

форми і змісту Основного Закону України. В такому контексті можна вести 

мову про потребу узгодження юридичної і фактичної конституції та 

необхідність конституційної реформи  в України.  

Конституція закладає певну програму розвитку суспільства і держави 

(як правової, демократичної, соціальної) та визначає засоби її досягнення. 

Невідповідність або  неефективність таких засобів зумовлює потребу їх 

удосконалення, що визначається шляхом формулювання цілей та постановки 

конкретних завдань конституційного реформування. 

Отже, Конституція як об‘єкт реформування є багатоплановим і 

багатофункціональним феноменом, тому всі основні аспекти її сутності, 

особливості характеру і засобів її впливу на державу  і суспільство мають 

прямий вияв у змісті та порядку її перетворення (оновлення, модифікації) та, 

з іншого боку, самі можуть піддаватися перетворенню в результаті 

конституційної реформи. При цьому основні сутнісні властивості 

Конституції як  Основного Закону, як акту установчої влади народу мають 

бути визначальними і незмінними умовами, вимогами її реформування і 

легітимації.  

 

1.2. Конституційна реформа : поняття і ключові ідентифікаційні 

ознаки  

 У конституційному праві України немає офіційно  закріпленої дефініції 

конституційної  реформи. Натомість Конституція України визначає порядок 

внесення змін до неї (Розділ XIII) [219; 341; 345]. Внесення змін до 

Конституції це лише один, хоча й дуже важливий,  аспект феномену 

конституційної реформи.  
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Сам термін «конституційна реформа» досить рідко вживається у 

конституційних актах сучасних держав.  Співзвучну назву має розділ 10 

Конституції Іспанії («De la reforma constitucional» може були перекладено: 

про конституційну реформу) [172] та ст.137 Кубинської Конституції 

(reformata Constitucional) [176].  

В контексті конституційної реформи конституційні акти зарубіжних 

держав найчастіше містять спеціальні розділи про перегляд (ревізію) 

конституції (Греція [170], Грузія [209], Італія [173], Молдова [183], Франція 

[189]), про зміну конституції (Литва [172], Польща [184], Туреччина [187]), 

зміни і доповнення до конституції (Болгарія [181], Азербайджан [164]). 

Відповідно і у навчальній літературі з конституційного права зарубіжних 

країн стосовно досліджуваного поняття найчастіше вживаються терміни 

«ревізія конституції», «перегляд конституції», «конституційні поправки» 

[572; 580;159]. 

У науковій юридичній літературі склалася низки підходів  до розуміння 

конституційної реформи, що пов‘язано з різною юридичною оцінкою 

конституційних перетворень в України, різними методологічними підходами 

досліджень означеної проблематики.  Варіативність тлумачень 

конституційної реформи зумовлена й неоднозначністю розуміння 

походження  терміну «реформа» (на що ми звернули увагу у попередньому 

підрозділі), а також його тлумачення  в філософії, соціології, політології. Як 

зазначають дослідники: «Суттєві ознаки, що виділяються в понятті,  

різняться або не перераховуються, що веде до гносеологічної невизначеності 

в розумінні практики реформування в суспільстві» [13, с. 18]. 

У довідковій літературі з конституційного права конституційну 

реформу безпосередньо пов‘язують із зміною конституції або її основних 

положень [588, с. 200-201].  Це один із  проявів конституційної реформи. Та 

зміст конституційної реформи не можна зводити лише до  оновлення 

конституції як нормативно-правового акта чи її окремих положень, 
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принаймні, зважаючи на засадниче значення конституції для всієї системи 

права. 

Переважна більшість дослідників акцентують увагу на політичному та 

правовому аспекті конституційного розвитку та змісті його окремих 

напрямків. А. Р. Крусян характеризує конституційну реформу в Україні як 

«політико-правовий процес поетапного перетворення конституційного 

законодавства (зі зміною  тексту Конституції), розвитку конституційних 

правовідносин та конституційної правосвідомості, створення системи 

забезпечення (охорони) конституційного правопорядку з метою формування 

сучасного українського конституціоналізму» [237, с.7; 239]. У такому 

визначенні конституційної реформи  увага акцентується на динаміці 

конституційної реформи та її спрямованості на формування 

конституціоналізму, що є однією з загальних цілей оновлення конституції 

для держави, яка прагне стати демократичною.  

Нормативно-правовою основною конституціоналізму є конституція, що 

закріплює демократичні засади розвитку суспільства  і держави. Разом з тим, 

реалізація політичного режиму, що відповідає конституційному ідеалу 

демократичної, правової держави обов‘язково вимагає виконання 

відповідних конституційних приписів. І тут постає низка проблем пов‘язаних 

із необхідністю забезпечення стабільності конституції та потребою її 

реформування, верховенства права та верховенства конституції,  

невід‘ємного права народу визначати і змінювати конституційний лад, та 

легальності  і легітимності конституційного процесу тощо. Та й сам 

«конституційний ідеал демократичної, правової держави» може мати різне 

змістовне наповнення: соціально-демократичне чи ліберальне або взагалі 

бути «ширмою» авторитарного режиму. 

Ю. О. Волошин і О.М.Пересада розглядають  конституційно-правову 

реформу в якості  найважливішого державно-правовового  явища, що являє 

собою сукупність правових, організаційних і політичних заходів, які 
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проводяться з метою якісної зміни чинного або прийняття нового основного 

закону держави і на його основі поступового оновлення всього законодавства 

в державі і самої держави [95, с.7]. Подібної точки зору дотримується 

Л.В.Бутько [69, с.60]. У таких визначеннях увага концентрується на 

організаційній складовій та багатоаспектній результативності конституційної 

реформи. Безумовно, конституційна реформа як складне, багатоаспектне та 

системне явище є комплексом заходів, метою яких є вирішення нагальних 

проблем державотворення шляхом оновлення Конституції і  конституційного 

законодавства. Разом з тим, оновлення  основного закону, всього 

законодавства і самої держави має бути підпорядковане забезпеченню 

інтересів суспільства,  меті розвитку суспільства і держави.  

 В.В.Кіреєв акцентуючи увагу  на соціально-економічних, 

організаційних, правових і духовних передумовах, характеризує 

конституційну реформу як політико-правовий процес повних або часткових 

змін конституції, що тягне відповідні його змісту зміни поточного 

законодавства і конституціоналізму [143, 9]. Будь-який політико-правовий 

процес має свої передумови,  а їх пізнання  має важливе значення для аналізу 

умов розгортання відповідного процесу та прогнозування його реалізації. 

При цьому зміни конституції, як правило, тягнуть відповідні зміни поточного 

законодавства. Але, це лаконічне визначення зобов‘язує розглядати питання 

про те, що являє собою конституціоналізм, чи у всіх випадках конституційна 

реформа тягне зміну конституціоналізму, можливо є сенс вести мову про 

розвиток конституціоналізму.  

  Загалом конституційні реформи – явище досить поширене в сучасній 

політичній історії світу.   В останнє століття  мабуть не можна знайти знайти 

держави, яка б не змінювала свою конституцію. Так, в літературі звертається 

увага, що «сьома за рахунком конституція Бразилії, прийнята у 1988 р., вже 

зазнала 64 зміни; конституція Венесуели, що набула чинності 30 грудня 1999 

р., стала 26-ю конституцією країни; Конституція Грузії 1995 р. змінювалася 
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вже 19 разів. До конституції ФРН, що набула чинності 24 травня 1949 р., 

було внесено більш ніж 50 змін. Серед них зміни, що стосувалися вступу до 

НАТО (1956 р.), стану оборони (1968 р.), наслідків об‘єднання Німеччини 

(1994 р.). Конституція Франції від 1958 р. діє зі змінами та доповненнями від 

1962, 1992, 1993, 1996, 2000, 2008 років. До неї, в період з 1791-го до 1946 р., 

у Франції було прийнято 13 конституцій. Конституція Мексики, що набула 

чинності 1 травня 1917 р., є єдиною у своєму роді, оскільки відповідно до її ж 

положень вона є «вічною» конституцією, прийнятою «на всі часи» та не 

може бути скасована «навіть у результаті революцій». При цьому за час 

існування цієї конституції до неї було внесено… понад 400 змін і 

доповнень» [273]. З моменту заміни абсолютної монархії конституційною у 

1932 р. в Таїланді змінилося вже 19 конституцій, останню з яких було 

схвалено на національному референдумі в 2016 р. До прийнятої у 2011 р. 

Конституції Угорщини (набула чинності 01.01.2012 р.), яка змінила 

Конституцію 1949 р., вже у 2013 р. було внесено низку поправок. У вересні 

2016 р. набула чинності нова редакція Конституції Туркменістану. 

Отже, як бачимо, внесення змін до конституції є звичайною світовою 

практикою, яка пов‘язана з потребою правового забезпечення змін, що 

відбуваються  в суспільному житті та відображають певний етап розвитку 

державної  організації суспільства.   

Юридичній науці і політичній практиці відомі різноманітні способи, 

моделі, форми зміни конституційних актів. Феноменом у цьому можна 

вважати Конституцію США. Прийнята більш ніж двісті років тому 

Конституція  США (1787 р.) на сьогодні може вважатися зразком державної 

стабільності і життєдайності.  

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 
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мають бути ратифіковані законодавчими зборами трьох четвертих штатів або 

конвентів штатів, скликаних за рішенням конгресу [216]. 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 (актами Конгресу, конституційними звичаями та 

практикою Верховного суду США). 

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 та ін.  

З погляду поширення  конституційних реформ в світі їх можна 

розглядати як об‘єктивний процес, пов‘язаний з потребами розвитку 

суспільства та зумовлений необхідністю вирішення поточних проблем його 

державної організації.  

У Преамбулі Конституції України мета суспільства визначена крізь 

призму прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову 

державу. Адже саме така державна організація спроможна дбати про 

забезпечення прав і свобод людини та досягнення суспільних ідеалів. 

Конституція відтворює відповідну програму розвитку суспільства і держави 

та визначає засоби її досягнення. Невідповідність або  неефективність таких 

засобів зумовлює потребу їх удосконалення, що визначається шляхом 

формулювання цілей та постановки конкретних завдань конституційного 

реформування.  
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Теорія А.Медушевського щодо конституційних циклів пов‘язує 

конституційну реформу з потребою забезпечити відповідність політичної 

влади характеру соціальних змін шляхом введення нової легітимуючої 

формули [270, с.496]. Але як забезпечити об‘єктивну оцінку  характеру 

соціальних змін особливо в  нестабільних суспільствах або бажання змін 

конституції, продиктоване зміною політичних сил на виборах до 

представницького органу.  

 Різні країни на різних етапах розвитку їх державності  мали свої 

причини конституційних реформ. Відповідно, конституційна реформа в 

кожній державі  характеризується своїми особливостями. 

Серед об‘єктивних причин конституційних реформ у науковій 

літературі виділяють наступні [458]: 1) внутрішньополітичні причини. 

Перехід від авторитаризму, зміна форми правління або політичного режиму 

викликають необхідність реформування основ ладу і окремих державно-

правових інститутів. Для України це була головна причина трансформації 

Конституції УРСР 1978 р. та прийняття нової Конституції у1996 р.; 2) зміни у 

територіальному устрої. Така причина зумовила внесення змін до 

конституційних актів окремих європейських країн, що пов‘язано з розвитком 

регіоналізму та необхідністю визначення статусу територіальних складових 

(Велика Британія, Італія та ін.); 3) значні зміни «політичної карти» 

суспільства, прихід до влади опозиційної сили, яка прагне шляхом перегляду 

конституції закріпити своє уявлення про соціально-економічний лад. Можна 

вважати дискусійним розуміння такої причини як об‘єктивної. Принаймні 

зважаючи на особливості конституційного розвитку України, коли кожна 

нова політична сила, що приходила до влади, ініціювала проведення 

конституційної реформи;    4) еволюційною причиною часткового перегляду 

конституційних норм може бути реформа правової системи, обумовлена 

прагненням уникнення втрати конституцією її фактичної сили; 5) зовнішні 

причини часто продиктовані зміни геополітичного положення країни, 
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проголошенням незалежності тощо. Остання причина конституційних 

реформ характерна як для всіх країн колишнього СРСР, так і для 

європейських держав у зв‘язку з створенням ЄС. 

Такі причини обумовлюють конкретні цілі проголошуваних реформ, їх 

спрямованість і характерні особливості.  Разом з тим,  у всіх конституційних 

реформах, є загальні ознаки та якості, які комплексно проявляють даний 

феномен. Отже, визначення поняття конституційної реформи передбачає 

необхідність з‘ясування ознак цього феномену.  

У науковій літературі до основних ознак конституційної реформи 

відносять: поетапність проведення; системність конституційних перетворень, 

що здійснюються у процесі реформування; повне або часткове перетворення  

Конституції та конституційного законодавства; динаміка конституційних 

правовідносин; формування конституційної правосвідомості, передусім 

спрямованої на сприйняття (масове та індивідуальне) здійснюваних 

конституційних перетворень як об‘єктивно-корисної необхідності; створення 

функціонального механізму забезпечення і захисту конституційного 

правопорядку і конституційної законності; інтеграція конституційного 

законодавства і конституційних реалій у систему сучасного 

конституціоналізму [232, с.123]. Такі ознаки характеризують конституційну 

реформу як об‘єктивне та еволюційне  явище. Їх сукупність характеризує 

конституційно-правові реформи як феномен сучасних політичних систем. 

У всіх перерахованих вище ознаках очевидний діяльнісний аспект, 

тобто коли мова йде про проведення, формування, створення, здійснення, 

стає зрозумілим, що такі акти є проявом свідомої, вольової і цілеспрямованої 

діяльності певних суб‘єктів щодо конституційних засад організації 

суспільства. «Конституційна реформа, - як слушно відзначив В.В.Лемак, -   

означає не будь-яку діяльність щодо змін конституції, а лише таку, що 

означає «розгортання» базових конституційних принципів» [252, с.46]. 
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Проведення конституційної реформи обов‘язково передбачає чітке 

формулювання її мети. У загальному розумінні мета конституційної реформи 

– це запланований (очікуваний) результат реформування конституції, що 

відображає прагнення і цінності суспільства, які задекларовані, але не 

забезпечені конституційно-правовим механізмом або нові, відтворені у 

конституційному проекті цінності суспільства, програми його розвитку, 

конкретні цілі. 

Конституційна реформа по самій своїй ідеї має бути спрямована на 

розвиток суспільства. Її ідеальна мета полягає у створенні такої моделі, за 

якої ні політична боротьба, ні політичні інтереси не можуть затьмарити 

загальну конституційну мету суспільного розвитку [155, с. 125]. Вона постає 

як прояв притаманної суспільному життю загальної тенденції до прогресу. 

Прагнення до свободи, рівності, справедливості, звільнення від застарілих 

обставин суспільного життя буде вічним. Конституційний прогрес слід 

оцінювати з точки зору свободи  можливості подальшого справедливого 

розвитку держави, який поєднуватиме динамку із стабільністю [458].  

При цьому, як слушно зазначає В.В.Кіреєв, необхідне формулювання 

цілі конституційної реформи, саме як правової цілі, що має відповідати 

об‘єктивним потребам суспільства, випливати з передумов конституційної 

реформи і виражати ще недосягнутий ідеал конституційного розвитку. 

Принципове значення для визначення цілей конституційно-правової реформи 

мають: по-перше, формальне їх визначення; по-друге, визначення 

передбачуваних можливостей конституційно-правової реформи, 

прогнозування її результатів; по-третє, забезпечення принципу системності у 

визначенні цілей та постановці конкретних завдань; по-четверте, усунення 

кон‘юнктурних цілей конституційно-правової реформи  [143, с.19-20].  

В цьому плані конституційна реформа повинна мати як загальні цілі, 

пов‘язані з необхідністю розвитку суспільства, так і спеціальні цілі, пов‘язані 
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з конкретними потребами та задачами удосконалення державного механізму, 

системи взаємовідносин держави і суспільства. 

Конституційна реформа як прояв установчої влади характеризується 

своїм  складом учасників. Всі вони суб‘єктами конституційного права і  

разом з тим  володіють різними статусами та виконують свої ролі у 

відповідному процесі.  

Виходячи із змісту Конституції України ключовим суб‘єктом  

конституційної реформи виступає Український народ, якому виключно 

належить право визначати і змінювати конституційний лад. В процесі 

конституційної реформи, залежно від її обсягу та різних її етапах  народ 

вправі реалізувати  різні своїй статуси:  «ініціатора внесення змін до 

Конституції» (згідно з Законом України «Про всеукраїнський референдум» 

2012 р.), «установника конституційного ладу» (установча влада народу згідно 

ч.2 ст.5 Конституції України),  «погоджувала конституційних змін» 

(всеукраїнський референдум), «реалізатора конституційних перетворень» 

(виборчий корпус, громадяни). Народ реалізує свої статуси і через 

різноманітні інститути громадянського суспільства та власне інститути 

держави, головними з яких є Верховна Рада України, як представницький і 

єдиний законодавчий орган та Президент України як гарант додержання 

Конституції, а також Конституційний Суд України як суб‘єкт конституційної 

юрисдикції.       

Безпосереднім проявом конституційної реформи є внесення змін до 

Конституції або основних її положень та на цій основі оновлення чинного,  в 

першу чергу, галузевого конституційного законодавства.  

В інституційному плані конституційна реформа відбувається шляхом 

зміни конституційних принципів, інститутів,  зв‘язків між принципами та 

інститутами, що призводить до зміни елементів форми держави (форми 

правління, форми територіального устрою та/або державного (політичного 

режиму). 
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Невід‘ємною властивістю конституційної реформи слід вважати її 

правовий характер. Конституційна реформа – це обов‘язково правова 

реформа.  

Правова реформа, як відзначає О.І.Ющик,  «завжди  є особливим 

управлінським  рішенням, розпочинається верховною державною владою, 

має передумовою об‘єктивну зміну умов функціонування державного 

апарату і викликане нею порушення єдності державної влади, котре змушує 

верховну владу до відношення такої єдності, породжуючи її 

заінтересованість у зміні наявного режиму, прагнення цієї влади до 

встановлення іншого режиму законності, що реалізується в перетворюючій 

діяльності державного апарату, який виконує зазначене владне рішення» 

[602, с. 452-453]. Цей висновок підтверджується практикою конституційних 

реформ в Україні, коли зі зміною президентів відбувалася зміна курсу країни 

і зміна системи влади, що потребувало змін і доповнень до Конституції 

України. Разом з цим, правова реформа хоча переважно і реалізується в 

перетворюючій діяльності державного апарату, та її не можна пов‘язувати 

тільки з державним апаратом.  

В демократичній державі з розвиненим громадянським суспільством 

ідея правової реформи від виникнення до реалізації має бути продуктом 

спільних дій інститутів громадянського суспільства і держави.  

На думку В.В.Лемака, правова реформа – державна політика, 

спрямована на системні перетворення за допомогою юридичних засобів  

сутності держави, її основних функцій, правових основ стосунків із 

суспільством та окремими індивідами на основі принципів 

конституціоналізму та правової держави. При цьому в якості об‘єкта 

правової реформи вчений розглядає правову систему суспільства та її окремі 

компоненти [253, с.13]. Якщо вести мову про перетворення сутності держави, 

її основних функцій, правових основ стосунків із суспільством та окремими 

індивідами, то така реформаторська за змістом політика держави не може 
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реалізовуватись поза конституційною реформою. Ми погоджуємось із 

М.В.Савчиним, що конституційна реформа є стрижнем і методологічною 

основою правової реформи [462, с.25]. 

Б.В.Малишев тлумачить правову реформу як «зміну встановлених  у 

законах основних засад, принципів, завдань, цілей правового регулювання 

суспільних відносин, а також обумовлені цим зміни до інших положень 

законів і підзаконних нормативно-правових актів задля досягнення якісно 

нового режиму правопорядку у вказаній сфері» [260,  с. 260]. Вважаємо, що 

зміна  основних засад, принципів, завдань, цілей правового регулювання 

суспільних відносин не може відбуватись поза перетворенням Конституції, 

яка встановлює основні засади і принципи правового регулювання 

суспільних відносин, як-то: принципи верховенства права і верховенства 

Конституції, недопустимість звуження змісту та обсягу прав людини при 

прийнятті нових законів, пряму дію норм Конституції України, засади 

правового порядку, організації і діяльності органів державної влади тощо. 

Тож зв‘язок  конституційної реформи і правової реформи є очевидний.  

Узагальнено конституційна реформа, що передбачає реформування 

політичної системи є (має бути) одночасно і правовою реформою та по своїй 

суті є державно-правовою реформою. В цьому плані конституційна реформа 

є політичною за змістом.  

У теорії політичною реформою називають перетворення, зміну, 

переустрій  політичного життя суспільства (відносин, порядків, інститутів, 

установ), що здійснюється без зміни основ існуючого ладу. Така реформа  

пов‘язана, як правило, з більш або менш прогресивними політичними 

перетвореннями в політичні системі суспільства, в політичних відносинах, у 

суспільному житті взагалі. Політична реформа передбачає еволюційний 

розвиток суспільства, та його політичних і неполітичних інститутів влади 

[54, с.569-570.]. В юридичній літературі найменування політичної отримала 

свого часу конституційна реформа в Україні 2004-2006 р.  
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Як політична по своїй природі, конституційна реформа завжди 

стосується владовідносин, вона спрямована на їх удосконалення та пов‘язана 

з реформою політичною системи суспільства.  Вважається, що політична 

система суспільства являє собою модель взаємовідносин між громадянином і 

державою,   громадянським суспільством і державою, громадянином і 

державою, які виникають з приводу здійснення політичної влади [247, с.472].  

Конституція України закріплює основи взаємовідносин між 

громадянином і державою,   громадянським суспільством і державою, 

громадянином і державою, які виникають з приводу здійснення політичної 

влади.  Тож зміна параметрів таких взаємовідносин реформує як політичну 

систему, так і тягне за собою зміни до Основного Закону.  Тому зрозуміло, 

що перетворення форми правління в Україні від президентсько-

парламентської до парламентсько-президентської республіки та відповідні 

зміни у державних інститутах не могли відбуватися поза змінами правових 

інститутів державної влади (статусу центральних органів), що  відбувалося 

через зміни до Конституції України.  

В.М.Селіванов вважав, що удосконалення Конституції України хоча і 

має самостійне значення стосовно політичної системи, але все ж повинно 

сприяти подальшій демократизації всіх сфер суспільного життя, зокрема 

політичної системи України, переходу від формального визнання 

демократичних принципів на рівні державної влади, до їх реального 

впровадження в життєдіяльність суспільства [479, с.16]. 

Демократизм як принцип сучасного конституціоналізму – невід‘ємна 

необхідна ознака конституційної  реформи. Це випливає з принципу 

народного суверенітету, що знаходить розвиток у нормах Конституції 

України, які визначають народ носієм суверенітету  і єдиним джерелом влади 

в державі та закріплюють його виключне право визначати і змінювати 

конституційний лад. Принцип народного суверенітету проголошується у 

конституціях переважної більшості сучасних держав. 
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Демократизм як ознака конституційної реформи зумовлює як 

безальтернативність демократичного змісту  конституційних перетворень, 

так і демократичний характер самих цих перетворень – конституційного 

процесу.  

Як певний запланований результат і як процес його досягнення 

конституційна реформа відбувається у певних часових межах та 

характеризується послідовною зміною станів, етапів, стадій, які 

підпорядковані загальній меті конституційної реформи і кожен з яких має 

свої поточні цілі. Тому, очевидно, перетворення конституції в науковій 

літературі часто характеризують  узагальнюючим терміном «конституційний 

процес» або «конституційно-правовий процес».  «Конституційний процес, - 

як зазначає А.М.Колодій, – це регламентована нормативно-правовими актами 

різної юридичної сили система логічно послідовних дій та заходів, що 

здійснюються стосовно розробки, внесення змін та доповнень, набуття 

чинності конституцією та конституційним законодавством з метою втілення 

у суспільне соціальне життя справжнього конституціоналізму» [154,   с.114-

115].  Тож конституційний процес є формою «життя» конституційної 

реформи, - її буття (перебігу) та розвитку. 

Проте, зауважимо, що  конституційна реформа не повинна мати 

перманентного характеру. Постійність як незавершеність реформ є 

свідченням відсутності консенсусу в суспільстві щодо змісту реформ та їх не 

результативності внаслідок недостатнього розвитку оновленої конституції. 

Адже, як стверджує М.В.Савчин, «необхідними умовами стабільності 

конституції є законодавче регулювання, яке має розвивати і конкретизувати 

конституцію та відповідати засадам верховенства права, зокрема обмеження 

свободи розсуду органів публічної влади, правової визначеності, 

правомірності очікувань і пропорційності, що зумовлені системою 

конституційних цінностей» [462, с.29]. Зазначене  підтверджується 

суперечливим процесом конституційних перетворень в Україні. 
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Системність реформування як необхідна ознака конституційної 

реформи зумовлена вимогою системності конституційного ладу. 

Системність конституційного ладу передбачає послідовність, логічність, 

усебічність і повноту закріплення в Конституції основних інститутів 

суспільства і держави. Системність конституційної реформи спрямована на 

подолання суперечності і непослідовності низки положень чинної 

Конституції  України, про які неодноразово зазначали вчені [518, с.42-43]. 

Тому зміни до Конституції України, навіть «точкові» мають не порушувати 

системності конституції і бути системними.  

Формування конституційної правосвідомості, спрямованої на 

сприйняття (масове та індивідуальне) здійснюваних конституційних 

перетворень як об‘єктивно-корисної необхідності; створення 

функціонального механізму забезпечення і захисту конституційного 

правопорядку і конституційної законності; інтеграція конституційного 

законодавства і конституційних реалій у систему сучасного 

конституціоналізму [237, с.8 ] – завдання, які не були повною мірою вирішені 

після прийняття Конституції України, що багато  в чому  і зумовило 

перманентність конституційної реформи в Україні.  

Як   притаманні конституційним реформам ознаки називають також:  

здійснення реформ у певних часових межах (історичних рамках); поширення 

конституційних перетворень на певну територію; кризові явища в 

найважливіших сферах держави та суспільного життя;  пов‘язаність з певним 

станом держави і права, що має назву перехідного періоду [95 , с.30-31].
 
  

Поза сумнівом, конституційна реформа як правове явище, що має свої 

причини, конкретні цілі і завдання, реалізується у певних часових межах. 

Тобто вона має свій початок, що, як правило, офіційно оформлюється 

нормативно-правовими актами державних органів. Завершенням 

конституційно-правової реформи  можна вважати час, коли створено умови 

функціонування держави на нових    реформованих засади, тобто необхідна 
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нормативна база; коли розпочинається реалізація цілей конституційно-

правової реформи,  нормальне функціонування оновлених конституційних 

інститутів; коли стає очевидним позитивний ефект конституційної реформи 

для розвитку суспільства і держави.  

Щодо такої ознаки конституційної реформи як її поширення на певну 

територію, а точніше на всю територію держави, то  на перший погляд вона 

видається  беззмістовною. Адже конституції властива універсальність, її дія 

поширюється на всю територію держави і на всіх осіб, які на ній 

перебувають, відповідно, кожен зобов‘язаний неухильно додержуватися 

Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, 

честь і гідність  інших людей (ст. 68 Конституції України). 

В конституційному праві  аксіомою вважається поширення 

суверенітету держави на всю її територію, яка є цілісною і недоторканною. 

Конституційні акти переважної більшості сучасних держав світу 

закріплюють цю аксіому в якості конституційного принципу та визначають 

засади територіального устрою і статус територіальних складових держави 

(регіонів, автономій, суб‘єктів федерації тощо). Тож  будь-які запроваджувані 

конституційними реформами зміни територіального устрою держави чи 

статусу її складових мають значення для держави в цілому, і, з такої точки 

зору, вони поширюються на всю її територію.  

Для України територіальний аспект конституційної реформи – 

поширення її на всю територію   держави на сьогодні має особливо важливе 

значення. В умовах анексії Криму та військових дій на територіях частин 

Донецької  і Луганської областей поширення конституційної реформи на всю 

територію держави є  на даний час досить проблематичним. Сьогодні 

неможливо прогнозувати, як буде розв‘язана ця проблема. Головне, на нашу 

думку, полягає у тому, що запровадження конституційної реформи не на всій 

території держави може негативно позначитися не лише на  її легітимності, 

але й легітимності влади.  
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У науковій літературі як притаманне конституційним реформам 

супровідне явище та/або їх чинник називають кризу, а точніше, кризові 

явища  в найважливіших сферах держави та суспільного життя та 

обумовлений такими кризовими явищами перехідний період [95, с. 31].  

Дослідники державно-правових конфліктів приділяють увагу таким 

явищам як парламентські, урядові, конституційні кризи [122, с. 107–108; 270, 

с. 496; 535 с. 442–449].  

Конституційна  криза, як слушно зазначає Ю.Г.Барабаш,  є наслідком 

тривалого нерозв‘язання взаємопов‘язаних державно-правових конфліктів, 

сторони яких не вдаються до радикальних кроків для переломлення ситуації 

[43, с. 23].  

Конституційні кризи вважаються найбільш гострою формою протиріч в 

конституційній політичній системі, що створюють загрозу самому її 

існуванню. Такі явища супроводжуються збільшенням розриву між 

юридичною і фактичною конституцією і унеможливлюють нормальне 

функціонування державного механізму без внесення змін до конституції.   

З точки зору теорії конституційних циклів, криза є однією з фаз такого 

циклу. Конституційний цикл в цілому «охоплює весь спектр конституційних 

станів – від визнання діючої конституції такою, що втратила легітимність до 

створення нової – і включає в себе ті ж фази, що і економічний цикл: криза 

(оголошення втрати законної сили старою конституцією і усвідомлення 

потреби розробки нової); депресія – фактичне припинення дії старої 

конституції, розкол суспільства щодо конституційних перспектив); 

оживлення (досягнення певної згоди по питаннях про ті принципи, які мають 

бути закріплені в основному законі); піднесення (введення в дію нової 

конституції» [271, с.53].  

Нетривалий строк державності в Україні та її конституційної історії не 

дозволяє вести мову про завершений принаймні один конституційний цикл. 

Допоки в державі відбувалося чередування конституційних реформ та контр 



53 
 

реформ, причиною чого є слабкість громадянського суспільства, постійний 

розкол як правлячої еліти, так і  суспільства в цілому, що не сприяє 

виробленню курсу розвитку держави, який би враховував інтереси різних 

політичних груп і прихильників різних моделей розвитку держави.  

З часу проголошення незалежності політична та економічна кризи в 

Україні  стали перманентним явищем, що періодично, то загострюються, то 

затухають.  Загострення політичної кризи   постійно актуалізує проблему 

конституційної реформи, як панацею подолання політичних суперечностей. 

Такі перманентні кризові явища  обумовлені перехідним станом суспільства 

та відповідно, державної організації, правової системи, конституційного 

ладу. Дається взнаки різкий перехід від цінностей радянського періоду до 

цінностей ліберально-демократичних.  

В останні роки перехідний період в Україні вийшов на новий «виток», 

що пов‘язаний із європейською інтеграцією, а його завершення логічно 

пов‘язати із набуттям Україною повноцінного членства у ЄС.  Перехідний 

інтеграційний період пройшли всі європейські держави на етапі створення 

Європейського Союзу (приєднання до нього) у зв‘язку з потребами 

здійснення відповідних конституційних реформ. Разом з тим, такі перехідні 

періоди зовсім не обов‘язково пов‘язані з важкими кризами в державі та 

суспільстві чи конституційними кризами. В тих випадках, коли реформи 

перехідного періоду сприймаються суспільством (більшістю його членів) як 

суспільно-корисні і об‘єктивно необхідні та  легітимні,   кризові явищі не є 

тривалими у часі та руйнівними для держави і суспільства.  А перехідний 

період в таких випадках є періодом адаптації держави і суспільства до нових 

умов функціонування та апробації нових нових публічно-правових 

інститутів.   

Слід зазначити, що у науковій юридичній літературі проблематика 

перехідних станів, періодів досліджується у зв‘язку питаннями типології і 

традиційних типів держави і права. Вважається,  що такі державно-правові 
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системи знаходяться  «на переході» від однієї  держави і права до іншої: від 

рабовласницького до феодального, від феодального до капіталістичного, від 

капіталістичного до соціалістичного і, навпаки, від соціалістичного (або 

псевдосоціалістичного) до капіталістичного [407, c.106]. Такі стани і періоди 

на різних етапах історичного розвитку «проходили і продовжують 

проходити»  всі державі і правові системи, незалежно від того, на якій основі 

розглядати їх  типологію: формаційній чи цивілізаційній.  

Загалом,  з точки зору постійного функціонування і розвитку держави і 

права можна вважати, що їх перехід з одного якісного стану в інший 

відбувається безперервно. Проте, на нашу думку, саме  певний «міжтиповий» 

стан, який виникає при переході від одного типу до іншого  правильно 

вважати  перехідним типом держави і права.  

На відміну від класичних типів держави і права, їх перехідні типи – 

стани характеризуються  певними особливостями. У юридичній літературі 

зазначається, що   перехідні типи держави і права виникають, як правило, в 

результаті різноманітних соціальних потрясінь: революцій, війн, невдалих 

радикальних реформ [407, с.110].  Цей перелік, на нашу думку, слід 

доповнити ще однією причиною – розпад складних держав, що обов‘язково 

зумовить  перехідний період для новостворених держав.  

З розпадом СРСР у всіх державах колишніх його членах розпочався 

перехід до нового типу: від псевдосоціалістичного до  соціально-

демократичного, ліберального. Цей процес зумовив в усіх них  початок 

конституційно-правових реформ. Але у всіх випадках перехідний період 

містив декілька можливих варіантів подальшого розвитку держави і права, 

що зумовлювало стан невизначеності, пошуку моделей й суперечливості 

проектів майбутніх змін. Це яскраво проявляється у змісті Декларації про 

державний суверенітет  України (1990), в якій з одного боку проголошується 

суверенітету України, а з іншого,  йдеться про її членство у союзній державі.  
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Отже, якщо  конституційну реформу розглядати як засіб усунення 

суперечностей між потребами розвитку держави і суспільства і 

можливостями, заданими   параметрами Основного Закону, то перехідний 

період є періодом знаходження консенсусу щодо подальших напрямів 

розвитку держави і суспільства і конституційно-правових засобів  їх 

реалізації та впровадження їх у практику державотворення.  

У соціальному плані перехідний період пов‘язаний з процесами 

формування консенсусу у суспільстві, визначенням змісту і напрямків 

конституційної реформи  та набуттям легітимності конституційних новацій.  

Легітимність – необхідна ознака конституційної реформи, що прямо 

випливає з вимоги легітимності самої конституції. 

  В контексті реалізації конституційної реформи правовий (юридичний) 

аспект перехідного періоду пов‘язаний з необхідністю реалізації оновлених 

конституційних положень у конституційне законодавство та забезпечення їх 

виконання (створення відповідних механізмів).  

З часу прийняття Конституції України у науковій юридичній літературі 

неодноразово зазначалося про необхідність прийняття низки законів, що 

прямо випливають з положень Основного Закону держави. У Верховній Раді 

України розглядалися численні законопроекти на виконання Конституції 

України. Та незважаючи двадцятирічний термін дії чинної Конституції 

України, низка законів, що з неї випливають досі відсутні. Про перехідний 

період держави і суспільства свідчить велика кількість змін та доповнень до 

законів України. Так, лише за 15-річний період чинності  Конституції 

України 1996 року з понад 2000 прийнятих  законів, понад дві третини були 

закони про внесення змін та доповнень до чинних законів [328, с.188]. Така 

тенденція зберігається і нині. 

Розглянуті риси конституційної реформи як феномену конституційного 

розвитку України дозволяють зробити такі попередні висновки.  Сутнісний 

аспект конституційної реформи полягає у змінах правових засад державної 
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організації суспільства. Маючи правову основу, якою є Конституція, такі 

зміни відбуваються шляхом цілеспрямованої діяльності уповноважених 

суб‘єктів, що реалізується в межах параметрів конституційного процесу. 

Матеріальний і процесуальний бік конституційних змін характеризується 

вимогами верховенства права і законності, системності, демократизму, 

легітимності. 

 Залежно від змісту, обсягу і динаміки конституційного розвитку поряд 

з конституційною реформою у науковій літературі існує низка інших 

найменувань  конституційних трансформацій. Як-то: конституційна 

модернізація, конституційна модифікація, конституційна революція, 

конституційна ревізія, конституційна поправка, перегляд конституції. 

На відміну від реформування,  як зазначає А. Р. Крусян,  конституційна 

модернізація не передбачає кардинальних змін конституційного ладу 

держави і суспільства. «Модернізація спрямована на удосконалення 

інституціональних складових конституційного ладу та конституціоналізму. 

Насамперед таке удосконалення має нормативно-правовий характер, тобто це 

удосконалення конституційного законодавства, оновлення (модернізація) 

конституції з метою еволюційного розвитку держави і суспільства» [237, с.6]. 

М.П. Орзіх вирішальною ознакою реформування на відміну від 

конституційної модернізації вважає відсутність впливу останньої на систему 

конституціоналізму [298, с.44]. 

 Загалом, модернізація — це процес змін чогось у відповідності з 

вимогами сучасності, оновлення, перехід до більш досконалих, сучасних 

умов. Тож із семантичного значення цього слова не можна зробити висновок 

щодо поширення, обсягу модернізації. Отже, якщо конституційна реформа в 

державі відбувається у відповідності з вимогами часу (а так воно, як правило, 

і відбувається), то таку конституційну трансформацію навіть за умови  

кардинальних змін конституційного ладу можна вважати конституційною 

модернізацією. З іншого боку, як відомо, після розпаду  СРСР конституційні 
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реформи в окремих республіках, як наприклад, Латвії відбувалися шляхом 

скасування «радянських конституцій» та поновлення дії  конституцій 

дорадянського періоду. І на даний час  у Латвії є чинною Конституція 1922 

р. [467]. В подібних випадках конституційну реформу складно назвати 

модернізацією. Але є іншого боку, подібні поодинокі реформи є швидше 

винятком з правила.  

Викладене дає підстави вважати  синонімічними поняття 

«конституційна реформа» і «конституційна модернізація».  

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [509] передбачено 

прийняття нової Конституції України. З точки зору забезпечення 

спадкоємності конституційних трансформацій прийняття нової конституції 

може нести певні проблеми. Адже чинна Конституція України, як зазначає 

М.О.Теплюк, не передбачає юридичного механізму  прийняття нової 

Конституції України, не визначає, суб‘єкта прийняття нової конституції, не 

встановлює умов та порядку її прийняття [523, с. 117]. В такому випадку 

постає питання: чи не стане запланована конституційна реформа з огляду на 

її масштаб та невизначеність порядку проведення конституційною 

революцією? 

У науковій літературі «конституційна революція» розглядається як  

різновид конституційної реформи [269].  Термін «революція» – означає  

переворот у якій-небудь галузі, що приводить до докорінного перетворення, 

удосконалення чого-небудь; докорінний переворот у житті суспільства, який 

приводить до ліквідації віджилого суспільного ладу і утвердження нового 

прогресивного [72, с. 1206]. Відмінність реформи і революції полягає у 

динаміці і наслідках подій. Вважається, що для  останніх характерна 

швидкоплинність  і руйнівні зміни для певної системи [324, с.303].  

З позицій конституційного права сам термін «конституційна 

революція» виглядає надто суперечливим. У науковій юридичній літературі 

цей термін використовується для характеристик конституційних реформ, 
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пов‘язаних зі зміною соціально-політичних орієнтирів суспільства, що 

супроводжуються прийняттям нових конституційних актів. Як зазначає 

А.М.Медушевський, під революцією у юридичному смислі розуміється 

розрив спадкоємності  політичної влади в середині держави за якого 

відбувається радикальний перегляд цінності публічно-правових норм. Під 

реформою – такі зміни правової системи, які не порушують цієї 

спадкоємності [270, с. 55].  

На думку В.В.Лемака, «від «реформи» треба відрізняти створення нової 

конституції в координатах і механізмами установчої влади, з одного боку, а з 

другого боку: а) локальні зміни до конституції, пов‘язані з уточненням 

формулювань норм, однак які не впливають на фундаментальні правила, що 

становлять матеріальну сутність конституції; б) діяльність, яка де-факто 

спрямована на заперечення базових конституційних принципів (зокрема, 

верховенства права, незалежності судів тощо)» [252, с.46]. З таким 

визначенням ми погоджуємось частково, оскільки «створення нової 

конституції в координатах і механізмами установчої влади» не обов‘язково, 

на нашу думку, може  бути пов‘язане із запровадженням нового державного 

чи конституційного ладу в країні, а зумовлюватись потребою подолання 

конституційної кризи, кризи легітимності влади і конституції, досягнення 

громадянського консенсусу щодо конституційного розвитку. В такому 

випадку створення нової конституції буде, по суті конституційною 

реформою. Крім того, «локальні зміни до конституції, пов‘язані з уточненням 

формулювань норм» в кожному випадку мають оцінюватися конкретно, адже  

уточнення формулювання норм, у вигляді поправок до конституції можуть не 

впливати на матеріальну сутність конституції, але змінювати окремі 

конституційні інститути або задавати інші вектори розвитку конституційним 

принципам.  

Загалом, на нашу думку,  «модернізація» чи «реформа», або й навіть 

«конституційна революція» – це швидше спір про терміни, а ніж про суть 
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конституційного явища,  що характеризує процес розвитку конституції 

(еволюційний або революційний), і, головне, результат цього процесу  – 

відповідні конституційні перетворення, що мають сприяти сталому розвитку 

держави і суспільства. Разом з тим таке  термінологічне багатоманіття 

феномену конституційної реформи є ще одним аргументом на користь 

актуальності досліджень означеної проблематики.   

Поряд із зазначеними термінами у зв‘язку з реформуванням 

конституції в юридичній літературі найчастіше вживаються такі поняття:  

«конституційна поправка», «ревізія конституції», «перегляд конституції» 

(повний або частковий). 

Термін «конституційна поправка» в Юридичній енциклопедії 

розглядається як «форма внесення змін і доповнень до тексту конституції» 

[547, с.273-274]. Конституційну поправку тлумачать також як «нове 

конституційне положення, яке додається до тексту конституції без 

формального вилучення з нього тієї норми, що перестала діяти. 

Конституційні поправки нумеруються і публікуються окремо після 

першопочаткового тексту конституції, який залишається незмінним, хоча 

частина його перестала діяти» [588, с.200]. Вважається, що вперше цей 

термін з‘явився у США і успішно використовується в цій державі як спосіб 

зміни Конституції вже понад 200 років.  

Під конституційною поправкою також розуміють зміни і доповнення 

до конституції внесені будь-яким способом, а також невеликі за обсягом і 

змістом зміни до конституції, що не зачіпають її ключових положень. В 

цьому зв‘язку зарубіжні дослідники задаються питанням, як відрізнити 

конституційні поправки від конституційної реформи [552]. На нашу думку, 

під терміном «конституційна поправка» доцільно розуміти невеликі за 

обсягом і змістом зміни до Конституції, що не зачіпають її ключових 

положень. Тобто, не можна вважати поправками зміни, що призводять до 
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зміни форми правління, форми територіального устрою, запроваджують, 

ліквідують або змінюють основні  конституційно-правові інститути.  

Перегляд конституції і ревізія конституції в енциклопедичній 

літературі розглядаються як синоніми. Терміни «конституційна поправка», 

«перегляд конституції», «ревізія конституції» вживаються у конституційних 

актах різних держав і текстуально зміст цих термінів пов'язаний із внесенням 

змін до основних законів.  

Викладене дозволяє стверджувати, що терміни «конституційна 

поправка», «ревізія конституції», «перегляд конституції» (повний або 

частковий) охоплюються поняттям конституційної реформи. З такої точки 

зору конституційну реформу можна розглядати як  узагальнююче поняття 

щодо внесення змін до конституції, та разом з тим  ширше за обсягом, 

оскільки вона включає як зміст конституційних новацій (конституційного 

закону), нової конституції або змін до існуючої, так і механізм їх 

запровадження і реалізації.  

Резюмуючи викладене, маємо підстави розглядати конституційну 

реформу як обумовлене потребами життєдіяльності суспільства  політико-

правове   явище, пов‘язане із змінами Основного Закону, що проводяться  на 

основі принципових, ціннісних засад конституційного ладу в межах 

параметрів конституційного процесу та спрямовані на удосконалення 

державної організації суспільства   і підпорядковані меті його розвитку. 

 

 

1.3 Методологія і юридична технологія дослідження 

конституційної реформи  

 

Загальновідомо,  що плідність наукового пізнання, ступінь його 

проникнення у сутність досліджуваних явищ і процесів та  приріст наукових 

знань значною мірою залежить від обраної дослідником методології. 
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Методологія визначає шлях досягнення  дослідницької мети, визначає 

способи здобуття наукових знань. Узагальнено методологія дослідження в 

науковій літературі визначається як концептуальний виклад мети 

дослідження, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання 

максимально об‘єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси 

та явища [277]. Ключовим методологічним орієнтиром будь-якого 

дослідження вважається його предмет, що є  складовою об‘єкта дослідження, 

який і визначає дослідницькі методи і правила їх застосування.  

Як предмет дослідження конституційну реформу можна розглядати як 

явище правової  дійсності, державно-правове явище та як категорію науки 

конституційного права.  

Значимість конституційної реформи для будь-якої держави та 

поширеність конституційних перетворень в останні десятиліття зумовило 

активізацію уваги вчених до методології  дослідження відповідного явища. 

Тут можемо звернути увагу на розробки методології дослідження 

конституційних реформ запропоновані такими українськими вченими, як 

Ю.О.Волошин і О.М.Пересада, А.Р.Крусян, І.С.Куненко, О.І.Ющик, 

російськими дослідниками Л.В.Бутько, В.В.Киреєвим та ін. Разом з тим це 

питання не можна вважати остаточно вирішеним, що пов‘язано із складністю 

і неоднозначністю, часом суперечливістю конституційних процесів, 

особливістю їх причин, характеру протікання і наслідків у різних державах та 

їх оцінкою юридичною наукою.   

У науковій літературі відзначається складність і різнофакторність 

методологічного інструментарію конституційних реформ, що  

обумовлюється характером конституційних процесів, тож при всій 

самостійності і об‘єктивності методології, вона тим не менш, несе на собі 

відбиток стабільності або деструктивності суспільних відносин [69, с.7].  

Здійснена у попередньому підрозділі характеристика ознак 

конституційної реформи дозволяє стверджувати, що конституційна реформа 
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по своїй суті є  державно-правовим (конституційно-правовим) явищем. Тож 

як предмет дослідження конституційна реформа пов‘язана з предметом теорії 

держави і права та конституційного права. Її вивчення вимагає використання 

засобів, що застосовуються для дослідження державно-правової матерії.  

Складність формування методології дослідження відповідного явища, 

зумовлена тим, що його конституційно-правові властивості мають в своїй 

основі та безпосередньо пов‘язані з соціальними та політичними 

властивостями. У цьому плані дослідження конституційної реформи вимагає 

як використання методів філософії, політології, соціології, теорії державного 

управління, так і філософії права, політології права, соціології права тощо. 

Слід зазначити, що розширення методологічного інструментарію 

наукових досліджень — це одна з тенденцій сучасного етапу розвитку науки 

конституційного права [197, с. 26], тенденцій позитивних і абсолютно 

обумовлених її  завданнями. Сучасна наукова методологія конституційного 

права вимагає залучення методів, що використовуються в інших науках — 

соціології, політології, психології, статистиці, кібернетиці, теорії управління, 

синергетиці тощо [319, с. 184].   

Важливе значення для дослідження конституційної реформи  має 

загальний діалектичний підхід.  Діалектика характеризує розвиток або зміни 

суспільства під впливом ідей боротьби і співробітництва протилежних або 

різних класів, станів, груп, особистостей. В залежності від характеру їх 

взаємодії в теорії і на практиці виділяють еволюційну і революційну 

діалектику. Перша ґрунтується на поступовому розвитку суспільства шляхом 

реформ. Друга наполягає на необхідності насильства, а замість примирення 

протилежних класів –  знищення одного з них. Існують проміжні типи 

соціальної диференціації, які об‘єднують революційні і реформаторські 

засоби удосконалення суспільства, домінуючою серед яких в сучасному світі 

стає соціальна диференціація реформаторського типу [550, с. 184].  
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Така соціальна діалектика знаходить своє відображення у 

конституційному  розвитку та характері конституційних реформ.  Тут постає 

питання про роль права, роль конституції у житті суспільства. Чи є 

конституція реальною? Чи забезпечує Конституція розвиток суспільства? Чи 

є дійсною потреба проведення конституційної реформи? 

Діалектичний підхід  сприяє розкриттю природи конституційної 

реформи як складного соціального явища в його динаміці та у зв‘язку з 

політичною і правовою реформами в державі. Використання таких парних 

категорій діалектики  як форма і зміст, причина і наслідки дозволяє ширше 

вивчити предмет дослідження, краще усвідомити сутність конституційної 

реформи як правового феномену, її зв‘язок з сутністю конституції, зміст і 

взаємозв‘язок категорій  «форма» і «зміст конституції» розкрити соціальні і 

політико-правові суперечності – чинники конституційних перетворень і 

закономірності розвитку конституційної реформи. 

Діалектичний метод наукового пізнання є загальним і універсальним 

методом формування правових понять. Він включає необхідні та важливі 

етапи сходження від абстрактного до конкретного,  та від конкретного до 

абстрактного. Застосування методу сходження від абстрактного до 

конкретного особливо актуально в період розвитку і становлення правових  

наукових теорій і концепцій [304, с.52]. Цей метод є важливим та необхідним 

для розвитку  загальної теорії конституційної реформи.  

Особливості розвитку конституційної реформи в Україні і 

перманентний її характер вже протягом чверті століття, постійні тенденції 

підпорядкування цілей і  завдань конституційної реформи кон‘юнктурним 

інтересам зумовлюють необхідність дослідження її як феномену сучасного 

етапу розвитку конституціоналізму в Україні.  

Серед спеціальних методів, що використовує наука конституційного 

права важливе значення для дослідження конституційної реформи  має 

історичний (історико-правовий) метод. Цей метод  є обов‘язковим для 
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пізнання феномену конституційної реформи. В юридичній літературі  

слушно зазначено, що сучасні теоретичні та практичні проблеми загальної 

теорії конституційного права, проблеми конституціоналізму, конституційної 

реформи в усіх її напрямах (парламентська, адміністративна, судово-правова 

і муніципальна реформи) вимагають від науковців належного 

методологічного забезпечення, яке неможливе без історичного підходу до 

вирішення поставлених завдань [319, с. 185]. 

Використання історичного методу дозволяє підкреслити певні 

особливості конституційних реформ внутрішньодержавного (національного) 

характеру, створює базу для історичної систематизації і застерігає від 

можливих помилок  застосування теорій, концепція, програм, доктрин тощо 

[95, с.9]. Цей метод дозволяє пізнати особливості становлення вітчизняного 

конституціоналізму, що має значення не лише для науки конституційного 

права, але й для конституційної практики.  З позицій історичного методу має 

бути досліджений розвиток конституційної реформи в Україні, що 

передбачає  необхідність виділення та послідовного розгляду періодів, етапів 

і напрямів конституційної реформи, аналіз супутніх державно-правових і 

суспільно-політичних заходів в межах певних часових рамок. 

В силу специфіки об‘єкта реформування конституційна реформа 

безпосередньо пов‘язана з конституційним правом. Суспільні відносини, 

пов‘язані із трансформацією конституційно-правової матерії, хоча і не 

визначені відособлено та належать до предмету регулювання 

конституційного права. Зауважимо, що незважаючи на наявність  в сучасній 

науці конституційного права дискусійних питань щодо предмету галузі 

конституційного права, загальновизнаним вважається, що до нього належать 

найважливіші суспільні відносини.  

Важливість суспільних відносин, які відносять до предмета 

конституційного права, визначаються не часом та місцем їх виникнення, 

існування та припинення, а насамперед визнанням тих чи інших явищ 



65 
 

політичного, економічного, соціального, культурного (духовного, 

ідеологічного) та іншого характеру, національними цінностями, 

пріоритетами, проблемами, загрозами у сфері народного та державного  

суверенітету, форм безпосередньої демократії, прав і свобод людини і 

громадянина, основних принципів і порядку організації та діяльності органів 

державної влади, основ місцевого самоврядування тощо [319, с.29].   

Конституція вважається однією з найбільш шанованих суспільних 

цінностей сучасності. Вона є серцевиною конституційного права, тому 

суспільні відносини пов‘язані із її перетворенням не можуть перебувати поза 

предметом відповідної галузі. Аксіологічний підхід у дослідження 

конституційної реформи виправданий з огляду на цінність самої конституції 

та значення охоронюваних, забезпечуваних нею цінностей, які не можуть 

бути втрачені чи применшені в процесі та внаслідок конституційних 

перетворень. А загальна мета всіх конституційних трансформацій полягає у 

створенні додаткових гарантій забезпечення конституційних цінностей. 

Крім того, як складне політико-правове явище конституційна реформа 

задіює різноманітні суспільні відносини, що регулюються конституційним 

правом. Складність конституційної реформи зумовлює і розгалуженість 

відповідних правових  норм по різних підгалузях та інститутах 

конституційного права, зокрема парламентського права, інститутів 

всеукраїнського референдуму, охорони конституції, конституційної юстиції 

та ін.  

Зазначене викликає необхідність використання для нашого 

дослідження юридико-догматичного методу. Юридико-догматичний метод 

має важливе значення з огляду на необхідність дослідження чинного 

законодавства України, що закріплює повноваження органів державної 

влади, які беруть участь у процесі внесення змін до Конституції, встановлює 

статус інститутів громадянського суспільства - учасників конституційної 

реформи, визначає юридичну конструкцію конституційного процесу, що 
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включає легалізацію ініціативи внесення змін до конституції,  правотворчі, 

експертні, законотворчі, законодавчі, референдумні, контрольні тощо  

процедури.  

Загалом сучасна наука конституційного права визнає методологічний 

плюралізм, як комплексний підхід до дослідження конституційно-правових 

явищ. Конституційна реформа як складне соціальне політико-правове явище 

вимагає застосування комплексного підходу для її дослідження,  пізнання 

сутності, визначення поняття, характеристики інституційного механізму, 

вивчення і вирішення проблем забезпечення її ефективності  в Україні.    

Серед загальнонаукових методів, які використовуються не тільки в 

правових (у тому числі в науці конституційного права), а й в інших науках, 

слід назвати системний, структурний, функціональний, порівняльний, 

методи. Ці методи мають велике значення для отримання об‘єктивних знань з 

конкретних питань праворозуміння, державної влади, структури і функцій 

державних органів тощо.  

Застосування системного методу дослідження конституційної реформи 

зумовлено системним характером Конституції і конституційного права. 

Системність у дослідженні дає змогу повністю охопити й відстежити 

розвиток предмета дослідження; його ознаки і якісні характеристики; всі 

зміни, що відбуваються на кожному етапі його розвитку. Системний підхід 

дозволяє аналізувати правові явища і процеси з позицій цілісності і 

взаємозв‘язку основних елементів, їх відносин із зовнішнім оточенням, змін  

і стабілізації, оновлення і збереження [140, с. 240.] 

Конституційна реформа як політико-правове явище – від формування 

передумов до практичної реалізації має системні характеристики.  Тому для її 

дослідження необхідний системний аналіз галузі конституційного права, її 

зв'язок з іншими елементами системи права, а також визначення 

системоутворюючих  ознак і структури конституційних перетворень як 
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правового процесу, наповненого реальним економічним, соціальним і 

політичним змістом [142].  

Системні характеристики конституційної реформи особливо 

проявляються в процесі конституційних перетворень. З системно-

структурних позицій конституційний процес включає ряд стадій, кожній з 

яких властивий свій особливий зміст. Такі стадії включають в себе 

формування мотивації конституційної реформи; обґрунтування її змісту і 

напрямів у юридичній науці;  розвиток законотворчих ініціатив і 

розроблення проектів змін до основного закону,  безпосереднє прийняття 

змін до конституції і забезпечення їх реалізації.    

Функціональний метод дає змогу пізнати властивості і принципові 

риси власне конституційної реформи, дослідити характер і напрями її впливу 

щодо держави і суспільства, правової системи; визначити роль основних 

суб‘єктів-учасників  конституційної реформи, характер їх компетенції у 

зв‘язку з реалізацією установчої влади.  

Порівняльно-правовий метод або метод конституційної 

компаративістики дає можливість виявити особливості та визначити загальні 

тенденції розвитку тих чи інших конституційно-правових явищ шляхом  

порівняльного аналізу їх розвитку в різних країнах світу. Цей метод дозволяє 

проаналізувати зміст і форми конституційних перетворень; роль основних 

державно-правових інститутів та інститутів громадянського суспільства у 

конституційному процесі; особливості конституційних процедур 

(законотворчих, законодавчих, референдних) в різних державах; виявити 

загальні тенденції світових модернізаційних процесів.  

Разом з тим пам‘ятаємо настанови відомого дослідника проблематики 

перегляду конституцій початку ХХ століття Ш. Боржо, який стверджував:  

«Ніщо не може так ввести в оману, як зближення установ різних суспільств 

якщо воно зроблено з чисто юридичної точки зору. Такий прийом може мати 

переваги при вивченні адміністративного права, але пов‘язаний з крайніми 
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незручностями у застосуванні в конституційному праві. Переважаючим 

елементом закону в цій області є його політичний характер і, щоб правильно 

оцінити його значення, необхідно перш за все звернутися до історії» [65, с.5].  

Важливим для дослідження конституційної реформи слід вважати 

телеологічний метод. З точки зору  методології, телеологія є принципом 

пояснення, що доповнює традиційну причинність причинами-цілями.  Як 

прийом пізнання та форма наукового пояснення телеологія передбачає 

використання категорії ціль. Ціль є своєрідним проектом дій, що визначає їх 

характер і упорядковує  самі ці дії [549].  

Визначення конкретних цілей конституційної реформи  можна вважати 

планом її реалізації. При цьому не можна применшувати значення і загальних 

цілей конституційної реформи – її мети, яка корелюється з метою держави, 

метою конституції як її основного закону, засадничими ідеями 

конституціоналізму.    

Конституційна реформа як складне динамічне явище, що реалізується 

через взаємодію різних суб‘єктів конституційного права, як об‘єкт пізнання 

вимагає використання  діяльнісного підходу. В останні десятиліття 

діяльнісний підхід широко використовується у різних галузях знань про 

суспільство, дозволяючи виявляти тенденції, загальні закономірності або 

особливості здійснення певного виду соціальної діяльності, охарактеризувати 

детермінанти соціального розвитку, поставити першочергові дослідницькі 

завдання [105, с. 162].  

Принцип діяльності передбачає пояснення правового явища у 

нерозривній єдності з діяльністю людини. При цьому правове явище може 

бути об‘єктом впливу, засобом діяльності, метою або результатом, фактором 

зовнішнього впливу тощо, але у всіх випадках виявляється  певна 

співвіднесеність людини і явища, зумовлена включенням людини у складну 

систему соціальних взаємозв‘язків, побудованих на правових стандартах 

поведінки [105, с. 165].  
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Діяльнісний метод варто використовувати для пізнання   взаємодії  

органів державної влади на різних етапах конституційної реформи, а саме 

Президента України і Верховної Ради України, Верховної Ради України і 

Конституційного Суду України в процесі конституційної правотворчості та 

взаємодії структурних елементів парламенту, а також для оцінки якості 

нормативної бази діяльності основних суб‘єктів конституційної реформи, 

визначення їх місця і ролі у конституційному процесі. 

 Діяльнісний підхід виправданий для нашого дослідження, оскільки 

категорія діяльності є в основі  конституційної реформи. Конституційна 

діяльність є головним фактором в розробці і прийнятті конституції, а її 

результатом має бути ефективне функціонування основних конституційних 

інститутів [66, с.8] .  

На сучасному етапі розвитку державності в України  конституційна 

реформа є   вкрай  затребувана  суспільством. Вона постає як  реальне 

конституційно-правове явище.  Враховуючи особливість об‘єкта 

реформування – Конституції України, її цінність та важливість для розвитку 

суспільства, а також складність і багатоаспектність самого процесу 

реформування, дослідження феномену конституційної реформи вимагає 

застосування комплексної методології та поєднання діалектичного, 

аксіологічного і діяльнісного підходів [17, c. 325]. 

Специфіка предмета дослідження  і задані методологічні орієнтири 

обумовлюють структуру та змістовне наповнення роботи. Попередньо вже 

визначалось, що розуміння поняття конституційної реформи  вимагає, перш 

за все, брати до уваги особливість об‘єкта реформування -  конституції. Адже 

саме специфіка об‘єкта реформування є ключем для розуміння сутності 

відповідного явища.   

Конституційна реформа по своїй суті передбачає активну 

перетворювальну (установчу)  діяльність – взаємодію  широкого кола 

суб‘єктів конституційного права (організацій, органів, посадових осіб, 
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індивідів, спільнот), наділених певними правами і повноваженнями. Форми і 

зміст такої взаємодії визначаються їх цілями як членів конкретного 

суспільства, які належать до певної політичної системи, цілями суспільства в 

цілому та вимогами законодавства. Й схематично конституційна реформа – 

це сукупність рішень (актів) і дій, взаємодія суб‘єктів конституційної 

реформи, - специфічний інституційний механізм. Тому необхідно 

охарактеризувати суб‘єктів, які безпосередньо беруть участь у здійсненні 

конституційної реформи,  проаналізувати повноваження і визначити роль 

кожного її учасника, визначити особливості їх конституційної 

правосуб‘єктності .  

Характер діяльності суб‘єктів конституційної реформи обумовлений як 

спеціальним об‘єктом реформаційної діяльності, так і загальним і 

спеціальними цілями та задачами такої діяльності. Тому невід‘ємним 

напрямом дослідження конституційної реформи є поняття і принципи 

конституційного процесу, визначення його особливостей, власне як 

реформаційного, а також проведення аналізу системи його процедур і стадій 

під кутом зору виявлення проблем  правового регулювання.  

Підсумком проведеного дослідження має стати аналіз основних проблем 

організаційно-нормативного  забезпечення ефективності конституційної 

реформи в України та вироблення концептуальних пропозицій реалізації 

конституційної реформи в Україні.  

 

 

1.4 Розвиток  та періодизація конституційної реформи в України 

 

Як конституційно-правове явище, конституційна реформа в Україні 

бере свій початок з часу проголошення незалежності. Її складний  і 

суперечливий перебіг є наочним віддзеркаленням не простого процесу 

формування демократичної державності і конституціоналізму в Україні. 
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Закономірно, ці процеси привертали і все більше привертають увагу 

дослідників. Питання конституційної реформи як невід‘ємного аспекту 

історії Конституції України розглядалися у багатьох підручниках, 

навчальних посібниках, наукових статтях з конституційного права, а також 

вивчалися у монографічних працях в аспекті розвитку інститутів 

парламентаризму, президента, охорони Конституції, конституціоналізму 

тощо [196; 201; 234; 498; 508; 511; 542; 579 та ін.].  

Разом з тим дослідження цього питання не втрачає своєї актуальності, 

оскільки конституційна реформа  в Україні не є завершеною і кожен новий її 

етап має піддаватись аналізу з точки зору його мети, конкретних завдань, 

ролі основних суб‘єктів та результативності. Не зайвим можна вважати і 

переосмислення попередніх періодів конституційних перетворень під кутом 

зору реалій сьогодення.  Тому важливого значення має характеристика 

основних періодів та етапів конституційної реформи, їх вплив на 

характеристику форми держави, розвиток правової системи. Для такої 

характеристики необхідний послідовний розгляд всіх основних періодів, 

етапів і напрямів реформ, аналіз супутніх державно-правових і суспільно-

політичних заходів, акцій і подій в межах певних часових рамок, і ролі 

основних учасників конституційної реформи.  

Хронологія і аналіз етапів конституційної реформи дозволяють 

відслідкувати ступінь її послідовності і системності, закономірності 

розвитку, показати її об‘єктивні і суб‘єктивні чинники.  

У науковій літературі слушно звертається увага на відмінність періодів 

та етапів конституційної реформи. Періоди є більш масштабними. Вони 

визначаються з урахуванням сукупності перетворювальних заходів і 

досягнутих результатів реформування. Періоди свідчать про те, наскільки 

успішно вирішуються питання боротьби з кризовими явищами, чи 

спостерігаються при цьому позитивні процеси. На відміну від цього, етапами 

відзначається розвиток подій в рамках кожного напряму, а їх характеристика 
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ґрунтується на поєднанні подій і хронологічних показників. Події кожного 

етапу фіксуються відповідними конституційно-правовими актами, на їх 

основі розкривається зміст кожного етапу [68].  

Ключовим фактором, що визначив перебіг конституційної реформи в 

Україні необхідно вважати прийняття Конституції України у 1996 році. Цю 

історичну подію слід вважати основною віхою  в оцінці періодів, етапів і 

напрямів конституційної реформи в Україні. Відповідно можемо 

розмежовувати періоди конституційної реформи. 

Рамками першого, перехідного  періоду конституційної реформи в 

України можна вважати:  1990 рік –  28 червня 1996 року.  Його початок 

визначило прийняття 16.07.1990 року Декларації про державний суверенітет 

України, в останньому розділі якої визначено, що Декларація є основою для 

нової Конституції і законів України [107]. А часом закінчення перехідного 

періоду слід вважати прийняття Конституції України у 1996 р. 

Другий період –  період реалізації положень Конституції 1996 р. – 

«Помаранчева революція» та внесення змін до Конституції України згідно з 

Законом України від 08.12.2004 р. № 2222 [345].   

 Третій період – період становлення оновленої Конституції України  

2006 – відміна конституційної реформи згідно з рішенням Конституційного 

Суду України у 2010 році (втрата чинності Закону України "Про внесення 

змін до  Конституції  України" від 8   грудня   2004   року  N  2222-IV 

внаслідок визнання його неконституційним Конституційним Судом 

України [450]. 

Четвертий період конституційної реформи – найбільш драматичний, 

можна визначити  часовими рамками 2011-2014 рр. Його визначають такі 

основні події : формування Конституційної асамблеї,  революційні події на 

Майдані та відновлення дії положень Конституції України в редакції 

2004 р. [341].  
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У 2015 році Україна вступила в чергову активну фазу, яку ми можемо 

вважати п‘ятим періодом конституційного реформування.  Головні риси 

поточної конституційної реформи вже означені у низці нормативних актів, 

зокрема, у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [509], у  Плані 

законодавчого забезпечення реформ в Україні [377], а також у роботі 

Конституційної комісії [366]. 

Кожен з названих періодів має свої напрями, які в свою чергу, 

розвиваються по своїм етапам. Періоди і відповідні етапи конституційної 

реформи мають свої часові рамки, власний внутрішній зміст, багато в чому 

обумовлений колом учасників конституційної реформи і тими ролями, які 

вони виконують у конституційному процесі. Всебічна оцінка цих аспектів з 

урахуванням багатоманіття політичних,  організаційних подій, заходів, актів 

створює певні передумови для наукового обґрунтування конституційної 

реформи, визначення тенденцій, умов  і перспектив її розвитку.   

Розглянемо основні періоди конституційної реформи в України. 

Попередньо зауважимо, що лише з розпадом СРСР і початком нової історії 

дійсно суверенної Української держави можна вести мову про конституційні 

перетворення як самостійну конституційну реформу. Адже за історію 

радянської держави прийняття кожного нового конституційного акту як 

союзу в цілому, так і його членів було зумовлено черговими завданнями 

побудови соціалізму. І з набуттям незалежності України, конституційна 

реформа  на першому,  початковому етапі мала завдання забезпечити перехід 

держави і права до нового історичного типу.  

 Початок першого періоду конституційної реформи в України, як вже 

було зазначено, визначило прийняття Декларації про державний суверенітет 

України від 16 липня 1990 р. та остаточне набуття Україною незалежності у 

1991 році. На той час в державі була чинною Конституція (Основний Закон) 

Української РСР 1978 р., до якої з 1989 року до ухвалення Акта 

проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [29] вже була 
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внесена низка змін [361; 356; 357; 358; 359; 360]. І фактично Українська РСР 

вже перетворилася на суверенну державу Україна, для якої вкрай важливо 

було створити нову конституцію. Офіційно це було визначено вже у 

Декларації про державний суверенітет України, в останньому розділі якої 

утверджувалось, що Декларація є основою для нової Конституції, законів 

України і визначає  позиції  Республіки  при  укладанні  міжнародних   угод. 

Таким чином, Декларація створила юридичні засади для розгортання 

державотворчого процесу та реалізації на практиці українською нацією свого 

невід‘ємного права на самовизначення [339, c.134]. 

  Пізніше,  у Законі України «Про правонаступництво України» (1991), 

утверджувалась дія на території України Конституції    (Основного  Закону) 

Української РСР до ухвалення нової Конституції України (ст.2) [381]. 

24 жовтня 1990 р. Верховною Радою УРСР була утворена 

Конституційна комісія (Комісія з розробки нової Конституції Української 

РСР) на чолі з тодішнім Головою Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчуком [362] 

(після обрання Л.М.Кравчука Президентом України співголовою 

Конституційної комісії став І.С.Плющ). Зазначеною Комісією була 

розроблена Концепція нової Конституції України, яка була схвалена 

Верховною Радою  УРСР 19 червня 1991 р. [368].  

У Концепції були закріплені такі основні загальнометодологічні 

принципи майбутньої Конституції України: нова Конституція Республіки має 

ґрунтуватися на Декларації про державний суверенітет України,  

закріплювати, розвивати і конкретизовувати її положення; через всю 

Конституцію  мають  бути проведені ідеали правової держави; в центрі  уваги  

нової  Конституції  має  бути  людина  як найвища соціальна цінність, її 

права і свободи та їх гарантії;  основним об'єктом конституційного 

регулювання мають бути  відносини між громадянином, державою і  

суспільством;  Конституція  має  визначити  пріоритет   загальнолюдських 

цінностей, закріпити принципи соціальної справедливості, утвердити 
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демократичний і гуманістичний вибір народу України, прихильність України 

загальновизнаним нормам міжнародного права.  

 У Концепції передбачалося, що норми нової Конституції повинні 

мати  пряму дію, а для охорони Конституції необхідний  жорсткий механізм 

її змін. Передбачалося  запровадження інституту конституційних законів, про 

які мало бути зазначено у тексті Конституції. У Концепції крім того 

зазначалося, що в основу майбутнього конституційного ладу має бути 

покладений принцип народовладдя, який передбачає реалізацію влади 

народом-сувереном як безпосередньо, так і через депутатів різних рівнів; 

визнавалися законодавчі повноваження народу, які він міг реалізовувати 

через референдум, в тому числі через народну ініціативу, передбачалася 

також і народна конституційна ініціатива. Попри це передбачалося 

закріплення  у преамбулі  майбутньої Конституції    «соціалістичного вибору 

народу» , що мало підкреслити  « намір  побудувати   засноване    на    праці    

суспільство    соціальної справедливості». 

На  основі цієї Концепції   Конституційною Комісією  було  

підготовлено  перший проект Конституції України, який було винесено на 

всенародне обговорення [387]. У цьому проекті були закріплені основні 

принципи демократичної держави, яку безпосередньо визначено 

демократичної, правовою, соціальною, утверджено людину як найвищу 

цінність, пріоритет прав і свобод людини і громадянина, відповідальність 

держави перед людиною і громадянським суспільством, народний 

суверенітет, верховенство права, розподіл влади, економічний, політичний і 

ідеологічний плюралізм. Як було передбачено Концепцією, проект 

Конституції закріплював президентську форму правління (Президент -  глава 

держави і глава виконавчої влади) і унітарну форму територіального устрою, 

а також  містив два варіанти структури парламенту -  Національних зборів -  

дво-  і однопалатний (у Концепції парламент однопалатний). 
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 Заслуговують на увагу з погляду потреби на сьогодні у  забезпеченні 

демократизму   норми проекту щодо виборчого права, зокрема, що 

стосуються контролю за джерелами фінансування і витратами на виборчу 

кампанію (ст. 118, 120 Проекту). З погляду сучасних реалій в Україні 

заслуговують на увагу норми Проекту про обов‘язковість проведення 

референдуму для вирішення питань входження Україні у міждержавні союзи 

і військово-політичні об‘єднання.  

За час всенародного обговорення  проекту Конституції (15 липня – 1 

грудня 1992 р.) до Конституційної комісії надійшло близько 50 тисяч 

зауважень і пропозицій. За результатами опрацювання зауважень та 

пропозицій було створено проект Конституції (проект в офіційній редакції 

від 27 травня 1993 р.), який був переданий на розгляд Верховної Ради 

України. За результатами його опрацювання другий проект Конституції 

існував в редакції від 26 жовтня 1993 р.  

Проект Конституції України у редакції від 26 жовтня 1993 р., як 

відзначається у науковій літературі, містив у собі положення, що відіграли 

значущу роль у становленні вітчизняного конституціоналізму. Щонайперше 

слушно відзначається важливість розділу про права і свободи людини і 

громадянина, принципи правового статусу людини в громадянина в Україні, 

що було інноваційним і прогресивним щодо формування сучасного 

українського конституціоналізму [235, с. 423]. 

Та попри демократичний зміст проекту Конституції України від 

26.10.1993 р. він так і не був впроваджений у життя. Цьому завадила 

відсутність консенсусу між політичними силами уособленими Президентом 

України і Парламентом України та передвиборчі перегони, які відсунули 

конституційний проект на друге місце. 

Слід зауважити, що протягом 1991-1993 рр. активними учасниками 

конституційної правотворчості були відомі в Україні вчені-юристи, 

представники різних політичних партій, громадських організацій, громадяни 
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України. У цей період було розроблено низку  проектів Конституції України, 

зокрема, Проект Конституції (Основного Закону) України (підготовлений 

Робочою групою у складі Г.О.Мурашина, В.Я.Тація, М.В.Цвіка, 

В.Ф.Погорілка, В.В.Копєйчикова та інших за дорученням ЦК Компартії 

України (червень 1991 р.); Проект Конституції України (Слов‘янський 

федеративний Гетьманат Київська Русь – Україна) (1991 р.), переданий до 

Конституційної Комісії Верховної Ради України Координатором Оргкомітету 

Партії Слов‘янського  Відродження Юрієм Чемерисом; Проект Конституції 

України (направлений Хмельницькою облрадою депутатів з пояснювальною 

запискою д.т.н. Назарова В. у 1992 р.); Проект Конституції України (за 

авторством Володимира Золотарьова, Дмитра Джангірова, Володимира 

Тимохіна (1992 р.); Проект Конституції України (підготовлений Сержем 

Волконським у 1992 р.); проект Конституції України в редакції 27 травня 

1993 р.  (підготовлений авторським колективом у складі Козюбри М.І., 

Копєйчикова В.В., Мацюка А.Р., Тихонової Є.А., Цвіка М.В., Юзькова Л.П. 

та інших); Проект Конституції України гуманітарного екуменічного 

дослідницького Фонду «РАХ» (підготовлений Андрієм Домбровським у 1993 

р.); Проект Конституції України Перехідного періоду (підготовлений Лідією 

Приходько у 1993 р.) [206]. 

Паралельно з роботою над проектом нової Конституції України 

продовжувалася робота по адаптації Конституції України (1978р.) до потреб 

суверенної держави. Законом про внесення змін та доповнень до Конституції 

УРСР 1978 р. від 14.02.1992 р.[349] з тексту Конституції були виключені 

статті щодо предметів відання  Української РСР та норми щодо захисту 

суверенних прав УРСР Союзом РСР. Оновлена Конституція закріплювала 

нову систему органів державної влади, зокрема законодавча влада 

уособлювалась Верховною Радою України у складі 450 народних депутатів; 

главою держави і главою виконавчої влади визначався Президент України.  
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На реалізацію положень оновленої Конституції (1978р.) були прийняті 

такі важливі та необхідні закони, як  «Про Президента Української РСР» 

(1990), «Про правонаступництво України» (1991), «Про статус народного 

депутата України» (1992),  «Про місцеві Ради народних депутатів, місцеве і 

регіональне самоврядування» (1992), «Про прокуратуру» (1991), «Про 

громадянство» (1991), «Про судоустрій України» (1992)  та ін.   Та 

незважаючи на кардинальні зміни Конституції України (1978 р.) та стрімкий 

розвиток конституційного законодавства, «ця конституція, - як зазначав 

А.П.Заяць, - не виконувала функції утримання державної влади не тільки з 

формальних позицій, а й з погляду її функціонування, оскільки жодний з 

проголошених принципів державності не спирався на необхідні правові 

засоби реалізації» [134, с. 70] 

Новий етап першого періоду конституційної реформи в Україні 

розпочався після завершення дострокових парламентських і президентських 

виборів (10 листопада 1994 р.) та продовжувався до 8 червня 1995 р. В той 

час розроблення проекту Конституції України здійснювалось оновленим 

складом Конституційної Комісії, очолюваної Президентом України 

Л.Д.Кучмою та Головою Верховної Ради України О.О.Морозом [392]. 

Водночас у цей період було підготовлено низку альтернативних 

конституційних проектів вченими і політиками. Протягом грудня 1994 р. – 

червня 1995 р. проекти нової Конституції України були розроблені 

Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Українською 

академією внутрішніх справ, фракцією комуністів у Верховній Раді України, 

Всеукраїнським товариством «Прометей», Християнсько-демократичною 

партією, Конституційним комітетом Української Республіканської партії, 

Конгресом Українських Націоналістів [206].  

Основні дискусії наукового і політичного загалу в той час точилися 

навколо питань про форму правління (повноваження Президента України і 

Парламенту України) та взаємовідносини центру і регіонів [319, с. 382-383]. 
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Паралельно з підготовкою проекту нової Конституції України  

продовжувалося внесення змін до чинної на той час Конституції УРСР (1978 

р.).  У 1994-1995 рр. зміни до Конституції вносились п‘ять раз. Вони були 

зумовлені необхідністю формування нової системи органів державної влади, 

потребою забезпечення прав людини і формування нового типу 

взаємовідносин людини і влади, визначення статусу Автономної Республіки 

Крим.  

Наслідком численних і неузгоджених змін до Конституції постала 

ситуація конституційної невизначеності, що сприяло загостренню політичної 

кризи.  Розв‘язанню  цієї політичної кризи мав сприяти, укладений 8 червня 

1995 р. Конституційний Договір між Президентом України і Верховною 

Радою України про організацію державної влади та місцевого 

самоврядування на період до прийняття нової Конституції України [200].  

Укладення Конституційного договору, на думку І.А.Тимченка, можна 

розцінювати як пік політичного протистояння в системі державних органів, 

їх вознесіння над народом і певною мірою відсторонення народу від участі у 

вирішенні ключових питань конституційного розвитку держави [530, с.7].   

Даючи оцінку Конституційному Договору,  В.Шаповал та А.Корнєєв 

зазначали, що це був не тільки юридичний, а й політичний документ, появу 

якого викликали особливості гострої, небезпечної для самого існування 

держави ситуації у суспільстві. «Але така угода двох вищих органів держави, 

на укладення якої вони не мали повноважень, за своїм характером була 

об‘єктивно протиконституційною. Верховна Рада і Президент були не 

«суверенними», а конституційними органами влади, і як такі не могли 

укладати між собою договори за власною волею. Тому в тексті 

Конституційного Договору немає жодного посилання на конкретні правові 

норми, а лише сформульоване положення, за яким сторони «є суб‘єктами 

конституційного права» і діють «на основі доброї волі Сторін, взаємних 

поступок та компромісу». До того ж Конституційним Договором 
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запроваджувалось нормативне регулювання відносин державного 

владарювання при фактичному зупиненні дії відповідних положень чинної 

Конституції, які при цьому не скасовувалися. Реально більшість народних 

депутатів і Президент, об‘єднавшись, виступили в ролі «суверенного 

верховного правителя», котрий встановив, як має здійснюватися державна 

влада в Україні, що є феноменом у практиці сучасного конституціоналізму. З 

іншого боку, значення Конституційного Договору для прискорення 

конституційного процесу в Україні було на той час безумовно позитивним. 

Його підписанням завершився багатомісячний, фактично конкурентний 

конституційному процес, який відволікав увагу і час керівників держави, 

інших осіб, причетних до опрацювання проекту Конституції, звужуючи 

таким чином можливості зосередження їх зусиль на виконання саме такого 

завдання. Водночас, у Конституційному Договорі визнавалось за необхідне 

«створення належних умов для прискорення та успішного завершення 

конституційного процесу в Україні з тим, щоб прийняти нову Конституцію 

України в строк не пізніше одного року з дня підписання цього 

Конституційного Договору». Конституційний Договір містив положення 

щодо обмеження його дії у часі – до прийняття нової Конституції, і це також 

вимагало активізації діяльності Конституційної комісії» [568, с.13]. 

Венеціанською комісією у Висновку щодо  конституційного стану в 

Україні після прийняття Конституційного договору між Президентом 

України і Верховною Радою України про організацію державної влади та 

місцевого самоврядування на період до прийняття нової Конституції України 

зазначалося, що текст Конституційного Договору має ознаки перехідного 

періоду, тому у багатьох аспектах є кроком уперед, однак зміст майбутньої 

Конституції України повинен мати більш стабільні та принципові 

положення. Зокрема,  наголошувалось на потребі узгодження з 

міжнародними стандартами положень про права людини, забезпечення 

гарантій  незалежності судової системи, реформування інституту 
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прокуратури відповідно до західноєвропейських правових стандартів, а 

також необхідності закріплення більш стабільних норм, що унеможливить їх 

зміну учасниками політичних процесів в односторонньому порядку [90,  с.15-

26]. 

Все ж Конституційний Договір на той час відіграв певну позитивну 

роль, оскільки сприяв активізації конституційної законотворчості і 

конституційного процесу та консолідації суспільства щодо формування 

правової держави в Україні. 

З того часу конституційний процес вступив  в активну фазу.  У липні 

1995 р. розпочала роботу Робоча група з фахівців у галузі конституційного 

права з підготовки проекту нової Конституції України. У листопаді 1995 р. 

Конституційною Комісією України була створена ще одна Робоча група з 

підготовки проекту Конституції України (у складі В.Б.Авер‘янова, 

В.В.Копєйчикова, В.Ф.Погорілка, В.М.Шаповала та ін.) для доопрацювання 

проекту, розробленого попередньою робочою групою. Розроблений цією 

робочою групою проект Конституції України був схвалений Конституційною 

комісією 23.11.1995 р. [206]. Означений проект Конституції із зауваженнями 

та пропозиціями членів Конституційної Комісії був переданий на розгляд 

Верховної Ради України. Для доопрацювання проекту Конституції України 

Верховною Радою України було створено Тимчасову спеціальну 

комісію [394]. 

Проект Конституції України, ухвалений Конституційною комісією 11 

березня 1996 р. став предметом аналізу Венеціанської комісії. У висновку 

щодо цього проекту, ухваленому на 27-му засіданні Венеціанської комісії 17-

18 травня 1996 р. було, зокрема відзначено, що представлений проект 

свідчить про значні позитивні зрушення порівняно з попередніми проектами. 

При цьому Комісією було критично оцінено розділ про права людини і 

зауважено, що закріплений у проекті перелік соціальних прав людини є 

неосяжним і недиференційованим. Крім того, Комісія відзначила, що 
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інституційні розділи відображають вибір Україною  напівпрезидентської 

форми правління і загалом їхні положення могли б стати основою для 

заснування і функціонування стабільних демократичних інститутів, хоча 

повноваження Президента є надмірно широкими. Як позитивне, Комісією 

було сприйнято положення проекту щодо позбавлення прокуратури функції 

загального нагляду, яку вона виконувала за радянських часів. У цілому 

Комісія вказала, що проект може бути взятий за основу для прийняття нової 

демократичної Конституції [403, с.27-46]. 

Але у Верховній Раді України не припинялися дискусії щодо положень 

майбутньої  Конституції. Як відзначив В.Я.Тацій,  значні розбіжності точок 

зору у парламенті були на форму державного правління (президентська чи 

парламентська республіка); по-різному депутати ставилися і до приватної 

власності, державної та офіційної мови, державних символів, розташування 

іноземних баз на території України, правового статусу Республіки Крим, 

розподілу повноважень між гілками влади, гарантій соціальних прав [516, с. 

63].  

Закономірною в той час була активізація конституційної 

законопроектної діяльності народних депутатів і науковців. Варто звернути 

увагу, що крім офіційного проекту Конституції України у 1996 р. було 

розроблено низку альтернативних проектів, а саме: Альтернативний проект 

Конституції України, внесений групою народних депутатів Тимчасової 

комісії по опрацюванню Конституції України у складі Долженка Г.П., Гмирі 

С.П. (реєстр. № 0496-1 від 22.03.1996 р.); Проект Конституції України, 

підготовлений авторським колективом у складі Козюбри М.І., Копєйчикова 

В.В., Мацюка А.Р., Тихонової Є.А., Цвіка М.В., Юзькова Л.П. та інших, 

внесених народним депутатом України Буздуганом Ю.О. (реєстр. № 0496-2 

від 02.04.1996 р.); Альтернативний проект Конституції України, 

підготовлений народними депутатами України - членами ХДПУ, внесений 
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народним депутатом України Шишкіним В.І. (реєстр. № 0496-4 від 

08.04.1996 р.) [206; 207].  

За результатами розгляду Верховною Радою України проект 

Конституції України, опрацьований Тимчасовою спеціальною комісією був 

прийнятий у першому читанні 4 червня 1996 р., а Тимчасовій спеціальній 

комісії по доопрацюванню проекту Конституції України було доручено 

проаналізувати пропозиції і зауваження, подані народними депутатами 

України та внести проект Конституції України на друге читання 19 червня 

1996 р. [386 ].  

Суперечності між Президентом України і Верховною Радою України 

сприяли прискоренню конституційного процесу. Ситуація особливо 

загострилася 26 червня 1996 р., у зв‘язку з ініціюванням Президентом 

України Всеукраїнського  референдуму щодо прийняття нової Конституції 

України в основу якої мав бути покладений варіант проекту Основного 

Закону, який влаштовував пропрезидентські політичні сили (в редакції 

робочої групи від 11.03.1996 р.). 

Такий варіант розвитку подій не влаштовував опозиційні 

пропрезидентським політичні сили. Тож для розгляду проекту Конституції 

України у другому читанні 27 червня 1996 р. Верховною Радою України було 

прийнято спеціальну процедуру [389]. На основі цієї процедури після 24 

годин безперервної праві парламент України 28 червня 1996 р. прийняв 

Конституцію України. Таким чином було створено об‘єктивно необхідну 

правову основу функціонування і розвитку держави та суспільства України.  

Ця подія стала на тоді найбільш значущим здобутком українського 

конституціоналізму. Конституція України 1996 р. стала першим Основним 

Законом суверенної Української держави, в якому були визначені основи 

суспільного і державного ладу, права і свободи людини і громадянина, 

порядок організації і функціонування органів державної влади і органів 
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місцевого самоврядування. Нова Конституція України визначили й основні 

напрями розвитку всієї правової системи  України.   

Конституція отримала в цілому позитивну оцінку Венеціанської 

комісії. Так, у  висновку Венеціанської комісії (1997 р.) щодо Конституції 

1996 р.     зазначалося,   що   «хоча Конституцією запроваджується  сильна 

виконавча влада під керівництвом потужного Президента,  разом з тим 

присутні стримування і противаги,  що  має  запобігти зверненню до 

авторитарних рішень. Принцип верховенства права також чітко відображено 

в тексті Конституції.  Створення  демократичного місцевого   

самоврядування,   а   також  Конституційного Суду, має сприяти створенню 

демократичної культури в  Україні».  Комісія  проте відзначила 

незадовільність з юридичної точки зору низки  положень Конституції, що 

мало політичні причини і могло бути пояснено необхідністю досягнення 

політичного компромісу. Комісія,  закликала Україну «взяти до уваги 

висновок комісії,  а також відповідні стандарти Ради  Європи»  при  

реалізації   цих   положень   Конституції, й зазначила, що «Конституція 

повинна пройти перевірку на практиці, а  складна  економічна  ситуація  в  

Україні  може затримати повне здійснення нових принципів  і  поставити  під  

загрозу  реалізацію позитивних досягнень тексту», тож, особлива увага влади 

повинна бути приділена «прийняттю законодавства,  яке забезпечить,  що 

перехідні положення Конституції не призведуть до використання елементів 

старої системи протягом значного періоду часу» [75]. 

Таким чином, у період 1990-1996 рр. конституційна реформа в Україні 

відбувалася у двох напрямах: удосконалення Конституції зразка 1978 р. та 

вироблення проекту нової Конституції України. При цьому основними 

учасниками  конституційної реформи по обох напрямах були політичні сили 

уособлені Президентом України і представлені у парламенті. Тому, очевидно, 

перший напрям конституційної реформи реалізовувався поза будь-яким 

впливом суспільства та його інституцій. А в процесі підготовки нового 
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проекту Конституції, хоча до нього і була залучена  громадськість, та низка її 

слушних пропозиції, спрямованих на забезпечення демократизації державної 

влади,   не дуже бралася до уваги офіційними інституціями і поступово від 

проекту до проекту їх залишалося все менше. Як результат, принцип 

народного суверенітету і народовладдя у Конституції України (1996 р.) має 

значною мірою декларативний зміст [10].  

Подібно до України конституційні реформи першого перехідного 

періоду відбувалися у більшості республік колишнього СРСР. Після набуття 

незалежності всі колишні республіки Союзу відмовилися від тоталітарного 

минулого і обрали ліберально-демократичну модель суспільного розвитку, 

що знайшло відображення у змінах до їх конституцій радянського зразка. Всі 

ці державі відмовилися від найменування «радянська» і «соціалістична»; 

відмовилися від монополії одної партії та визнали ідеологічний плюралізм, 

принцип верховенства права, запровадити розподіл влади. Таким чином, у 

більшості  суверенних нині держав  після розпаду СРСР відбувалися суттєві 

конституційні  перетворення, першим напрямом яких була реформа 

конституцій радянського зразка.  

Лише у Грузії і Латвії перші пострадянські конституційні реформи 

мали свої особливості. Обидві ці держави зупинили дію конституцій 1978 р. і 

поновили дію своїх конституційних актів дорадянського періоду. При цьому 

у Латвії чинною і нині є Конституція 1922 р., до якої щоправда після 

відновлення дії у 1990 р. до цього часу  було внесено більше десяти 

поправок. У Грузії нову Конституції було прийнято у 1995 р. До середини 

90х років нові конституції були прийняті у всіх республіках колишнього 

СРСР:  У Казахстані  (1993 і 1995 рр.),   Білорусі (1994 і  1996 рр.),  у 

Азербайджані (1995 р.), Вірменії (1995 р.), Молдові (1994 р.), Таджикистані 

(1994 р.), Узбекистані (1992 р.).  

Отже, в Україні, як і в переважній більшості республік колишнього 

СРСР у перший після здобуття незалежності період конституційних 
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перетворень, конституційна реформа відбувалася у двох напрямах: 

реформування конституцій радянського зразка і розроблення і прийняття 

нових конституційних актів.   

Прийняття Конституції України 28 червня 1996 року стало основним 

здобутком першого періоду конституційної реформи в України. Завданням 

чергового її етапу стала необхідність реалізації конституційних положень 

через новостворені правові акти та систему органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування. Протягом 1996-2004 рр. було  в цілому 

сформовано нормативно- та організаційно-правові механізми реалізації 

Конституції України 1996 р.  Разом з тим цей період не можна вважати як 

такий, що реалізований повною мірою. Про цей свідчить той факт, що на 

середину 2005 р. з 50 необхідних законів (тих, що прямо передбачалися 

нормами Конституції України 1996 р.) було прийнято лише 20 (менше 50 %) 

[492, с. 58]. 

 На фоні першого періоду конституційної реформи, який би мав 

завершитися розвитком конституційного законодавства на виконання 

Конституції України 1996 р. або принаймні реалізацією Перехідних 

положень,  майже відразу після її прийняття стартував  другий період 

конституційної реформи. Формально його початком вважається    

затвердження Верховною Радою України плану законодавчих робіт на 1997 

р., в якому, зокрема передбачалася  необхідність внесення змін до 

Конституції України 1996 р. [353]. 

   Отже,  другий період конституційної реформи, як і перший,  

розвивався по двох напрямах: завершення конституційної реформи шляхом 

розвитку законодавства на реалізацію положень Конституції України 1996 р. 

та розвиток ідеї подальшої конституційної реформи.  

 На початку 1998 р. Верховною Радою України було розглянуто два 

законопроекти про внесення змін до  Конституції України : «Про внесення 

змін до статті 46 Конституції України» від 15 січня 1998 р. № 26/98-ВР і 
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«Про внесення змін до ст. 98 Конституції України» від 15 січня 1998 р. № 

27/98-ВР. Проте обидва ці законопроекти отримали негативні висновки 

Конституційного Суду України [82; 84]. 

 У 1999 р. Інституті законодавства Верховної Ради України була 

розроблена і схвалена Постановою Верховної Ради України від 15 липня 

1999 р. Державна програма розвитку законодавства України до 2002 р., у 

якій, зокрема передбачалася підготовка і подання законопроекту про 

внесення змін до Конституції України (п.20) [112].  

 У 1999 р. групою народних депутатів України  до Верховної Ради 

України було внесено проект Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (статей 84, 85, 89, 92, 93, 94, 106, 147, 150, 151 та пункту 

6 розділу XV Конституції України» (законопроект № 3442 від 01.07.1999р.). 

Вказаним законопроектом пропонувалося доповнити положення Конституції 

України в частині повноважень Верховної Ради України, Президента України 

та Кабінету Міністрів України та внести окремі стилістичні правки у зміст 

Конституції України. У висновку Конституційного Суду України щодо цього 

законопроекту було відзначено частину положень, які відповідають статтям 

157, 158 Конституції України, зокрема, зміни, запропоновані до п.21 ч.1 

ст. 92 стосовно законодавчого регулювання організації і діяльності Верховної 

Ради України та її основних інститутів; ч.4 ст. 92 щодо розширення 

повноважень Верховної Ради України; ч.2 ст. 147 щодо розширення 

повноважень Конституційного Суду України та  п.1 ч.1 ст. 150.  Інша частина 

положень запропонованих змін до Конституції України була визнана такими, 

що не відповідають вимогам ст. 157 Конституції України [78]. Й, таким 

чином, доля цього проекту Закону про внесення змін до Конституції України 

була вирішена.  

 Соціально-економічна криза та змагання між політичними силами 

уособленими Президентом України та Верховною Радою України за владу у 

державі призвели до виникнення у суспільстві ідеї проведення 
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конституційного референдуму. На початку  2000 р. ця ідея почала 

реалізовуватись, коли більш ніж  три мільйони громадян України висунули 

вимогу про проведення всеукраїнського референдуму. Ця вимога була 

засвідчена протоколом Центральної виборчої комісії  від 15.01.2000р. На 

виконання зазначеної вимоги (народної ініціативи) відповідно до ст. 72 і п.6 

ст.106  Конституції України  Президент України видав Указ від 15.01.2000 р. 

№ 65/2000 «Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою» [383].  

 У Висновку Венеціанської комісії щодо конституційного 

референдуму в Україні, ухвалено  на 42-му пленарному засіданні 31 березня 

2000 р. було зазначено, що зміни до Конституції України не можуть 

вноситись безпосередньо референдумом, і можливість проведення 

консультативного референдуму за народною ініціативою є сумнівною з 

правової точки зору. На думку Венеціанської комісії, одне з питань, що 

виноситься на референдум, є явно неконституційне, а інші питання – 

надзвичайно суперечливі та нечіткі, й загалом ухвалення винесених на 

референдум пропозицій в сукупності порушило б баланс між 

повноваженнями Президента та Парламенту [89, с.164-174]. 

 Конституційний Суд України у своєму Рішенні щодо відповідності           

Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про 

проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою" 

утвердив, що схвалені  всеукраїнським референдумом за народною 

ініціативою питання,  викладені в пунктах 2, 3, 4, 5 статті 2 Указу Президента 

України  "Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою",  є  обов'язковими  для розгляду і прийняття рішень у порядку,  

визначеному  Конституцією  України,  зокрема її розділом XIII  "Внесення 

змін до Конституції України", та законами України [452].  

 Референдум відбувся 16 квітня 2000 р.  У ньому взяли участь близько 

тридцяти мільйонів  громадян України. Усі винесені на референдум питання 
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формально були підтримані виборцями. Так, майже 88 % громадян, які взяли 

участь у референдумі проголосували за питання про додаткові підстави для 

дострокового припинення повноважень Верховної Ради України; 89 % 

схвалили обмеження депутатської недоторканності; майже 90 % висказались 

за зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 народних 

депутатів і майже 82 % виборців підтримали ідею створення двопалатного 

парламенту в Україні [376].  

 Водночас ця референдна кампанія зазнала критики з боку 

вітчизняних правознавців. Так, В. Речицький відзначав, що «організований 

урядом референдум 2000 р. був спрямований на нелегітимне посилення 

президентської гілки влади в країні, передбачав звуження конституційних 

принципів та інститутів демократії, порушував гарантії соціальної 

стабільності, був націлений на злам традиційних структур українського 

парламентаризму. Проведення референдуму супроводжувалось 

застосуванням адміністративного примусу, залякуванням людей, 

ігноруванням політичних та особистих прав і свобод громадян» [430, c.47-

48]. Тому, фактичне фіаско референдуму 2000 р., на думку цього вченого,  

було позитивним демократичним явищем й ще одним доказом органічної 

неприйнятності в Україні будь-яких авторитарних амбіцій [430, с. 48].  

 З іншого боку, враховуючи, результати цього референдуму можна 

було б вважати, що в Україні розпочалася конституційна реформа. Але, як 

відомо, з різних причин цього не сталося. 

 За підсумками Всеукраїнського референдуму 2000 р. Президентом 

України було подано до Верховної Ради України  законопроект «Про зміни 

до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму за 

народною ініціативою» [355]. В той же час групою народних депутатів 

України  був розроблений альтернативний законопроект щодо змін до 

Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму 16 квітня 

2000 року. Означені законопроекти пропонували два різних підходи до 
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імплементації рішень референдуму. Перший законопроект переважно був 

спрямований на посилення повноважень Президента України у питаннях 

дострокового припинення повноважень  Верховної Ради України. При цьому 

варто відзначити такі позитивні, на нашу думку, положення законопроекту, 

як передбачення у ньому законодавчого регулювання питань парламентської 

більшості і парламентської меншості (опозиції). Більш того, ч.2 

законопроекту містила положення про набуття Законом чинності одночасно 

із набранням чинності законом про  парламентську  (депутатську) більшість 

та парламентську опозицію. Законодавче визначення цих питань є 

актуальним і на сучасному етапі конституційної реформи в Україні. 

 Законопроект ініційований парламентом поряд із змінами статей 76, 

80, 90, 106 Конституції України, передбачав внесення змін і доповнень до 

багатьох інших статей Конституції України, що було пов‘язано із 

запровадженням двопалатного парламенту та необхідністю вирішення низки 

інших питань пов‘язаних із перерозподілом повноважень між Верховною 

Радою України, Президентом України і зміною статусу Кабінету Міністрів 

України, а також адаптації Конституції України до правових основ 

європейської демократії. 

 Обидва цій законопроекти були предметом розгляду Конституційного 

Суду України.  Не зупиняючись докладно на аналізі та результатах їх 

розгляду Конституційним Судом України, підкреслимо головне, що було 

визначено цим органом конституційного контролю  – зміни до Конституції 

України мають бути системними [80, с.17-23]. 

 Подальше  поглиблення політичної і соціально-економічної кризи 

звело нанівець актуальність питань, які піднімались на Всеукраїнському 

референдумі 2000 року, а політична реформа була відтермінована у зв‘язку з 

парламентськими виборами.  

  Але  практика реалізації  Конституції 1996 р., що на той час 

характеризувалася постійною конфронтацією законодавчої та виконавчої 
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гілок державної влади все більше сприяла розвитку ідеї конституційної 

реформи. Вже у серпні 2002 р. Президент України Л. Д. Кучма у своєму  

зверненні до українського народу з нагоди 11-ої річниці незалежності 

України оголосив політичну реформу, початок якої було безпосередньо  

покладено Указом Президента України від 3 жовтня 2002 р. «Про 

організацію роботи з підготовки законопроектів про внесення змін до 

Конституції України та виборчих законів», в якому, зокрема, в якості мети 

реформування утверджувалась потреба забезпечення подальшого 

динамічного розвитку української державності, створення умов для 

підвищення ролі партій і структур громадянського суспільства та 

впровадження демократичних інститутів, що відповідають європейській 

моделі розбудови сучасної демократичної держави [375]. Для підготовки 

відповідних законопроектів Верховною Радою України була утворена 

Тимчасова спеціальна комісія [398] 

 В той час  на необхідності конституційної реформи в України 

наголошувала і Венеціанська комісія. На думку цієї поважної міжнародної 

інституції, Україна потребувала   всеосяжної   конституційної   реформи,   що 

мала б  забезпечити чітку систему розподілу влади. У  своєму  висновку  

щодо трьох проектів законів, якими  пропонувалися   зміни   до   Конституції   

України,  Комісія  привітала і рішуче підтримала "зусилля, спрямовані  на  

зміцнення  позиції  парламенту  по  відношенню  до президента",  і  

підкреслила,  що  "...  будь-яка  обрана  реформа системи управління повинна  

бути  як  можна  більш  чіткою,  і  її положення не повинні створювати місця 

для непотрібних ускладнень і політичних конфліктів" (параграф 93) [75]. 

 На вирішення проблем функціонування державної влади були 

спрямовані ініціативи тодішнього Президента України Л.Д.Кучми щодо 

внесення змін до Конституції України, які були викладені у проектах від 

06.03.2003 р. та від 19.06.2003 р. [418].  При цьому законопроект до внесення 

змін до Конституції України від 06.03.2003 р. Указом Президента України 
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був винесений на всенародне обговорення, що тривало у березні-травні 

2003 р. Цей проект отримав велику увагу суспільства.  За свідченням 

дослідників в обговоренні цього законопроекту взяло участь понад 9 

млн. громадян України, які висловлювали свої думки у публічних дискусіях, 

виступах у пресі, зверненнях до владних структур.   «Всенародне 

обговорення законопроекту, - як стверджує А.П.Рудик, - стало свого роду 

громадянським доопрацюванням, його колективним удосконаленням. Лише 

до Міністерства юстиції України надійшло близько 6,5 тис. пропозицій від 

більш як 36 тис. учасників обговорення. З розумінням поставилося до указу 

Президента України щодо обговорення законопроекту про внесення змін до 

Конституції України наукове і освітянське середовище. Воно взяло чи не 

найбільшу участь в обговоренні законопроекту. Дискусії щодо політичної 

реформи тут відбулися в майже 13 тис. колективах. А всього по Україні 

учасниками обговорень було запропоновано майже 40 тис. доповнень до 

законопроекту» [456, с. 30-31]. 

 Другий (оновлений) президентський законопроект про внесення змін 

до Конституції України  (реєстр № 3207) був поданий до парламенту 19 

червня 2003 р. [418]. Майже одночасно до Верховної Ради України був 

поданий  розроблений групою народних депутатів  України альтернативний 

законопроект про внесення змін до Конституції України (реєстр. № 3207-1). 

Обидва ці законопроекти були направлені до Конституційного Суду України 

для розгляду на предмет їх відповідності статтям 157 і 158 Конституції 

України. Та згодом перший із законопроектів (президентський) був 

відкликаний і до розгляду Конституційним Судом України був прийнятий 

законопроект про внесення змін до Конституції України (реєстр. № 3207-1).  

 Пізніше на основі політичних консультацій з‘явився ще один проект 

конституційних змін, внесений 233 народними депутатами  4 вересня 2003 р. 

(реєстр. № 4105). Цим законопроектом передбачалося внесення змін до 

статей 76, 78, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 98, 103, 106, 112, 113, 114, 
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115, 116, 118, 120, 121, 122, 126, 128, 141, 148 Конституції України та 

доповнення її Розділом XVI «Прикінцеві положення, які стосуються змін до 

Конституції України». Цей законопроект згідно встановленого порядку був 

направлений до Конституційного Суду України для надання висновку [351]. 

Після цього народними депутатами був поданий  до парламенту ще один  

майже ідентичний (за винятком деяких положень розділу XVI) законопроект  

(реєстр. № 4180).   

 Всі ці законопроекти про внесення змін до Конституції України 

(реєстр. № 3207-1, 4105, 4180) за результатами їх розгляду Конституційним 

Судом України були визнані такими, що не суперечать ст. 157 і 158 

Конституції України [85; 86; 87]. 

 Майже рік у парламенті тривала гостра політична боротьба і 

змагальність між пропрезидентськими та опозиційними політичними силами 

за реалізацію політичної реформи у відповідності із законопроектами про 

внесення змін до Конституції України (реєстр. № 3207-1, 4105, 4180). 

 А завершився цей період складними виборами Президента України, 

Помаранчевою революцією та внесенням змін до Конституції України згідно 

з Законом України від 08.12.2004 р. № 2222 (в основі якого був проект 

реєстр. № 4180) [345]. Цей Закон України, як відомо,  вніс суттєві зміни щодо 

розподілу повноважень між Президентом України і Верховною Радою 

України та Кабінетом Міністрів України, що призвели до обмеження 

прерогатив Президента у питаннях виконавчої влади. Але сама система 

органів виконавчої влади, як відзначає В.М.Шаповал, за змістом Закону від 8 

грудня 2004 р. була здеформована, від чого  вона об‘єктивно втратила у 

функціональності [564, с.11]. 

 Крім того, конституційна реформа 2004 р. зупинивши на певний час 

гостроту питання про форму державного правління, так і не вирішила іншої, 

не менш важливої проблеми, - удосконалення місцевого самоврядування, що 
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мало б відбутися за умови реалізації законопроекту про внесення змін до  

Конституції України  реєстр. № 3207-1. 

 У Висновку Венеціанської комісії Закон України «Про внесення змін 

до Конституції України», прийнятий 8 грудня 2004 р., в цілому був оцінений 

позитивно, в першу чергу, за   "збільшення   парламентських   рис політичної 

системи". Комісія відзначала, що Закон враховує багато попередніх її 

рекомендацій, однак кільки положень, зокрема, щодо права законодавчої 

ініціативи, як Кабінету Міністрів, так і Президента, щодо ролі Президента у 

питаннях зовнішньої та оборонної політики можуть призвести до небажаних 

політичних конфліктів. Комісія наголосила, що для приведення 

зазначеного Закону у відповідність до принципів плюралістичної демократії 

та верховенства права, необхідно продовжити його обговорення та внести  

деякі поправки.  Крім того, Комісія зазначила,  що  конституційні  

зміни  були прийняті  дуже  швидко  і  з  деякими процедурними 

порушеннями,  в значній мірі цю думку поділяють багато політичних  сил  в  

країні. Таким  чином,  підкреслила  Комісія  у  своєму висновку,  що 

"потрібен час для пошуку реального консенсусу між  усіма  політичними 

силами   і   громадянським   суспільством   для  збалансованої  та узгодженої 

конституційної реформи,  що забезпечило б  легітимність нової Конституції 

та політичної системи в Україні" [88].  

 На жаль, можна констатувати, що більшість означених 

Венеціанською комісією «конфліктогенних» положень Конституції України 

залишилися понині без уваги законодавців.   

 Слід зазначити, що конституційні реформи  після ухвалення нових 

конституційних актів   відбувалися у більшості незалежних державах 

колишніх членів  СРСР. Так, у Конституцію Грузії за десять років її 

функціонування (1995-2005) зміни вносилися близько 10 раз. У Киргизстані  

протягом  1993-2009 рр. було прийнято п‘ять редакцій Конституції . З 1995 

по 2003 рр. до Конституції Молдови шість раз вносилися зміни. У цей період 
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неодноразових змін зазнали конституційні акти Естонії, Туркменістану, 

Узбекистану, Казахстану та ін. 

 Одним із ключових питань конституційних реформ у переважній 

більшості республік  колишнього СРСР був і залишається пошук найбільш 

ефективного варіанту організації і діяльності інститутів державної влади, їх 

узгодженого функціонування  і взаємодії в рамках єдиної конституційної 

системи [504,  с. 7]. Це ж питання залишається актуальним і для України.  

     Третій період конституційної реформи в України  мав стати 

періодом  становлення оновленої згідно із Законом про внесення змін до 

Конституції України  № 2222-IV від 08.12.2004 р. Конституції України. Та 

вже у 2008 р. стало очевидним неможливість в її рамках подолання 

хронічних конфліктів у механізмі здійснення державної влади. Тож знову 

набула актуальності  проблема  оновлення конституційного регулювання 

суспільних відносин та підготовки чергового проекту Конституції України.  

Для її вирішення тодішнім Президентом України В.Ющенком була 

створена Національна конституційна рада [372]. Результатом її роботи став 

проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України від 

31.03.2009 р. № 4290 [346], внесений Президентом України В.Ющенком як 

суб‘єктом законодавчої ініціативи до Верховної Ради України. Цей 

законопроект був винесений на всенародне обговорення. Найбільш суттєвою 

новацією цього законопроекту було створення двопалатного парламенту – 

Національних зборів.  

У висновку Венеціанської комісії по цьому проекту, зокрема 

зазначалося, що  законопроект більш чітко (порівняно з чинною на той час 

редакцією Конституцією України) визначає повноваження державних органів 

і ліквідує певні джерела напруженості у відносинах між ними. Тим не менше, 

не можна прогнозувати, чи досягне він  своєї цілі з припинення постійних 

конституційних конфліктів між головними державного органами. 

Законопроект підтримує напівпрезидентську систему  з подвійною 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
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виконавчою владою, а сфери постійного конфлікту  між Президентом і 

Кабінетом Міністрів залишаються [403].  

 Водночас у цей період активно розвивалася правотворча діяльність 

щодо конституційних змін  різних політичних сил, громадських організацій, 

провідних українських вчених-конституціоналістів. Так,  проект 

Національної Конституції був розроблений ВО «Свобода та затверджений 

05.08.2007 р. на XVIII з‘їзді ВО «Свобода»; проект Конституції був 

розроблений авторським колективом у складі П.Матвієнка, О.Філатовича, 

М.Гуменюк та схвалений оргкомітетом науково-практичної конференції – 

Віче «Буття українців» 14.09.2007 р.; проект Конституції України, 

підготовлений конституційним експертом Харківської правозахисної групи 

В.Речицьким (2007 р.); офіційний проект Конституції України, підготовлений  

робочою групою під керівництвом В.М.Шаповала (2008 р.).   

 Через  відсутність  консенсусу  у  жовтні   2009   р. всі пропозиції 

щодо змін до Конституції були вилучені з порядку денного Верховної Ради 

України, й таким чином  конституційна реформа була фактично зупинена. 

Тож створити збалансовану і функціональну систему управління, про яку 

зазначалося Венеціанською комісією, на  той час практично так і не вдалося.  

 Політична криза була основною характеристикою того періоду. Він 

завершився визнанням Конституційним Судом України  Закону  N  2222 

неконституційним "через порушення  конституційної  процедури  його 

розгляду і прийняття" й, таким чином, фактичним скасуванням змін до 

Конституції України та поновленням попередньої редакції норм Конституції 

України. Згідно з прийнятим рішенням, Конституційний Суд України 

зобов‘язав  органи державної влади привести нормативно-правові акти у 

відповідність до Конституції України від 28 червня 1996 р. в редакції, що 

існувала до внесення змін Законом України „Про внесення змін до 

Конституції України‖ від 8 грудня 2004 р. № 2222 – ІV [450]. 
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 Тож цей період можна визначити як «конституційна реформа з 

нульовим ефектом» для становлення українського конституціоналізму та із 

знаком «мінус» щодо  утвердження в Україні демократії і верховенства 

права. А діяльність Конституційного Суду України у зв‘язку із прийняттям 

рішення  від 30 вересня 2010 р. можна, як слушно зазначає В.М.Шаповал, 

«загалом оцінювати як шкідливу для Основного Закону» [564, с.14]. 

 Тому необхідність конституційної реформи знову постала гостро. 

Про це зазначалось і у рішенні Венеціанської комісії, яка, зокрема, 

наголошувала, що поточна конституційна ситуація не  повинна  

використовуватися  в якості причини, щоб уникнути всеосяжної 

конституційної реформи, до якої закликають зокрема,  Парламентська  

Асамблея  Ради  Європи  і Європейський Союз.  Цілком очевидно, що 

поточне конституційне поле держави,  засноване  на  рішенні  

Конституційного  суду (від 30 вересня 2010 р.)  не   має достатньої 

легітимності, яка може бути досягнута лише в результаті звичайної 

конституційної процедури внесення  змін  до  Конституції Верховною Радою 

України [75]. На  думку Венеціанської комісії,  всеосяжна конституційна  

реформа в Україні повинна зміцнити стабільність,  незалежність  та  

ефективність  державних  інститутів за допомогою чіткого розподілу  

повноважень та ефективних стримувань і противаг.  Вона  також  має  

запровадити   додаткові   механізми  і  процедури  парламентського  

контролю за діями і намірами виконавчої влади [75]. 

 Четвертий період конституційної реформи – найбільш драматичний, 

можна визначити  часовими рамками 2011-2014 рр. Його характеризують такі 

основні події : формування Конституційної асамблеї,  революційні події на 

Майдані, повернення редакції Конституції України  2006 р. та нові ініціативи 

парламенту щодо внесення змін до Конституції України. Цей період не 

отримав якогось логічного завершення, разом з тим став початком 

наступного періоду конституційних реформ.   
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 У цей період до Конституції України було внесено зміни згідно з 

Законом України від 01.02.2011 року «Про внесення змін до Конституції 

України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, 

Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів [347]. Згідно з цим 

Законом строк повноважень  народних депутатів України, Президента 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів був визначений у п‘ять років та 

встановлено, що чергові вибори  до Верховної Ради України, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських 

голів відбуваються в останню неділю жовтня п‘ятого року повноважень, а 

чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня 

п‘ятого року повноважень, відповідно було доповнено пунктами 15 і 16 

Перехідні положення (розділ XV) Конституції України.   

 У 2012 р. ідея конституційної реформи отримала оформлення у 

вигляді Конституційної асамблеї, започаткованої указами тодішнього 

Президента України «Питання формування та організації діяльності 

Конституційної Асамблеї» № 31/2012 від 25 січня 2012 р. [317] та «Про 

Конституційну Асамблею № 328/2012 від 17 травня 2012 р.  [365]. 

  Конституційній асамблеї вдалося розробити Концепцію внесення 

змін до Конституції України, яка разом з пояснювальною запискою була 

розміщена на сайті Конституційної асамблеї для громадського обговорення. 

Однак широкому громадському обговоренню означеної  Концепції  відбутися 

не судилося через драматичні події 2013-2014 р.  

 Масові протестні акції з осені 2013 р.  до весни 2014 р. внаслідок яких 

відбулася зміна  правлячих політичних сил зумовили новий поворот 

конституційної реформи в Україні. Верховною Радою України було прийнято 

постанову «Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, зі 

змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року 
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№ 2222—IV , від 1 лютого 2011 року № 2952—VI ; від 19 вересня 2013 року 

№ 586—VII»  [397] та Закон України «Про відновлення дії окремих положень 

Конституції України» [341]. Цими актами фактично були внесені зміни до 

Конституції України, але знову у спосіб не передбачений Основним Законом 

України.  

Кінець четвертого, початок п‘ятого, новітнього періоду конституційної 

реформи можна пов‘язати з укладенням Коаліційної угоди депутатських 

фракцій 2014 р., в якій передбачено проведення конституційної реформи, що 

має бути спрямована на досягнення європейської якості життя громадян 

України, подолання бідності, розбудову конкурентоспроможної економіки, 

сталого розвитку суспільства, встановлення сприятливих умов для ведення 

бізнесу, зниження безробіття та створення нових робочих місць, здобуття 

енергонезалежності, розвиток громадянського суспільства та гарантування 

свободи слова, боротьбу з корупцією та відновлення правосуддя, розвиток 

освіти і науки, культури та духовності. Основою реформи має стати 

реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Для 

реалізації означеного завдання в Угоді передбачалося створення Тимчасової 

спеціальної комісії Верховної Ради України  для підготовки узгоджених 

Коаліцією змін до Конституції України [145]. Зазначені положення 

Коаліційної угоди були реалізовані через ініціативу Верховної Ради України 

з підготовки законопроекту щодо внесення змін до Конституції України та 

утворення для цього Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України 

у складі 15 народних депутатів України на чолі з головою комісії 

Р.Князевичем та його заступником В.Писаренком [399].   

Подальший розвиток цього періоду визначили ініціативи Президента 

України П.Порошенка. Перша пов‘язана з внесенням до Верховної Ради 

України проекту Закону України про внесення змін до Конституції України 

щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування (№ 

4178а від 26.06.2014 р.) [422]. Надалі курс на здійснення конституційної 
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реформи в Україні був означений у Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020» [509].  

Метою Стратегії «Україна-2020» є впровадження в Україні 

європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. 

Рух до цієї мети, згідно з зазначеним Указом Президента здійснюватиметься 

за чотирма основними  векторами.  Вектор розвитку - це забезпечення 

сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, 

підвищення стандартів життя. Україна має стати державою з сильною 

економікою та з передовими інноваціями. Для цього, передбачається 

відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке зростання 

економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови 

для ведення господарської діяльності та прозору податкову систему.  

Вектор безпеки - це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 

громадян, захищеності інвестицій і приватної власності. Україна має стати 

державою, що здатна захистити свої кордони та забезпечити мир не тільки на 

своїй території, а й у європейському регіоні. Визначальною основою безпеки 

має також стати забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, 

невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення 

впровадження ефективних механізмів протидії корупції.  

Вектор відповідальності - це забезпечення гарантій, що кожен 

громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до 

високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в 

державному та приватному секторах. Територіальні громади самостійно 

вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть 

відповідальність за розвиток всієї країни. Четвертий вектор - вектор гордості 

має сприяти забезпеченню взаємної поваги та толерантності в суспільстві, 

гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт.  
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Зазначена Стратегія містить Дорожню карту та визначає першочергові 

пріоритети реалізації  в рамках названих чотирьох векторів руху 62 реформ 

та програм розвитку держави.  Зокрема,  за вектором відповідальності, 

передбачено здійснити децентралізацію та реформу державного управління, 

реформу регіональної політики, реформу виборчого законодавства та 

конституційну реформу.  

Для здійснення конституційної реформи  З березня 2015 р. 

Президентом України П.Порошенком, започатковано Конституційну комісію 

як допоміжний орган при Президентові України  для напрацювання 

узгоджених пропозицій 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 [366]. 

Конституційна Комісія працює у складі трьох робочих груп, що розробляють 

зміни до Конституції України за пріоритетними напрямами реформування – 

децентралізації, удосконалення конституційних засад правосуддя та 

конституційного регулювання прав, свобод і обов‘язків людини та 

громадянина. 

Ще до недавнього фахівці звертали увагу, що, «незважаючи на часте 

згадування у пресі, безперервне обговорення в експертному середовищі, 

сутність, мета і завдання конституційної реформи залишаються невиразними 

не лише для пересічних громадян України, а й для багатьох фахівців, 

безпосередньо залучених до конституційного процесу. Незрозуміло, що, 

власне, вкладається сьогодні у поняття "конституційна реформа", на 

вирішення яких конкретно проблем вона спрямована, чи не повторює 

нинішній політичний істеблішмент фатальних помилок попередників у цій 

сфері та як, у такому разі, їм можна запобігти» [432]. 
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Та вже сьогодні конституційна реформа поступово набирає все більш 

чітких обрисів. За результатами роботи Конституційної Комісії, Президентом 

України було внесено до Верховної Ради України  законопроект про 

внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади  (реєстр. 

№ 2217а), який  був попередньо схвалений Верховною Радою України 31 

серпня 2015 р. [378]. Зазначений законопроект був позитивно оцінений в 

попередньому висновку експертів Венеціанської Комісії щодо 

запропонованих конституційних змін стосовно територіальної структури та 

місцевої адміністрації від 24 червня 2015 р. № 803/2015, з відповідними 

рекомендаціями щодо їх удосконалення.  

Згідно з Висновком Конституційного Суду від 30 липня 2015 р. № 2-

в/2015 законопроект про внесення змін до Конституції України щодо 

децентралізації влади, яким пропонується внести зміни до пунктів 29, 30 

частини першої статті 85, пункту 16 частини першої статті 92, частини 

першої статті 106, статей 118, 119, пункту 5 статті 121, статей 132, 133, 140, 

141, 142, 143, 144, частини першої статті 150, назви розділу IX, а також 

розділу XV «Перехідні положення», відповідає вимогам статей 157 і 158 

Конституції України [77]. Тож подальша доля цього законопроекту залежить 

від того, чи матиме  він  підтримку передбаченої Конституцією України 

кількості народних депутатів України.  

Як відомо, один із напрямів конституційної реформи поточного 

періоду вже реалізується. Зміни до Конституції України вже внесено згідно із  

Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» № 1401-У111 від 2 червня 2016 р. [344]  

На сьогодні ще дуже складно прогнозувати, якою буде реалізація 

інших напрямів конституційної реформи цього періоду і як в подальшому 

вона буде розвиватись. Головне, винести уроки з попередніх періодів, а 

також враховувати закономірності розвитку конституційних циклів у 

перехідних суспільствах (у перехідні періоди розвитку суспільства і держави) 

http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/622-19/paran9#n9
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/622-19/paran9#n9
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran5077#n5077
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran5078#n5078
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran5078#n5078
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4554#n4554
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4624#n4624
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4624#n4624
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4722#n4722
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4736#n4736
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran5145#n5145
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4828#n4828
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4829#n4829
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4871#n4871
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4881#n4881
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4890#n4890
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4894#n4894
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4899#n4899
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4913#n4913
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4827#n4827
http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4947#n4947
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й не допустити розвитку реконституціоналізації [271]. Відсутність 

демократичних реформ сьогодні, з високою мірою вірогідності може 

викликати небезпеку посилення авторитарних тенденцій та/або розвитку 

радикальних сценаріїв завтра. Тому для забезпечення сталого розвитку 

суспільства на демократичних засадах необхідно, щоб конституційна 

реформа стала невідворотною. 

 

 

1.5 Основоположні функції конституційної реформи   

 

 Важливою складовою теорії конституційної реформи є питання про її 

функції. Затребуваний практикою розвиток теорії конституційної реформи 

зумовив активізацію уваги вчених конституціоналістів до питання про 

функції конституційної реформи. «Вивчення функцій конституційної 

реформи допомагає розуміти сутність конституційних перетворень. Крім 

того, функції конституційної реформи об‘єктивно детерміновані, мають 

конкретно історичний характер. Вони показують складність і 

багатоваріантність конституційної реформи як державно-правового 

явища» [52,c.102]. 

 Термін «функція» характеризує певне явище, яке залежить від іншого 

явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін, або ж 

призначення, роль чого-небудь [72, с. 1552]. У зв‘язку із досліджуваним 

поняття конституційної реформи її функції можна розглядати як фактори 

впливу на державу і право, суспільство загалом. 

 У науковій юридичній літературі функції конституційної реформи 

досліджуються переважно під кутом  зору останньої як результату 

формування нової парадигми конституціоналізму в Україні [52; 95, c.102]. У 

цьому, поза сумнівом,  є певний сенс. Оскільки конституціоналізм і 

конституційна реформа є взаємопов‘язаними явищами. Конституціоналізм 
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(його утвердження) став метою конституційних перетворень на етапі 

здобуття незалежності України у 1991 р. На сьогодні метою конституційної 

реформи  залишається створення системи вітчизняного конституціоналізму, 

гідного третього тисячоліття людської цивілізації [259, с.86]. Тому 

конституційна реформа є самостійним напрямом формування сучасного 

українського конституціоналізму [234, с. 418].  

У науковій юридичній літературі поширена думка, що визначальною 

функцією будь-якої конституційної реформи слід вважати забезпечення 

переходу держави і права до якісно нового етапу свого існування [52, с.97; 

69,  с.82].  З такою думкою в цілому можна погодитись. Оскільки конституція 

визначає засади організації і функціонування державної влади, 

взаємовідносин держави і людини, то будь-які зміни у таких засадах 

забезпечують формування нових взаємовідносин у системі зв‘язків інститутів 

держави і суспільства. Разом з тим, на нашу думку,  конституційні 

перетворення не обов‘язково спрямовані на забезпечення переходу держави, 

а особливо права, до якісно нового етапу свого існування. Це характерно для 

держав (права, суспільства) перехідного типу. В той час як конституційні 

реформи у державах із сталими демократичними системами влади 

спрямовані переважно на забезпечення відповідності організації публічної 

влади потребам розвитку суспільства. 

 На нашу думку, один з основних аспектів соціального призначення 

конституційної реформи полягає у  вирішенні (знятті) суперечностей між 

потребами розвитку суспільства та можливостями, заданими в рамках 

основного закону держави. Через конституційну реформу відбувається  

коригування форм і методів діяльності органів державної влади, 

удосконалюється державний механізм в цілому.  

Конституційна реформа справляє вплив  і на суспільство в цілому, 

оскільки в більшості випадків пов‘язана із встановленням нових орієнтири 
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внутрішньої і зовнішньої політики держави, оновленням або формуванням 

нової офіційної ідеології.   

Конституційна реформа стимулює політичну (громадянську) 

активність населення, вона справляє вплив на політичне структурування 

суспільства – прихильників та опонентів конституційних перетворень, а її 

успіх залежить від досягнення консенсусу між різними політичними силами 

у питаннях змісту конституційних перетворень та порядку їх реалізації.  

Свого часу Ф.Лассаль, розкриваючи сутність конституції, вбачав у ній 

відображення активного співвідношення існуючих у суспільстві сил [251]. У 

сучасній науковій літературі поширена думка про  зумовленість 

конституційних перетворень змінами у співвідношенні політичних сил. Нове 

співвідношення політичних сил  суспільства вимагає для утримання 

політичної влади своєї легалізації та реалізації власного політичного курсу 

для розвитку влади.  

Зміна політичного співвідношення сил може відбуватися і внаслідок 

узурпації влади, тоді конституційні перетворення використовуються для її 

утримання і легалізації. Ідея конституційної модернізації  може 

використовуватись як відволікаючий засіб, для легітимації влади, в той час 

як реально запроваджувані реформи спрямовуються на утримання  влади. 

Або зміни співвідношення політичних сил можуть бути зумовлені розвитком 

потреб та інтересів суспільства, що так само може вимагати трансформації 

основного закону. Це дозволяє вести мову про об‘єктивні і суб‘єктивні 

причини конституційних реформ. 

Таким чином, якщо конституція фіксує співвідношення політичних сіл 

у суспільстві, то конституційна реформа відображає зміни у суспільному 

житті, у співвідношенні політичних сил, а її потреба зумовлена необхідністю 

вирішення (зняття) суперечностей між потребами розвитку суспільства та 

можливостями, заданими в рамках основного закону держави.  Ця загальна  

функція має комплексний характер. 
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 Притаманний конституційній реформі динамізм і етапність її реалізації 

дозволяє виділити в межах її загальної функції, функції нижчого порядку, 

тобто такі, що відповідають завданням кожного конкретного етапу 

конституційної реформи та  відображають розвиток конституційних 

перетворень. 

 У науковій літературі запропоновано загальний перелік функцій 

конституційної реформи незалежно від їх типології:  

- функція забезпечення переходу держави і права до якісно нового 

історичного типу свого розвитку та існування, до нового 

конституційного ладу; 

- функція підготовки громадської думки до сприйняття ідеї нового 

конституційного ладу; 

- функція теоретичного оформлення ідеї створення нового 

конституційного ладу; 

- функція юридичного оформлення створення нового конституційного 

ладу; 

- функція апробації всіх найважливіших атрибутів і сутнісних ознак 

держави, її форми і статусу; 

- функція формування основних напрямів та етапів реформування; 

- функція понятійного забезпечення процесів перетворення держави і 

права; 

- функція концептуального оновлення та обґрунтування конституційних 

змін; 

- функція забезпечення інституційного розвитку права, системи 

законодавства; 

- функція забезпечення формування нового правового простору держави; 

- функція усунення суперечностей та прогалин у праві, що 

модернізується  [95, с.44]. 
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Початок конституційної реформи науковці пов‘язують із виникненням 

ідеї народження нової державності, що формується спочатку в умовиводах 

вчених, політиків, дослідників, «судження яких ще не завжди логічно 

завершені, аргументовані чи реальні до втілення у життя» [52, с. 98]. Цей 

період, як зазначають Ю.Бисага та Д.Бєлов, може тривати десятиліттями та 

об‘єднувати не одне покоління людей. «Характерною для нього є боротьба 

приватних думок та навіть ідеологій. Але він об‘єктивно  необхідний, 

оскільки забезпечує виконання таких обов‘язкових етапів:  

підготовки громадської думки до сприйняття нової державності. 

Впливаючи на громадську свідомість конституційна реформа трансформує 

ідею в маси і тим самим поступово розширює соціальну базу майбутньої 

державності. Саме тут проявляється функція забезпечення переходу держави 

і права до якісно нового історичного етапу свого розвитку та існування, до 

нового суспільного ладу;  

теоретичного оформлення створення нової державності: саме в умовах 

конституційної реформи формується науково-теоретична платформа 

перетворювальних процесів, яка поступово пояснює модель майбутньої 

державності. При цьому можуть пропонуватися для апробації різні варіанти 

моделі державності як в цілому, так і її фрагментів у вигляді окремих 

інститутів» [52, с. 98]. Що і є проявом функції теоретичного оформлення ідеї 

створення нової державності.   

Не заперечуючи наявність таких функцій конституційної реформи 

взагалі, ми вважаємо безпідставним віднесення їх до періоду 

«ембріонального стану майбутньої державності», принаймні стосовно 

України. В умовах радянської тоталітарної системи, навіть в останні 

десятиліття її існування та в умовах дії Конституції СРСР 1977 р. і 

Конституції УРСР 1978 р., навряд чи можна вести мову про про створення 

нової державності України та конституційну реформу в Україні. Сумнівним 

видається в ті часи існування «функції підготовки громадської думки до 
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сприйняття нової державності», оскільки питання про те, якій бути новій 

державності не було чітко зрозумілим і на час здобуття незалежності 

України, що підтверджується суперечливим змістом  Декларації про 

державний суверенітет України. Так само безпідставно, на нашу думку вести 

мову  про теоретичне оформлення ідеї створення нової державності до 

проголошення України як суверенної держави у 1990-1991 рр., оскільки 

навіть гіпотетично досить складно уявили виникнення нової державності 

України в рамках СРСР. 

Але в останні десятиліття існування СРСР у суспільній свідомості все 

більше утверджувалось розуміння фіктивності Конституції СРСР і 

конституцій союзних республік, у тому числі Української РСР, нездоланності 

розриву між формальною та реальною конституцією та потреби змін 

соціально-політичних і правових орієнтирів розвитку суспільства і держави. 

Цьому особливо сприяв започаткований тодішнім радянським лідером 

М.Горбачовим  процес перебудови суспільного життя в СРСР.  

Проголошений радянським керівництвом курс на демократизацію 

держави і суспільства був закріплений у суттєвих змінах до Конституції 

СРСР 1 грудня 1989 р. та відповідних змінах у конституціях всіх союзних 

республік. Це була остання конституційна реформа СРСР. Попри те що вона 

запроваджувала демократизацію всіх основних державних інститутів, 

реалізуватися повною мірою їй не судилося.   

Про конституційну реформу в Україні як реальне явище та її функції 

можна вести мову з початку народження України як суверенної і незалежної 

держави. Нагальна потреба конституційного оформлення нової державності 

вимагала швидкої підготовки громадської думки до її сприйняття, а також 

відповідного теоретичного і юридичного оформлення  цієї нової державності, 

нового конституційного ладу та теоретичного оформлення змісту і основних 

напрямів конституційної реформи.  
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Нормативну основу юридичного оформлення нової держави 

забезпечували Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 

1990 р. та Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р., 

прийняті Верховною Радою Української РСР. Прийняття цих конституційних 

по суті актів утверджувало новий правовий статус України як суверенної 

держави і новий державний лад в країні. 

«Природа Декларації і Акта як конституційних актів, - як слушно 

відзначив В.М.Шаповал, - зумовлена тим, що вони наповнювали «букву» 

чинної тоді Конституції (Основного Закону) 1978 р. новим «духом» 

перетворюючи частину її положень із фікцій на правові реалії. … За своїм 

змістом Декларація і Акт перебували у своєрідному симбіозі з Конституцією 

1978 р. зі змінами і доповненнями, і разом виконували роль реальної 

«юридичної» конституції» [563, с.156] 

Надалі функцію юридичного оформлення нової держави забезпечували 

численні зміни до Конституції України (1978 р.), якими покладено початок 

нового конституційного ладу. І лише з прийняттям у 1996 р. Конституції 

України можна вести мову про повноту реалізацію функції юридичного 

оформлення нової держави Україна. 

В цьому зв‘язку вартою уваги є точка зору О.В.Скрипнюка виказана 

щодо функцій конституції. Аналізуючи періоди «конституювання 

конституції» вчений слушно вважає такі періоди надзвичайно цікавими, 

оскільки вони відкривають теоретичний шанс  побачити подвійність 

установчої функції, як «може поставати у двох аспектах: а) гіпотетичному та 

б) категоричному [492,  с.43]. Ретельний науково юридичний аналіз періодів, 

які безпосередньо передують часові прийняття конституції (по суті, це період 

старту конституційної реформи) дозволяє побачити, що досить часто проекти 

містять різні імовірні моделі організації державної влади та її відносин із 

суспільством. «У результаті чого вже на рівні свого проекту конституція 

визначає певний вектор щодо перспектив та способів установлення 
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державного і суспільного розвитку. … Таким чином, говорячи про процес 

розробки проекту Конституції, ми цілком можемо стверджувати про 

гіпотетичну установчу функцію конституції, основна мета якої полягає не так 

у тому, щоб чітко зафіксувати той чи інший правовий інститут або ту чи іншу 

правову норму, скільки в тому, щоб окреслити перед всім суспільством 

загальну перспективу політичного, державного, правового, суспільного 

розвитку» [492, c. 44]. Таке тлумачення установчої функції  конституції 

абсолютно справедливе стосовно конституційної реформи, установчу 

функцію якої так само можна тлумачити у гіпотетичному та категоричному 

аспектах. На етапі початку конституційної реформи її установча функція є 

гіпотетичною. З прийняттям змін до конституції установча функція 

конституційної реформи набуває категоричного характеру.  

Слід звернути увагу і на стимуляційну функцію конституції, яка чітко 

визначилася в ході конституційного процесу в Україні [492, c. 44]. 

Екстраполюючі її в площину конституційної реформи та беручи до уваги 

особливості першого періоду конституційної реформи в Україні маємо 

підстави стверджувати, що конституційний процес того часу (того періоду) 

стимулював перехід держави до демократичного типу, до кращого 

усвідомлення  суспільством цінностей та принципів, які пропонувалися 

покласти в основу нової Конституції України. «При чому більшість з них, 

попри всі формально-юридичні відмінності між окремими проектами 

конституцій, традиційно переходили з одного проекту в інший або ж 

відтворювалися різними науковцями та політиками в поданих ними проектах 

та пропозиціях» [492, c. 45]. Таким чином, означена функція конституційної 

реформи проявляється і щодо суспільства, стимулюючи зростання його 

громадянської, політичної активності,  підвищення рівня його правової 

свідомості, правової освіченості, правової культури.  Адже, як слушно 

зазначав свого часу П.І.Новгородцев, чим складніші і вищі завдання, котрі 
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ставляться перед державою, тим більше це вимагає політичної зрілості 

народу  і напруження всіх моральних сил [283, с. 164].  

Функція теоретичного оформлення ідеї створення нового державного і 

суспільного ладу, нової державності з початку здобуття  незалежності 

України проявлялася у  активізації наукових досліджень відповідної 

проблематики.  

Пріоритетну роль у розвитку науки конституційного права в Україні на 

початку 90-х років відігравали наукові дослідження, що проводились в 

Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.  

Вже  у  1991 р. в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН 

України почали розроблятись такі пріоритетні теми наукових досліджень: 

«Теоретичні проблеми державного суверенітету України як незалежної 

демократичної держави», «Проблеми правового забезпечення організації та 

діяльності представницької системи України на сучасному етапі», на основі 

яких була підготовлена Концепція нової Конституції України та проект 

нового Основного Закону України; сформульовано концепцію розвитку 

системи місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій, 

розроблено численні законопроекти. При цьому не припинявся розвиток 

теоретичної думки, що  втілювалась у монографічних працях  [135, с.145-

147].  

У 1994 р. за участю провідних вчених Інституту держави і права ім. 

В.М.Корецького НАН України, Української юридичної академії, Академії 

правових наук, Спілки юристів України була розроблена Концепція розвитку 

юридичної науки і освіти, в якій визначалися основні напрями наукових 

досліджень у галузі конституційного права до прийняття нової Конституції 

України 1996 р. [319, с.159; 513; 514]. 

Після прийняття Конституції України (1996 р.) функція теоретичного 

оформлення ідеї створення нового державного і суспільного ладу 
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трансформувалася у функцію наукового забезпечення перетворювальних 

процесів і, безпосередньо, конституційного процесу.  

Наукове забезпечення конституційного процесу передбачає, по-перше, 

існування наукової методології визначення проблем оновлення Конституції 

та способів вирішення останніх. «По-друге,  вибір і використання 

теоретичних досягнень світової та вітчизняної науки в царині 

конституціоналізму для вирішення проблем удосконалення чинної 

Конституції України. По-третє, пошук нових теоретичних рішень стосовно 

тих питань, які потребують їх теоретичного вирішення, додаткових наукових 

досліджень» [584, с.29].  

В Україні кожен новий період конституційної реформи 

характеризується активізацією досліджень відповідної проблематики. Це 

закономірно, оскільки юридична наука не може не відгукуватись на потреби 

практики. На сьогодні мабуть не можна знайти жодної дисертаційної роботи 

з юридичної проблематики, у якій би не було обґрунтування пропозицій 

щодо удосконалення Конституції України та/або конституційного 

законодавства.  Та логіка конституційних перетворень не стає від цього 

менше суперечливою.  

 Зрозуміло, що  головний фактор суперечливості реформ – 

суб‘єктивний. Стара проблема домінування політики над правом, на 

необхідності вирішення якої постійно наголошують вчені, залишається 

чинником всіх конституційних трансформацій [490].  Тож, значення 

наукового забезпечення сучасного конституційного процесу, як слушно 

зазначає Ю.С.Шемшученко, не обмежується його «обслуговуючою» 

функцією, і від того наскільки ефективним виявиться науковий супровід 

реформи залежить зростання або падіння рівня правової і політичної 

культури населення й органів влади [584, c.32]. 

З іншого боку, «правовий нігілізм і недооцінка наукових засад 

державотворення і правотворення заважають системному і результативному 
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проведенню реформ, забезпеченню демократичних принципів управління 

державними справами. Це особливо стосується конституційної, судово-

правової, адміністративної і адміністративно-територіальної реформ, 

реформи правоохоронних органів тощо, які є перманентними в Україні без 

реальної перспективи їх завершення» [586, с.8]. 

У науковій літературі як притаманна конституційній реформі 

досліджується також функція понятійного забезпечення процесів 

перетворення держави та права [52, с. 100]. Справді, з початком 

конституційної реформи у політичному та правовому дискурсі з‘являється 

все більше нових термінів і категорій, які необхідні для позначення нових 

для України явищ конституційно-правової дійсності, нових інститутів.  

Одним з понять, як зазначав Ю.М.Тодика, що впевнено увійшло у 

понятійний апарат теорії держави і права, політології, соціології, 

конституційного права є поняття «громадянське суспільство». «Становлення 

такого суспільства пов‘язане з певним етапом становлення людства, держави 

та права. Суспільство, відмінне від держави, було завжди, але воно не завжди 

було громадянським. Громадянське суспільство – це система самостійних і 

незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, які забезпечують 

умови для реалізації приватних інтересів і потреб індивідів та колективів, 

життєдіяльності соціальної, культурної та духовної сфер, їх відтворення і 

передачі від покоління до покоління. Роль Конституції в його становленні 

особлива» [536, с. 312].  

На сьогодні важливу роль у становленні громадянського суспільства в 

Україні має відіграти конституційна реформа, яка має бути спрямована на 

його розвиток. З іншого боку, конституційна реформа запроваджувана без 

участі громадянського суспільства та не підтримана ним не матиме 

легітимності. До речі, розділ «Громадянське суспільство» містили проекти 

Конституції України першого періоду. На необхідності його включення до 

структури конституції наголошували такі відомі в Україні вчені-юристи, як 
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Л.П.Юзьков, В.В.Копєйчиков, М.І.Козюбра, М.В.Цвік, А.Р.Мацюк, 

А.П.Заяць та ін. 

У одному з перших проектів Конституції України (1991 р.), як зазначав 

провідний теоретик конституційного процесу Л.П.Юзьков, завдання 

ставилось таким чином, «щоб громадянське суспільство підпорядкувати 

людині. А державу – суспільстві і людині. А не навпаки, як це десятиліттями 

було у нас: і суспільств, і людина – для держави» [593, с.344]. Необхідність 

включення такого розділу до Конституції України доводиться багатьма 

вченими і на сучасному етапі конституційних перетворень.  

Як слушно зауважують О.Л.Копиленко та І.Д.Сліденко, «навіть після 

20 років незалежності в Україні за великим рахунком функціонують лише 

елементи громадянського суспільства. Немає поки що підстав вести мову про 

систему, аналогічну тим, які функціонують в розвинених демократіях. І не 

остання причина цього полягає в недосконалості системи законодавства, а 

отже існує нагальна потреба в реформуванні тієї його частини, яка 

безпосередньо стосується регулювання сфер, пов‘язаних з громадянським 

суспільством. У частині реформування основне місце посідає Конституція, 

що встановлює основні інститути громадянського суспільства та витримує 

баланс між ним і державою» [221, с.34].  

У цьому питання вартою уваги також є думка О.Лотюк, що 

«магістральними напрямами удосконалення конституційних основ 

громадянського суспільств в Україні є саморозвиток і демократизація самого 

громадянського суспільства та його інститутів, удосконалення Конституції та 

актів чинного законодавства, що визначають партнерство громадянського 

суспільства і держави та пошук нових конструктивних форм і інститутів 

реалізації відповідного громадсько-державного партнерства в конституційно-

правовій площині» [255, c.19]. 

Не менш важливе й переосмислення давно відомих термінів і понять. 

Достатньо звернути увагу на такі, пов‘язані із перетворювальними 
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процесами,  поняття, як «публічна влада», «демократія», «народовладдя» 

тощо. На особливу увагу науковців заслуговують поняття безпосередньо 

пов‘язані з конституційними перетвореннями: «правова реформа», 

«конституційна реформа», «конституційний процес» тощо. На основі цих 

понять і має  бути створене теоретичне підґрунтя конституційної реформи. 

Функція понятійного забезпечення процесів перетворення держави та 

права нерозривно пов‘язана з іншою, не менш важливою функцією 

конституційної реформи – концептуального оновлення та  обґрунтування 

конституційних змін. Зв'язок цих функцій зумовлений провідною роллю у їх 

реалізації юридичної науки. 

Функція концептуального забезпечення конституційної реформи 

проявляється в тому, що концепції сучасних інститутів держави і права, 

багатьох державно-правових програм і проектів  прямо або опосередковано 

пов‘язані з процесами конституційних перетворень, йдуть у них своїми 

коренями, беруть від них свої витоки [69, с.95].   

«Обґрунтування необхідності внесення змін до чинної Конституції 

України, - як слушно зазначав Ю.С.Шемшученко, - є ключовим у визначення 

змісту майбутніх конституційних змін. При цьому йдеться не про абстрактну 

«потребу взагалі» щось змінити у нашій Конституції, а про конкретну 

необхідність справді потрібних її змін. Для визначення цієї конкретної 

необхідності й потрібні узагальнення практики реалізації Конституції 

України з урахуванням тенденцій сучасного конституціоналізму. Виходячи з 

цього узагальнення, спираючись на нього ми отримаємо можливість науково 

обґрунтувати і сформулювати конкретну необхідність конституційних змін, і 

на основі цього визначити характер їхнього змісту» [584, с.29-30].  

В свою чергу, теоретично обґрунтована та запроваджувана на 

належних наукових засадах конституційна реформа сприятиме зростанню 

політичної і правової культури суспільства. Підвищення рівня правової 
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свідомості і правової культури суспільства – важлива та необхідна функція 

конституційної реформи.  

Зазначимо, що в науковій літературі звертається увага на 

«правокультурну функцію» конституції [532, с.89]. Оскільки Конституція 

впливає на розвиток правової культури, не слід заперечувати і вплив 

конституційної реформи на розвиток правової культури, що пов‘язано з 

особливою увагою під час реформ до конституційних цінностей, механізмів 

їх захисту і забезпечення. 

 З прийняттям у 1996 р. Конституції України стартувала апробація 

заснованих нею найважливіших інститутів держави і права. Конституційна 

реформа на цьому етапі виконувала функцію перевірки готовності 

суспільства та здатності держави до функціонування за новими правилами. У 

цей період  конституційна реформа у класичному розумінні  мала б вступити  

у свій завершальний етап – забезпечення реалізації положень Конституції у 

чинне законодавство та практику державотворення. Але цьому періоду не 

судилося завершитися повною мірою внаслідок загострення політичної кризи 

у державі 2004 р., проте він став періодом утвердження нового типу держави 

і права, періодом апробації нових державно-правових і конституційно-

правових інститутів. Подальші конституційні трансформації в Україні 2006, 

2010, 2014 рр. стали етапами подальшої апробації інститутів демократичної 

державності.   

В ході цих перетворень конституційна реформа як факт та перспектива 

зупиняла розвиток конституційної кризи та виконувала стабілізуючу 

функцію. І на сьогодні всі очікування на краще суспільство пов‘язує з 

продовженням конституційної реформи. Це забезпечує певну стабільність 

функціонування державного механізму в умовах загострення економічної 

кризи і навіть військового конфлікту на території України.  

 Головною функцією конституційної реформи на сучасному її етапі 

вважається «функція інституціоналізації оновлюваного відповідно до нової 
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Конституції всього українського законодавства, правової системи 

відродженої держави та створення конституційно-правового простору» [52, 

с. 101]. 

 Інституціоналізація забезпечує реалізацію конституційної реформи. 

Цей процес сприяє переведенню формального змісту оновленої конституції в 

площину її реальної дії.  

На особливу увагу в процесі конституційної реформи заслуговує 

інституціоналізація правових цінностей, як загальних, універсальних 

цінностей - свободи, справедливості, рівності, демократії, так  і основних  

цінностей -  людина її життя, здоров‘я, честь, гідність, а також цінностей, 

опосередкованих правами людини: безпека, приватна власність, свобода 

слова та віросповідання. Інституціоналізація таких цінностей передбачає 

наповнення нормативним матеріалом та забезпечення їх  практичної 

реалізації. 

Інституціоналізація правових цінностей суспільства є основою для 

ефективного функціонування правової системи і всього права в єдності його 

функціональних та інституціональних характеристик [99, с. 177]. 

Функція забезпечення інституційного розвитку права, системи 

законодавства і функція забезпечення формування нового правового 

простору держави  є споріднені за змістом, хоча й не тотожні. Обидві ці 

функції пов‘язані з реалізацією оновленої конституції, розвитком її норм. 

  «Реалізація конституційних норм – це втілення приписів Конституції в 

правомірних діях громадян, юридичних осіб, державних органів, посадових й 

інших осіб» [536, с. 338].             

Конституція забезпечує системність права і є системо утворюючим 

чинником правової системи. Це висуває вимогу системності конституційної 

реформи. Вимога системності конституційних законопроектів була визначена 

і Конституційним Судом України у справі щодо відповідності проекту 

Закону України ―Про зміни до Конституції України за результатами 
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всеукраїнського референдуму 16.04.2000 року‖, поданого народними 

депутатами України, вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа 

про внесення змін до Конституції України за ініціативою народних депутатів 

України) [79]. 

Реалізація змісту оновленої конституції сприяє подальшому 

інституційному розвитку права, системи законодавства, що пов‘язано із 

змінам у правових інститутах або запровадженням нових інститутів, 

оновленням законодавства. В свою чергу, оновлення змісту конституції, 

планомірний розвиток її положень у поточному законодавстві та їх 

практична реалізація сприяє формуванню нового правового простору 

держави.  

При цьому досягнення цілей конституційної реформи та якість нового 

правового простору  значною мірою залежить від якості законодавчої 

політики держави. Новації основного закону і відповідний розвиток 

законодавства мають бути спрямовані на забезпечення єдності і 

несуперечливості правового простору. 

Функція усунення суперечностей та прогалин у праві, що 

модернізується безпосередньо випливає із соціального призначення 

конституційної реформи, що, як ми попередньо зазначили, полягає у 

вирішенні (знятті) суперечностей між потребами розвитку суспільства та 

можливостями, заданими в рамках основного закону держави, що полягає, в 

тому числі, і в удосконаленні нормативної складової конституційного 

законодавства.  

Функція усунення суперечностей та прогалин у праві, що 

модернізується має кілька аспектів.  Перший, - організаційний –  полягає у  

належному науковому забезпеченні конституційного процесу. Другий можна 

назвати змістовним. Він полягає у забезпеченні дієвості конституційних 

принципів організації суспільства і держави, в удосконаленні зв‘язку цих 

принципів з конституційно-правовими інститутами, забезпеченні 
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конституціоналізації державно-правових інститутів, права, суспільних 

відносин загалом. 

Конституціоналізація  – закономірне явище розвитку державності і 

поширення конституціоналізму у світі. Конституціоналізація забезпечує 

удосконалення нормативно-правових приписів, сприяє виправленню 

конституційних дефектів і удосконаленню всієї системи права. Вона  

постійний і безперервний процес втілення в життєдіяльність суспільства і 

держави  їх Основного Закону. 

 Конституційна реформа вносить корективи у конституційне 

законодавство і стимулює подальший процес конституціоналізації.  

Конституціоналізація – це втілення в життя конституції, процес 

приведення правової системи, в тому числі законодавства, правових відносин 

у відповідність  з вимогами конституції, - її нормативним і ціннісним 

змістом. Виходячи з цього, вона по своїй природі є (має бути) ключовим  

засобом усунення  дефектів у конституційному праві та законодавстві.  

Розглянуті функції конституційно-правової реформи не вичерпують 

арсенал її впливів на розвиток суспільства, держави, права тощо. Залежно від 

форм  і засобів конституційних перетворень, ступеня сприйняття реформ 

суспільством і т.ін. конституційна реформа може стати засобом досягнення 

консенсусу у суспільстві, а може, навпаки спричиняти розбрат, сприяти 

розвитку демократизації або її згортанню. 

Підсумовуючи викладене можемо зробити такі висновки. 

Функції конституційної реформи зумовлені сутністю Конституції як 

Основного Закону держави і суспільства. Тому конституційна реформа 

справляє вплив на всі основні сфери життєдіяльності держави і суспільства і 

їх нормативну-правову основу. У цьому плані слід підкреслити значення 

установчої,  стабілізуючої, стимуляційної функцій конституційної реформи 

щодо держави і суспільства. Конституційна реформа виконує стимулюючу 

функцію щодо розвитку конституційного права,  правової системи і системи 
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права,   юридичної науки, а також правової культури і правової свідомості 

суспільства [27, с.42]. 

Невід‘ємною змістовною функцією конституційної реформи є 

політична. Конституційна реформа відтворює зміни у співвідношенні 

політичних сил в суспільстві та утверджує такі  зміни в системі організації та 

функціонуванні публічної влади. Конституційна реформа є засобом 

вирішення конституційних конфліктів, забезпечення громадянської злагоди і 

консенсусу у суспільстві.  

Через конституційну реформу відбувається  коригування форм і 

методів діяльності органів державної влади, удосконалюється державний 

механізм в цілому. Конституційна реформа справляє вплив  на суспільство в 

цілому, оскільки в більшості випадків пов‘язана із встановленням нових 

орієнтири внутрішньої і зовнішньої політики держави, оновленням або 

формуванням нової офіційної ідеології. Тому основною функцією 

конституційної реформи слід вважати власне перетворюючу функцію, яка 

дозволяє реалізувати потреби розвитку суспільства.  
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Висновки до розділу 1. 

1. Необхідною умовою  пізнання суті, змісту і закономірностей 

сучасних конституційних перетворень в Україні та створення 

концептуальних засад розвитку конституціоналізму є характеристика  

поняття конституційної реформи.  Для усвідомлення сутності конституційної 

реформи, перш за все, слід брати до уваги питання про об‘єкт реформування 

–  Конституцію. Саме специфіка об‘єкта реформування є ключем для 

розуміння сутності конституційної реформи як явища  сучасної 

конституційної дійсності.  

2. Вивчення історичного аспекту особливостей створення перших 

конституційних актів в різних державах світу у XVIII-XIX ст. дозволило 

утвердитися в думці, що питання про реформування (перегляд) конституцій 

виникло одночасно із запровадженням перших конституцій. Політична теорія 

і практика, що диктували потребу конституцій, сформували розуміння  

природи і сутності конституцій та закономірності трансформаційних 

процесів. Сьогодні зв'язок сутності конституції та особливостей моделей і 

процедур їх перетворення має важливе значення для розуміння сутності 

конституційної реформи. 

3. Аналіз  різних напрямів досліджень та підходів до поняття і сутності 

конституції дозволив дійти висновку про те, що кожен з них розкриваючи 

одну із сторін -  аспект конституції як основи конституційної дійсності дає 

свої можливості для розкриття  суті тих чи інших конституційно-правових 

понять та явищ.  

Конституція як об‘єкт реформування є багатоплановим і 

багатофункціональним феноменом, тому основні аспекти її сутності, 

особливості характеру і засобів її впливу на державу  і суспільство мають 

прямий вияв у змісті та порядку її реформування. При цьому основні сутнісні 

властивості Конституції як  Основного Закону, як акта установчої влади 
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народу і як як своєрідного суспільного договору мають бути визначальними і 

незмінними умовами, вимогами її реформування і легітимації.  

4. Етимологічна неоднозначність  терміна «реформа» зумовлює 

необхідність при дослідженні феномена конституційної реформи брати до 

уваги поняття «форма конституції».  

Зовнішній аспект форми конституції актуалізує проблематику системи 

конституції та узгодження змісту і форми конституційних актів, які є 

елементами системи Конституції. В такому контексті конституційну реформу 

можна розглядати як  спосіб вирішення суперечностей між  елементами 

системи Основного Закону – його змістом і формою.  

Внутрішній аспект форми конституції як взаємообумовленої єдності  

норм та інститутів відтворює зв‘язок конституційної реформи  і форми 

держави.  В логічному зв‘язку різних інститутів  на основі конституційних 

принципів, в першу чергу таких, як поділ влади, народний суверенітет, 

унітаризму чи федералізму,  відтворюється модель форми держави в єдності 

трьох її основних елементів: форми правління, форми територіального 

устрою та політичного режиму. Зміни до  основного закону залежно від їх 

глибини, як правило, коригують конституційні інститути та надають  нового 

смислу їх зв‘язкам з конституційними принципами або ж вводять в 

конституційно-правове поле нові інститути, нові принципи, нові 

взаємозв‘язки конституційних інститутів і принципів, таким чином 

змінюючи, коригуючи елементи форми держави або форму держави в 

цілому.     

5. Потреба у конституційній реформі в Україні зобов‘язує брати до 

уваги  проблему взаємообумовленості конституційних принципів,  норм та 

інститутів, слабкості зв‘язку різних інститутів  та основних  конституційних 

принципів та необхідність вирішення проблеми форми конституції, а точніше 

«конфлікту» форми і змісту Основного Закону. В такому контексті можна 

вести мову про необхідність вирішення проблеми юридичної та фактичної 
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конституції, що підтверджує необхідність конституційних перетворень в 

Україні.  

6. Конституція окреслює певну програму розвитку суспільства і 

держави та визначає засоби її досягнення. Невідповідність або  

неефективність таких засобів зумовлює потребу їх удосконалення, що 

визначається шляхом формулювання цілей та постановки конкретних 

завдань конституційного реформування. Конституційна реформа має 

(повинна мати) як загальні цілі, пов‘язані з необхідністю розвитку 

суспільства, так і спеціальні цілі, пов‘язані з конкретними потребами та 

задачами удосконалення державного механізму, системи взаємовідносин 

держави і суспільства. 

7. Конституційна реформа – це  обумовлене потребами розвитку  

суспільства політико-правове   явище, пов‘язане із змінами Основного 

Закону, що проводяться  на основі принципових, ціннісних засад 

конституційного ладу в межах параметрів конституційного процесу, 

спрямовані на удосконалення державної організації суспільства  та 

підпорядковані меті його розвитку.  

Сутнісний аспект конституційної реформи полягає у змінах правових 

засад державної організації суспільства. Маючи правову основу, якою є 

Конституція, такі зміни мають відбуватися шляхом цілеспрямованої 

діяльності уповноважених суб‘єктів, в межах визначеного порядку. 

Матеріальний і процесуальний бік конституційних змін характеризується 

вимогами верховенства права і законності, системності, демократизму, 

легітимності. 

8. Конституційну реформу можна розглядати як  узагальнююче поняття 

щодо способів внесення змін до конституції, та разом з тим  ширше за 

обсягом, оскільки вона включає як зміст конституційних новацій 

(конституційного закону) нової конституції або змін до існуючої, так і 

механізм їх запровадження і реалізації. 
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9. Успішне проведення конституційної реформи в Україні значною 

мірою залежить від засвоєння уроків минулих її періодів, і, особливо, 

врахування позитивного досвіду та помилок. 

Сьогоднішній період конституційної реформи, як і всі попередні, так 

само характеризується двома напрямами. Перший – стосується забезпечення 

реалізації конституційний змін у зв‘язку з відновленням дії положень 

Конституції у чинне законодавство України. Другий напрям пов'язаний з 

підготовкою змін до чинної Конституції України.  Цей період конституційної 

реформи зумовлений усіма попередніми етапами і несе в собі відбиток усіх 

основних суперечностей як змісту Конституції України, так і 

конституційного процесу.   

10. На сучасному етапі розвитку державності в України  конституційна 

реформа постає як  реальне конституційно-правове явище.  Враховуючи 

особливість об‘єкта реформування – Конституції України, її цінність та 

важливість для розвитку суспільства, а також складність і багатоаспектність 

самого процесу реформування дослідження феномену конституційної 

реформи вимагає застосування комплексної методології та поєднання 

діалектичного, аксіологічного і діяльнісного підходів. 

11. Функції конституційної реформи зумовлені сутністю Конституції як 

Основного Закону держави і суспільства. Вони похідні від функцій 

Конституції, і разом з тим справляють свій особливий реформаційний вплив 

на державу і суспільство. Конституційна реформа справляє вплив на основні 

сфери життєдіяльності держави і суспільства і їх нормативну-правову 

основу. У цьому плані слід підкреслити значення установчої,  стабілізуючої, 

стимуляційної функцій конституційної реформи щодо держави і суспільства. 

Конституційна реформа виконує стимулюючу функцію щодо розвитку 

конституційного права,  правової системи і системи права,   юридичної 

науки, а також правової культури і правової свідомості суспільства. 
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Конституційна реформа є засобом вирішення конституційних 

конфліктів, забезпечення громадянської злагоди і консенсусу у суспільстві. 

Через конституційну реформу відбувається  коригування форм і методів 

діяльності органів державної влади, удосконалюється державний механізм в 

цілому. Конституційна реформа справляє вплив  на суспільство в цілому, 

оскільки в більшості випадків пов‘язана із встановленням нових орієнтири 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, оновленням або формуванням 

нової офіційної ідеології. Тому основною функцією конституційної реформи 

слід вважати власне перетворюючу функцію, яка дозволяє реалізувати 

потреби розвитку суспільства.  

Основним завданням конституційної реформи є  вирішення (зняття) 

суперечностей між потребами розвитку суспільства та можливостями, 

заданими в рамках Основного Закону.  
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2. СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД  КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ  І 

УСТАНОВЧА ВЛАДА 

 

2.1. Загальна характеристика  суб’єктного складу  конституційної 

реформи  

Конституційна реформа як складний процес і запланований результат, 

як сукупність дій і актів характеризується певним  колом суб‘єктів, учасників 

її підготовки і запровадження. При цьому кожен етап конституційних 

трансформацій, що реалізується у певних конституційно-правових 

відносинах характеризується своїм колом суб‘єктів (учасників).  Всі вони є 

суб‘єктами конституційного права, володіють особливою, - конституційною 

правосуб‘єктністю  і  виконують свої ролі у  конкретних конституційно-

правових відносинах щодо реалізації установчої влади.  Не випадково 

установчою владою називають сукупність органів, до обов‘язків яких 

належить розробка і перегляд конституції [123, с.107]. 

Зауважимо, що питання щодо суб‘єктів прийняття нової Конституції 

України набуло актуальності з початком конституційного процесу у 

незалежній Україні. Дискусії з питання про суб‘єктів напрацювання і 

внесення змін до Конституції не зупинилися із прийняттям Конституції 

України у 1996 р. та ще більше загострювалися з кожним новим періодом 

конституційної реформи в Україні. 

В останні роки висловлюватися різні пропозиції щодо суб‘єктів 

установчої влади, учасників розробки і прийняття змін до Конституції,  

підстав, змісту та обсягу  їх повноважень щодо реформування Основного 

Закону України, зокрема, Ю.Г.Барабашем, І.Б.Коліушком, А.М.Колодієм, 

А.Р.Крусян, Р.М.Максаковою, М.П.Орзіхом, А.О.Селівановим, 

О.Скрипнюком, В.М.Шаповалом, О.І.Ющиком та ін.  
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В цьому розділі ми ставимо собі за мету охарактеризувати суб‘єктів  

конституційної реформи в Україні та визначити  особливості їх 

конституційної правосуб‘єктності у реалізації установчої влади в Україні. 

Попередньо необхідно зауважити, що в теорії конституційного права 

прийнято розрізняти поняття «суб‘єкт конституційного права» і «суб‘єкт 

конституційно-правових відносин». Розмежовуючи ці категорії, 

В.Л.Федоренко вважає, що «суб‘єкт конституційного права є потенційним 

учасником конституційно-правових відносин, а суб‘єкт конституційно-

правових відносин є їх безпосереднім учасником» [544, с.84] 

Загалом до суб‘єктів конституційного права відносять учасників 

суспільних відносин, наділених конституційною правосуб‘єктністю, тобто 

правоздатністю і дієздатністю, що визначається нормами конституційного 

права. Вважається, що конституційна правоздатність виражається у системі 

конституційних прав і обов‘язків учасників конституційних правовідносин, а 

конституційна дієздатність полягає у здатності реалізовувати ці права і 

обов‘язки [319, с. 465].  

Стосовно суб‘єктів конституційних правовідносин, в наукові літературі 

виділяються такі їх види: «соціальні спільноти (Український народ, 

українська нація, національні меншини, корінні народи України, 

територіальні громади тощо); держава, адміністративно-територіальні 

одиниці; політичні партії, громадські організації; органи державної влади й 

органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, депутати 

рад різних рівнів; громадяни України, іноземці, особи без громадянства, 

біженці; органи самоорганізації населення; підприємства, установи, 

організації; міжнародні органи й організації» [106, c.11].  

Конституційне право, основу якого становить Конституція,   регулює 

широке коло суспільних відносин пов‘язаних із забезпеченням державного 

владарювання, єдності держави і суспільства, конституційного ладу в 

державі, статусу людини і громадянина. Тому до предмету конституційного 
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права  відносять «публічно-правозахисні, установчі та інші публічно-владні 

суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються в системі 

таких суб‘єктів, як людина, народ, громадянське суспільство та його 

інститути, органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи» [544, с. 83]. 

Таким чином, Конституція і конституційне законодавство 

встановлюють і визначають засади конституційної правосуб‘єктності всіх 

суб‘єктів конституційного права та учасників конституційного будівництва.    

Конституційна реформа як результат,  залежно від масштабності 

вносить зміни у суспільні відносини, що належать до предмету 

конституційного права,    коригує зміст правосуб‘єктності суб‘єктів 

конституційного права і форми взаємовідносин між ними.   

Як процес конституційна реформа активізує взаємодію суб‘єктів 

конституційного права щодо реалізації  їх конституційної правосуб‘єктності. 

Так, в юридичній літературі відмічалося, що в умовах конституційної 

реформи 2004-2007 рр. стало зрозумілим, що найважливішими учасниками 

конституційно-правових відносин, окрім людини і громадянина,  є суб‘єкти, 

які здійснюють публічну владу в суспільстві та державі – народ, держава та її 

органи, суб‘єкти місцевого самоврядування, політичні партії та їх блоки, 

представлені у парламенті та інших органах державної влади і місцевого 

самоврядування, інші спільноти (національні меншини, громадські 

організації, профспілки, ЗМІ тощо) [495, с.9-10]. При цьому суб‘єкти 

конституційної реформи володіють різними типами конституційної 

правосуб‘єктності і реалізують установчу владу відповідно до власного 

конституційно-правового статусу.   

Зауважимо, що термін «суб‘єкти конституційної реформи» не отримав 

належної теоретичної розробки  і не часто вживається у юридичній 

літературі. Натомість теоретична конструкція суб‘єкта реформування 

дозволяє проаналізувати повноваження кожного учасника, який бере участь у 
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правовідносинах щодо внесення змін до конституції навіть до офіційного 

початку відповідного процесу. 

Розглядаючи систему конституційних реформ в якості її елементу 

Ю.О.Волошин та О.М.Пересада виділяють суб‘єктів конституційних реформ, 

під якими розуміють активних учасників процесу розробки, обговорення, 

прийняття та реалізації нової конституції або ж процесу внесення 

масштабних поправок і доповнень до тексту чинної конституції, якими на 

думку вчених є: державні структури, громадські асоціації, ЗМІ, електорат 

[95, с.89].  Таке розуміння суб‘єктів конституційних реформ, на нашу думку, 

є надто загальним і недостатньо узгодженим з конституційно-правовою 

матерією.   

В.В.Кіреєв, досліджуючи ролі суб‘єктів, які беруть участь у внесенні 

поправок до Конституції РФ і її перегляді, дійшов висновку, що такі суб‘єкти 

володіють особливою політико-правовою властивістю – конституційною 

правотворчою правосуб‘єктністю, що являє собою закріплену у Конституції 

здатність народу, органу установчої влади, а також інших органів державної 

влади, груп членів Ради Федерації і  депутатів Державної Думи Федеральних 

зборів Російської Федерації бути учасниками правовідносин з приводу 

внесення поправок до Конституції або її перегляду. У  складі конституційної 

правотворчої правосуб‘єктності, на думку цього вченого, слід окремо 

виділяти ініціативну конституційну правотворчу правосуб‘єктність, що являє 

собою закріплену у Конституції здатність Президента, Ради Федерації, 

Державної Думи, Уряду, законодавчих  (представницьких) органів державної 

влади суб‘єктів РФ, а також груп чисельністю не менше одної п‘ятої членів  

Ради Федерації або депутатів Державної Думи ініціювати процес внесення 

поправок до Конституції або її перегляду [143, с. 18].  

В кожній державі коло суб‘єктів, які беруть участь у реформуванні 

конституції має свої особливості, а конституційна правосуб‘єктність окремих 

суб‘єктів не завжди є правотворчою по суті.  
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В Україні  внесення змін до Конституції є складним політико-правовим 

процесом, який реалізується в численних процедурах, не лише  

законотворчих, а передбачає необхідність конституційного контролю.   

Розуміння суб‘єктів конституційної реформи, їх основних ролей, на 

нашу думку, так само слід шукати в площині властивостей Конституції, її 

соціально-політичної і юридичної сутності. Зв‘язок сутності Конституції і 

суб‘єктів її створення (заснування) та перегляду, як нами вже було 

досліджено, постав в кожній державі історично має певні закономірності.   

Зв'язок сутності Конституції і ключових суб‘єктів її реформування  

знаходить відображення у всіх конституційних актах сучасних держав 

незважаючи на багатоманіття процедурних моделей перегляду (ревізії) 

конституцій.  

Головне ж полягає у тому, що Конституція як Основний Закон 

держави, як акт установчої влади народу або як своєрідний суспільний 

договір не може мати інших суб‘єктів своєї трансформації поза конкретним 

суспільством, що в межах певної території постає як політична спільність – 

народ (нація).  

Виходячи із змісту Конституції України ключовим учасником - 

творцем  конституційної реформи виступає Український народ, якому 

виключно належить право визначати і змінювати конституційний лад.  

Конституція України і чинне конституційне законодавство визначає 

декілька форм реалізації народом свого права визначати і змінювати 

конституційний лад. При цьому учасниками конкретних правовідносин, 

пов‘язаних із змінами конституції, як правило, постають крім органів 

(посадових осіб) державної влади, громадяни, які мають право голосу на 

виборах та референдумах.    

У правовідносинах із зміни Конституції всеукраїнським референдумом 

затверджується законопроект про внесення змін до Конституції (стосовно 

ключових розділів I, III і XIII), попередньо прийнятий кваліфікованою 
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більшістю депутатів Верховної Ради України (ст.156 Конституції України). 

При цьому згідно із ст.1 Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» [350],  всеукраїнський референдум є однією з форм 

безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади 

безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) 

громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом 

таємного голосування. 

Отже, хоча затвердження на всеукраїнському референдумі 

законопроекту про внесення змін до Конституції (стосовно ключових 

розділів I, III і XIII) і вважається  способом здійснення влади безпосередньо 

Українським народом його реалізація відбувається громадянами України 

шляхом голосування. При цьому питання, винесене на всеукраїнський 

референдум, вважається схваленим (затвердженим), якщо за це 

проголосувало більше половини голосів учасників референдуму, що взяли 

участь у голосуванні (п.6 ст.93 Закону України «Про всеукраїнський 

референдум»). 

Крім того, згідно із ст. 15 Закону України  «Про всеукраїнський 

референдум» Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади 

в Україні шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 

може реалізувати своє виключне право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України 

(установчу владу) у порядку,  який визначений цим Законом. Шляхом 

всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Український народ, 

здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, визначеному зазначеним  

Законом, схвалювати нову редакцію Конституції України, вносити зміни до 

Конституції України, скасовувати, визнавати таким, що втрачає чинність, чи 

визнавати нечинним закон про внесення змін до Конституції України. 

Конституційний Суд України у низці своїх рішень визначив, що 

Конституція України як Основний Закон держави за своєю юридичною 
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природою є актом установчої влади, що належить народу і, таким чином, 

підтвердив і право народу України приймати Конституцію України на 

всеукраїнському референдумі [441; 444].  

Отже, Український народ як суб‘єкт, якому виключно належить право 

визначати і змінювати конституційний лад в процесі конституційної 

реформи, залежно від її обсягу та на окремих її етапах  може бути   

ініціатором внесення змін до Конституції, прийняття нової Конституції 

(народна конституційна ініціатива), він також затверджує  на 

всеукраїнському референдумі законопроект про внесення змін до 

Конституції (стосовно розділів I, III і XIII) попередньо схвалений Верховною 

Радою України.  

Як ініціатор внесення змін до Конституції народ реалізує своє право 

(народу ініціативу) через визначену законом кількість громадян-виборців. 

Так, згідно ст. 71 Конституції Італійської Республіки народ здійснює 

законодавчу ініціативу шляхом внесення від імені не менше п‘ятдесяти тисяч 

виборців законопроекту, оформленого у вигляді статей законопроекту[173].  

Конституція Латвійської Республіки передбачає, що не менше однієї 

десятої частини виборців мають право представити Президенту розроблений 

проект поправок до Конституції (законопроект), який Президент передає 

Сейму. При цьому, якщо Сейм не прийме проект без змін по суті, то цей 

проект передається на всенародне голосування.  Винесені на всенародне 

голосування зміни до Конституції вважаються прийнятими, якщо з ними 

погодились не менше половини всіх, хто має право голосу. Без всенародного 

схвалення не можуть набути сили закону також ініціативи Сейму щодо змін 

статей першої, другої, третьої і шостої Конституції Латвійської Республіки 

(ст.ст. 77-79) [212].  

Право виборців ініціювати внесення змін до конституційних актів 

передбачено у конституціях Грузії (не менше 200000 виборців) [210]; 

Молдови  (не менше 200000 громадян Республіки) [183]; Литви (не менше 
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300000 виборців) [213]. Проте загалом народна конституційна ініціатива як 

конституційно-правовий інститут  не є поширеною у конституційному 

законодавстві зарубіжних країн. Більш розповсюдженою є вимога 

конституцій щодо легалізації конституційних законопроектів  

загальнодержавними референдумами. 

В багатьох демократичних державах референдум використовується як 

форма остаточного затвердження конституції після її розгляду і прийняття 

представницькими органами. Так, наприклад, приймалися конституції Італії 

1947 р., Греції 1975 р., Португалії 1976 р., Іспанії 1978 р., Румунії 1991 р. 

Такий етап конституційного законотворчого процесу як обов‘язковий 

передбачається у  конституціях Литви, Латвії, Грузії, Молдови, Вірменії, 

Іспанії та інших держав. 

Достатньо поширеною у світовий конституційній практиці минулого і 

сьогодення є реалізація конституційної реформи спеціальним органом 

конституційної законотворчості –  Конституантою. 

Конституанта (франц., букв. Установча – складова назви – Національні 

установчі збори) – загальнонаціональний колегіальний представницький 

орган держави, спеціально утворюваний для розробки і прийняття 

конституції. У різних країнах та в різні часи конституанта мала різні назви – 

власне установчі збори,   конституційні збори (асамблея, конгрес, конвент), 

великі народні збори тощо [571, с. 272-273]. 

Вважається, що першими конституційними установчими зборами був 

Філадельфійський конвент у США 1787 р. З того часу практика скликання 

конституційних установчих зборів набула значного поширення у світі.   

В юридичній літературі установчі збори розрізняють по способу їх 

формування, оскільки одні з них формуються шляхом загальних і прямих 

виборів, а інші обираються лише частково, а частково призначаються або 

делегуються (особливо в країнах, що розвиваються); по способу наділення 

владними повноваженнями (первинні і вторинні); по повноваженнях щодо 
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виробленого проекту конституції (імперативні і консультативні); по 

компетенції (обмежується розроблення і прийняттям конституції або не 

обмежується внаслідок прийняттям на себе здійснення функцій парламенту) 

[117, с.21-22].  

Разом з тим,  у всіх випадках організація та діяльність установчих 

конституційних зборів пов‘язана із прийняттям, внесення змін до  

конституцій – з конституційною реформою. Невід‘ємною ознакою 

конституанти вважається високий рівень легітимності прийнятих нею 

рішень, що є суттєвим фактором забезпечення стабільності конституції.  

Моделі реалізації конституційної реформи в Україні обов‘язково 

передбачають  взаємодію вищих органів державної влади. Це 

Конституційний Суд України підтвердив у мотивувальній частині рішення № 

3-рп/2000 від 27.03.2000 р. ґрунтуючись на    цілісності  та  системному  

аналізу  Конституції України: «Конституція України при внесенні до неї змін 

передбачає збалансованість дій Президента України,  народних  депутатів  

України, Верховної Ради України при реалізації  волі  народу  як  носія 

суверенітету і єдиного джерела  

влади в Україні» [452]. 

Зважаючи на юридичну сутність Конституції України як Основного 

Закону держави, як закону законів, обов‘язковим учасником внесення змін до 

неї має бути суб‘єкт законодавчої  влади в державі – парламент. За змістом 

розділу XIII Конституції України конституційна правосуб‘єктність 

парламенту України реалізується відповідною кількістю народних депутатів 

України: не менше як третиною народних депутатів від конституційного 

складу Верховної Ради України, які вправі подати Верховній Раді України 

законопроект про внесення змін до Конституції України; більшістю від 

конституційного складу Верховної Ради України, яка має право попередньо 

схвалити законопроект про внесення змін до Конституції України (крім 

розділів I, III і XIII);  не менше як двома третинами від конституційного 
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складу Верховної Ради України, які можуть прийняти законопроект про 

внесення змін до Конституції України (крім розділів I, III і XIII); не менше як 

двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, які 

можуть подати до Верховної Ради України  (прийняти) законопроект про 

внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції України. 

Крім того, згідно п. 3 ст. 14 Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» Верховна Рада України ініціює призначення Президентом 

України конституційного референдуму щодо внесення змін до розділів I, III і 

XIII Конституції України. Порядок  ініціювання Верховною Радою України 

призначення Президентом України конституційного референдуму щодо 

внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції України визначений  ст. 149 

Регламенту Верховної Ради України, яка, зокрема передбачає, що прийнятий 

Верховною Радою відповідно до ч.1 ст. 156 Конституції України 

законопроект про внесення змін до Конституції України, підписаний  

Головою Верховної Ради України разом із прийнятим Верховною Радою 

Законом, що передбачає виділення коштів із Державного бюджету на 

проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції України 

невідкладно направляється Президентові України для призначення 

всеукраїнського референдуму. 

Таким чином, Верховна Рада України постає  обов‘язковим суб‘єктом 

конституційної законотворчості, що зумовлено її соціальною роллю як 

представницького і законодавчого органу та  її повноваженнями здійснювати 

установчу владу у певний спосіб.  

Безпосередніми учасниками конституційної законотворчості Верховної 

Ради України є народні депутати і парламентські структури.  

 Згідно із Законом України «Про статус народного депутата України» 

[393], народний депутат України має право законодавчої ініціативи, яке 

реалізується у формі внесення до Верховної Ради України: 1) законопроекту; 

2) проекту постанови; 3) іншої законодавчої пропозиції. Але реалізація 
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конституційної законодавчої ініціативи вимагає визначеної у ст.ст. 154 і 156 

кількості народних депутатів України.  

Реалізуючи повноваження суб‘єкта конституційної правотворчості, 

важливу роль у питанні розвитку конституційної реформи, її політичної, 

соціальної, економічної  доцільності,  змісту, законодавчих процедур, 

наукової обґрунтованості, публічності конституційного процесу тощо 

відіграють комітети Верховної Ради України. Детально ці повноваження ми 

розглянемо в наступних підрозділах.  

Для опрацювання законопроекту про  зміни і доповнення до 

Конституції України може бути створена спеціальна тимчасова комісія 

Верховної Ради України, якій може бути надано права комітету Верховної 

Ради України. 

Так, після прийняття Декларації про державний суверенітет України 

перша тимчасова спеціальна комісія була утворена Верховною Радою УРСР 

24 жовтня 1990 р. як  Конституційна комісія (Комісія з розробки нової 

Конституції Української РСР) [362]. Її очолив тодішній Голова Верховної 

Ради УРСР Л.М.Кравчук.  

Дослідники звертали увагу, що формування цієї комісії 

супроводжувалось напруженими дебатами у Верховній Раді щодо складу цієї 

комісії і її статусу. В кінцевому рахунку  «Комісія з розробки нової 

Конституції Української РСР була затверджена 332 голосами у складі 59 

осіб, з яких лише 11 не були народними депутатами. Таким чином, і за своїм 

складом, і за своїм статусом це була фактично тимчасова спеціальна комісія 

Верховної Ради» [567, с.8]. Цією Комісією, як відомо, була розроблена перша 

Концепція нової Конституції України  (схвалена Верховною Радою  УРСР 19 

червня 1991 р.) і   перший проект Конституції України, який було винесено 

на всенародне обговорення.  

Тимчасова спеціальна комісія по опрацюванню проекту Конституції 

України з правами головної комісії була створена згідно з постановою 
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Верховної Ради України для доопрацювання проекту Конституції України, 

внесеного Конституційною комісією разом із зауваженнями і пропозиціями 

суб'єктів законодавчої ініціативи [394]. Результатом роботи цієї комісії стало 

прийняття Верховною Радою України Конституції України 1996 р. 

В передпочаток так званої політичної реформи у 2002 р. Верховною 

Радою України була утворена Тимчасова спеціальна комісія як головна 

комісія для опрацювання  законопроектів про внесення змін до Конституції 

України [398]. Ця комісія доопрацьовувала законопроекти про внесення змін 

до Конституції України (реєстр. № 32-07-1; 4105; 4108). 

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України на чолі з 

головою комісії Р.Князевичем була створена для підготовки законопроектів 

про внесення змін до Конституції України згідно з Постановою Верховної 

Ради України № 849-VII від 4 березня 2014 р.  [399].  Ця комісія була 

визначена  головною з підготовки законопроекту про внесення змін до 

Конституції України і мала  підготувати та подати до 15 травня 2014 р. на 

розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до 

Конституції України відповідно до законодавчої процедури внесення змін до 

Конституції України. Термін діяльності цієї спеціальної комісії обмежувався  

прийняттям Верховною Радою України законопроекту про внесення змін 

до Конституції України, який мав бути  підготовлений цією комісією. Та 

цьому, як відомо, завадило завершення каденції Верховної Ради України 

сьомого скликання.   

Десятиліття конституційної реформи в Україні дають приклади участі 

в якості суб‘єктів конституційної правотворчості не лише парламентських 

конституційних  комісій, але й конституційних комісій із загальнодержавним 

статусом та конституційних комісій як дорадчих органів Президента 

України. При цьому статус конституційних комісій не одноразово був 

предметом політичних спорів.   

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Так, у 1994 р. утворена у складі Комісії Верховної Ради з питань 

правової політики і судово-правової реформи підкомісія з питань 

конституційної реформи на вимогу Президента України була 

трансформована у нову Конституційну комісію, що згідно з Положенням про 

неї була визначена (вже не органом Верховної Ради України) «тимчасовою 

загальнодержавною комісією». До складу цієї Конституційної комісії 

увійшли  Президент України Л. Кучма і Голова Верховної Ради О. Мороз як 

співголови, А. Корнєєв – секретар Конституційної комісії і тридцять вісім 

інших членів Комісії, серед яких був і Голова Конституційного Суду. Всього 

до складу Конституційної комісії входила сорок одна особа. До роботи у 

секціях Конституційної комісії були залучені наукові консультанти з числа 

відомих учених у різних галузях права, політології, економіки, а також 

досвідчені у законотворчій діяльності відповідальні працівники органів 

державної влади, апаратів Верховної Ради і Кабінету Міністрів [567]. Та 

незважаючи на статус цієї комісії як загальнодержавної конституційної 

комісії вона по суті була допоміжним (дорадчим) органом основних суб‘єктів 

конституційної законотворчості в Україні, насамперед Верховної Ради 

України і Президента України.   

Оскільки основними ініціаторами конституційних реформ в Україні 

були в різні роки президенти України, то більшість конституційних комісій в 

державі були створені як дорадчі органи Президента України. 

Президентом України В.Ющенком була створена Національна 

конституційна рада на яку було покладено підготовку концепції системного 

оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та 

проекту нової редакції Конституції України [372]. Склад Національної 

конституційної ради, яку очолив сам Президент України, було сформовано з 

народних депутатів України, посадових осіб центральних органів державної 

влади, провідних вчених, кількох представників Секретаріату Президента, 

представників політичних партій і громадських організацій.  
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Положенням про Національну конституційну раду було передбачено, 

що її рішення приймаються шляхом голосування. Рішення вважалося 

прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні 

членів Національної ради. У разі рівного розподілу голосів голос Голови 

Національної ради вважався вирішальним. Рішення Національної ради 

оформлювалось протоколом. Передбачалося, що у разі потреби, рішення 

Національної ради могли бути запроваджені актами Президента України.    

Слід зазначити, що Положенням про Національну конституційну раду 

не було визначено статусу цього органу. Саму назву цього органу як 

«національного» можна тлумачити як претензію на статус 

загальнодержавного органу.    Але, виходячи із змісту п. 28 ст. 106 

Конституції України, Президент України має право створювати у межах 

коштів, передбачених у державному бюджеті України, для здійснення своїх 

повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. 

Тож створена на той час Національна конституційна рада була допоміжним 

органом при Президентові України. 

Результатом роботи цієї Конституційної ради став проект Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України від 31.03.2009 р. № 4290 

[417], внесений Президентом України В.Ющенком як суб‘єктом законодавчої 

ініціативи до Верховної Ради України. 

Ще одна правотворча конституційна ініціатива Президента України 

була започаткована створенням Конституційної асамблеї, на підставі указів 

Президента України «Питання формування та організації діяльності 

Конституційної Асамблеї» № 31/2012 від 25 січня 2012 р. [317] та «Про 

Конституційну Асамблею № 328/2012 від 17 травня 2012 р.[365]. В цьому 

випадку статус Конституційної асамблеї вже був чітко визначений як 

допоміжного органу при Президентові України.  

Конституційна асамблея створювалась з  метою напрацювання 

пропозицій щодо змін до Конституції України на основі узагальнення 
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практики реалізації Основного Закону України, з урахуванням досягнень та 

тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму, забезпечення залучення в 

установленому порядку до такої роботи провідних учених, представників 

громадянського суспільства і різних політичних сил, міжнародних експертів 

Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), 

експертів інших міжнародних установ та організацій. А завдання 

Конституційної асамблеї мали б завершитися підготовкою проекту 

конституційних змін для розгляду Верховною Радою України у порядку, 

передбаченому розділом ХІІІ чинної Конституції України. 

З березня 2015 р. Президентом України П.Порошенком, започатковано 

Конституційну комісію як допоміжний орган при Президентові України  для 

напрацювання узгоджених пропозицій 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 

[366]. Результати роботи цієї Комісії розглянемо в наступних розділах.  

Практика діяльності конституційних комісій в Україні та положення 

чинного законодавства України дають підстави стверджувати, що  

конституційні комісії як робочі органи Верховної Ради України або ж як 

допоміжні органи при Президентові України можна вважати учасниками 

конституційної реформи. Але прийняті ними рішення не мають установчого 

характеру,  а участь у легалізації конституційних змін є допоміжною. Крім 

того, створення для підготовки конституційних законопроектів 

конституційних комісій як органів Верховної Ради України є абсолютно 

узгодженим із соціальною роллю парламенту як представницького і 

законодавчого органу. В той час як створення для таких самих цілей 

різноманітних дорадчих органів при Президентові України, на нашу думку, 

нівелює ідею установчої влади і народу як її основного носія. 
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Третій важливий суб‘єкт конституційної реформи  – глава держави. 

 Конституція України визначає такі основні повноваження  Президента 

України у зв‘язку із внесення змін до Основного Закон держави:  

- як суб‘єкт законодавчої ініціативи він має право подати до Верховної 

Ради України законопроект про внесення змін до Конституції України, в 

тому числі законопроект про внесення змін до розділів I, III, ХIII Конституції 

України; 

- як суб‘єкт призначення всеукраїнського референдуму Президент 

України уповноважений  призначити  всеукраїнський референдум стосовно 

затвердження попередньо прийнятого не менше як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України законопроекту про внесення 

змін до розділів I, III, ХIII Конституції України. 

Крім того, згідно п.6 ст. 106 Конституції  України та п.5 ст. 14 Закону 

України «Про всеукраїнський референдум» Президент України є суб‘єктом 

проголошення всеукраїнського  референдуму за народною ініціативою.  

При цьому відповідно до п.8 ст. 22 Закону України «Про 

всеукраїнський референдум» Президент України, зобов‘язаний здійснювати 

перевірку щодо відповідності Конституції України, законам України питань, 

які пропонується винести на всеукраїнський референдум, як за народною 

ініціативою, так і конституційного референдуму щодо внесення змін до 

розділів I, III, XIII Конституції України, який призначається Президентом 

України за ініціативою Верховної Ради України (п. 3 ст. 14 Закону України 

«Про всеукраїнський референдум»).  

Таким чином, до останнього часу Президент України фактично був 

наділений уповноваженням здійснювати конституційний контроль щодо 

відповідності Конституції України питань, які пропонуються винести на 

всеукраїнський референдум, в тому числі, пов‘язаних із змінами до 

Конституції України. У зв‘язку із прийняттям Закону України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [344] вказане повноваження 
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Президента України набуло певної визначеності: відтепер висновки щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) питань, які 

пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою уповноважений надавати Конституційний Суд України за 

зверненням Президента України або щонайменше сорока п‘яти народних 

депутатів України. Таким чином створено певний запобіжний механізм  

щодо захисту Конституції України. Разом з тим слід відзначити, що ця норма 

Конституції зумовлює необхідність уточнення редакції ч.2 ст. 72 Конституції 

України.      

Отже, чинне законодавство України наділяє Президента України 

низкою повноважень у зв‘язку із внесення змін до Конституції України.  

Політико-правові підстави вказаних повноважень Президента України 

необхідно пов‘язати з  його найменуванням гаранта  державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина.   

Слід звернути увагу і на важливу роль Центральної виборчої комісії у 

процесі конституційної реформи в Україні.  Відповідно до ст. 20 Закону 

України «Про Центральну виборчу комісію», на комісію покладається:   

організація підготовки і проведення всеукраїнського референдуму [400]. 

В процесі організації підготовки і проведення референдуму Центральна 

виборча комісія  відповідно до п.8 ст. 22 Закону України «Про 

всеукраїнський референдум» здійснює перевірку щодо відповідності 

Конституції України, законам України питань, які пропонується винести на 

всеукраїнський референдум, як за народною ініціативою, так і 

конституційного референдуму щодо внесення змін до розділів I, III, XIII 

Конституції України, який призначається Президентом України за 

ініціативою Верховної Ради України.  

Отже, як суб‘єкт  референдного процесу Центральна виборча комісія  

може виступати і учасником конституційної реформи в частині забезпечення 
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дотримання законодавства щодо референдумів з питань внесення змін до 

Конституції України і, таким чином здійснювати конституційний контроль.   

У конституційних актах низки зарубіжних країн учасником 

конституційних перетворень може виступати уряд або прем‘єр-міністр. Так, 

згідно із ст. 89 Конституції Франції Президент як суб‘єкт ініціативи 

перегляду Конституції  діє за пропозицією Прем‘єр-міністра. За 

Конституцією Бельгії Глава держави ініціює перегляд Конституції за 

пропозицією Глави уряду. Частина Х Конституції Данії передбачає 

необхідність виявлення «бажання» уряду щодо прийняття парламентом 

(Фолькетингом) законопроекту щодо нового конституційного положення 

[171]. 

Право уряду ініціювати перегляд конституції або вносити пропозиції 

про перегляд главі держави передбачено також у конституційних актах 

Іспанії, Молдови, Казахстану, Бельгії та деяких інших країн.  

За Конституцією України ні Уряд, ні Прем‘єр-міністр не є суб‘єктами 

конституційної реформи. Натомість, як випливає з Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, перспективним напрямом діяльності уряду є 

законодавче забезпечення конституційної реформи в Україні [409]. 

Встановлений у Конституції України порядок внесення змін до неї 

обов‘язковим учасником конституційної реформи передбачає  

Конституційний Суд України. 

Відповідно до ст. 159 Конституції України, законопроект про внесення 

змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за 

наявності висновку  Конституційного Суду України щодо відповідності 

законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції.  

 Як слушно зазначає Х.Приходько, порядок участі Конституційного 

Суду України в процесі внесення змін до Конституції України є однією з 

пріоритетних процедур конституційної діяльності. А правові позиції 

Конституційного Суду України, висловлені у висновках мають 
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концептуально-правове значення та забезпечують правообмежувальну, 

правозабезпечувальну, правопрограмну, правомодернізаціну, 

правостабілізуючу, правоідеологічну, правоінформаційну,  

правосоціалізуючу та інші функції щодо регламентації конституційної 

юрисдикції та іншої правозастосовної діяльності [333, с. 49]. 

Вважається, що Конституційний Суд України як орган конституційної 

юрисдикції  хоча й виконує роль «негативного законодавця»,  але його участь 

у процесі внесення змін до Конституції України не є по суті правотворчою. 

Конституційний Суд України розглядає питання щодо відповідності проекту 

закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 

Конституції України. Але остаточну долю проекту закону про внесення змін 

до Конституції України вирішує Верховна Рада України, яка на підставі ст. 

150 свого Регламенту вирішує питання про подальшу роботу над 

законопроектом [391].  

За час існування Конституційного Суду в Україні ним було ухвалено 

більш ніж 25 висновків в межах функції конституційного контролю 

законопроектів про внесення змін до Конституції України, з яких  п‘ять були 

остаточно прийняті парламентом. 

У федеративних і регіоналістських країнах право участі  у переглядах 

конституцій держав мають суб‘єкти федерації або автономії (області, 

регіони) в особах легіслатур, установчих зборів або населення на 

референдумі (США, ФРН, Індія, Швейцарія, Італія). Такий порядок речей  

зумовлений особливим, двоєдиним характером організації  і здійснення 

державної влади в країнах із складною територіальною організацією.  

 Підсумовуючи викладене маємо підстави для наступних висновків. 

Питання про суб‘єктів перегляду конституцій постало одночасно із 

прийняттям перших конституцій у XVIII-XIX ст. Політична теорія і 

практика, що диктували необхідність створення  конституційних законів, 

сформували розуміння  природи і сутності конституцій та визначали 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
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основних суб‘єктів конституційного розвитку і їх роль у перегляді 

конституційних актів у різних державах минулого. Зв‘язок сутності 

конституції та суб‘єктів її прийняття і перегляду є закономірним, він 

пов‘язаний з природою конституційного акта і характером здійснення 

установчої влади в державі.   

Суб‘єктами конституційної реформи слід вважати учасників 

правовідносин з приводу внесення поправок до Конституції або її перегляду, 

кожен з яких  володіє особливою  політико-правовою  правосуб‘єктністю 

щодо участі у конституційному процесі. Залежно від ролі у конституційному 

процесі суб‘єктами конституційної реформи є: суб‘єкти конституційної 

ініціативи, суб‘єкти конституційної правотворчості, суб‘єкти конституційної 

законотворчості, суб‘єкти конституційного контролю.   

Конституційна правосуб‘єктність народу як носія суверенітету і 

єдиного джерела влади в Україні  є виключною, абсолютною. Конституційна 

правосуб‘єктність носіїв публічної влади зумовлена їх конституційно-

правовим статусом і  є спеціальною.  

 

 

2.2 Народ України як суверенний носій установчої влади  та 

суб’єкт конституційної реформи   

 

 

Конституція України визначила народ носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в державі і закріпила його виключне право визначати і 

змінювати конституційний лад в Україні. Таким чином,  Основний Закон 

держави утвердив статус Українського  народу як носія установчої влади в 

державі й визначив   його виключну конституційну правосуб‘єктність як 

головного суб‘єкта конституційної реформи.  В цьому плані можна вести 

мову про установчу діяльність народу, яка слушно характеризується  
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вченими як «виключне право народу на здійснення владної, самостійної 

діяльності, що має засновницький, первинний, обов‘язковий та 

невідчужуваний характер, опосередковується повнотою та єдністю 

визначальних елементів такої діяльності та полягає у виключному праві 

вирішувати найважливіші для існування народу та держави питання, 

визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом ухвалення чи 

затвердження Конституції України, законів та інших правових актів, 

формувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування в 

Україні або приймати рішення, результати яких виходять за встановлені 

державою інституційні межі» [609, с.481]. 

Політичний дискурс конституційної реформи з часу набуття 

незалежності Україною засвідчив прихильність всіх основних політичних 

акторів ідеям демократії, установчої влади народу.  А практика 

конституційної реформи, навпаки,  засвідчила декларативність цих ідей і 

намірів щодо їх реалізації.  Разом з тим, конституційна практика, 

невід‘ємною характеристикою якої є перманентна конституційна криза 

свідчить про, що для подальшого розвитку конституціоналізму  в державі 

необхідно однозначно вирішити питання про народ як виключного носія 

права визначати і змінювати конституційний лад та визначити основні форми 

його участі щодо здійснення установчої влади  й таким чином сприяти 

забезпеченню їх відповідної реалізації.    

Зазначимо, що у сучасній юридичній науці, науці конституційного 

права допоки не вироблено однозначного і несуперечливого поняття 

«народ». У Доповіді Конституційної комісії попереднього періоду 

конституційної реформи в України з цього приводу відзначалось, що наукою 

ще не вироблено  задовільного і остаточного наукового пояснення стосовно 

єдності населення у багатонаціональній спільноті вживаного в Конституції 

України поняття Український народ [115]. 
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 Загалом можна погодитись із думкою, що «для конституційно-

правового розуміння верховенства і першооснови влади народу поняття 

«народ» означає одушевлений суб'єкт і це вказує на об'єктивну категорію 

існування єдності людей на території України як держави - по відношенню 

до мети свого утворення і людського (соціального) буття. З цього 

випливають природні права народу мати і розпоряджатися владою над 

собою і в конституційному порядку включатися у механізми управління 

державою у соціально-економічних, культурних, економічних та інших 

напрямках. Це невід‘ємне право народу на установчу владу відносно 

суспільного управління людьми є суттєвою ознакою народовладдя [115]. Але 

це не виключає потреби дослідження змісту конституційної 

правосуб‘єктності народу. 

Різні дослідники визначальними для тлумачення поняття «народ» 

називають  ті чи інші елементи конституційного статусу народу, його рольові 

характеристики: народ – сукупність громадян; народ – населення, народ – 

виборчий корпус, народ – суспільство, народ – громадянське суспільство,  

народ – нація та ін. 

Декілька юридичних трактувань народу, як слушно звертає увагу 

В.М.Шаповал, знаходять відображення в основних законах. «За одним із них 

народ – це сукупність  громадян держави. У преамбулі Конституції України 

йдеться про те, що вона прийнята від імені  «Українського народу – громадян 

всіх національностей» … Згідно з іншим трактуванням народ – це сукупність 

усіх громадян конкретної держави, які мають право голосу на виборах та 

референдумах, тобто виборчий корпус. … У широкому вжитку є терміни 

«всенародні вибори, всенародний референдум тощо, які також 

кореспондуються відповідному трактуванню народу [562, с.166]. 

Подібні тлумачення характеризують народ як учасника певних 

конституційних правовідносин. Як суб‘єкт конституційного права,  народ – 

це політична єдність, цілісність, яка характеризується особливим правовим 
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положенням. Він є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, йому 

виключно належить право визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні. Таким чином визначається виключна правосуб‘єктність народу. 

Виключна правосуб‘єктність українського народу була неодноразово 

підтверджена у рішеннях Конституційного Суду України. Зокрема, у пункті 4 

мотивувальної частини  вже згадуваного нами  Рішення Конституційного 

Суду України від 11 липня 1997 р. № 3-зп (справа щодо конституційності 

тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України) 

відзначалося, що прийняття Конституції України Верховною Радою України 

було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який тільки 

одноразово уповноважив Верховну Раду України на її прийняття. 

Конституційний Суд України відзначав, що  пункт 1 частини першої статті 

85 Конституції України, не передбачає права Верховної Ради України на 

прийняття Конституції України, а також звертав увагу на статтю 156 

Конституції України, згідно з якою законопроект про внесення змін до 

розділів, які встановлюють засади конституційного ладу в Україні, після його 

прийняття у Верховній Раді України має затверджуватись всеукраїнським 

референдумом [439].  

Така позиція Конституційного Суду України була підтверджена і у 

мотивувальній частині Рішення від 3 жовтня 1997 р. № 4-зп у справі про 

набуття чинності Конституцією України, де, зокрема відзначалося, що  

Конституція як Основний Закон держави за своєю юридичною природою є 

актом установчої влади, що належить народу, а  установча влада є 

первинною стосовно до так званих встановлених влад [446].  

У пункті 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду від 5 

жовтня 2005 р. № 6-рп утверджувалося, що положення частини третьої статті 

5 Конституції України треба розуміти так, що народ як носій суверенітету і 

єдине джерело влади може реалізувати своє право визначити конституційний 

лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському 
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референдумі. При цьому, ґрунтуючись на положеннях Розділу XIII чинної 

Конституції Конституційний Суд України у пункті 2 резолютивної частини 

цього ж Рішення визначив, що тільки народ має право безпосередньо шляхом 

всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні, який 

закріплюється Конституцією України, а також змінювати конституційний лад 

внесенням змін до Основного Закону України в порядку, встановленому його 

розділом XIII [444]. 

Постановляючи Рішення у справі про прийняття Конституції України і 

законів України на референдумі, Конституційний Суд України також виходів 

з того, що установча влада є виключним правом народу (п.4 мотивувальної 

частини). Цей теоретико-методологічний посил, зокрема, став підставою  для 

висновку Конституційного Суду України про те, що народ як носій 

суверенітету і єдину джерело влади в Україні може реалізувати на 

всеукраїнському референдумі  за народною ініціативою своє виключне право 

визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття 

Конституції України в порядку визначеному Конституцією і законами 

України   [453]. 

Отже, встановлений у Конституції України принцип  народного 

суверенітету передбачає, що народ володіє невідчужуваним правом  

приймати (схвалювати, утверджувати) нову Конституцію, вносити зміни 

(схвалювати, утверджувати такі зміни) до  Конституції, і  йому як суверену 

належить право здійснення  установчої влади в державі. 

Цікаво, що розвиток ідеї про установчу владу народу в юридичній 

літературі пов‘язують із появою теорії суспільного договору (кінець XVI -   

перша половина XVII ст.), з Англійською буржуазною революцією XVII ст.; 

з епохою зародження нових ідей про державу і право, які знаменували собою 

розвиток нового часу [258, c. 23-24]. На нашу думку, витоки цієї ідеї слід 

пов‘язати із розвитком теорії суверенітету, і особливо питань верховенства і 

незалежності влади  в державі, носії верховної влади. 
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Питанням правосуб‘єктності носіїв верховної влади, влади установчої і 

установлених влад у XVI-XVII ст. приділяли увагу Ж.Боден [59], Б. Спіноза 

[503], Т. Гоббс [97],  Г. Гроцій [104]. Надалі ця проблематика отримала 

розвиток завдяки  Ж.-Ж. Руссо [459], Дж. Локку [254], Ш.-Л. Монтеск‘є, які 

розвиваючи  власні  ідеї формували теорію демократії і народного 

суверенітету та установчої влади.  

Вважається, що своє концептуальне оформлення теорія установчої 

влади отримала завдяки відомому діячеві Французької революції абату 

Сійєсу. Свою доктрину установчої влади Е.Ж.Сійєс  виклав у праці «Що таке 

третій стан?» (1789 р.), в основу якої були покладені дві основні тези. Перша   

стосувалася належності установчої влади народові. Друга – неможливості 

здійснення установчої влади безпосередньо народом; тому народ має 

доручити  її особливим установчим зборам – зібранню виборних для певної 

мети представників [483].   

Основні принципи теорії установчої влади Сійєса були втілені у XVIII-

XIX  ст.  у конституційній практиці США, Франції, Швейцарії та надалі 

набули значного поширення у зв‘язку з розвитком конституціоналізму в світі. 

Але практична реалізація установчої влади в кожній державі мала і має свої 

особливості. Тому, очевидно, і в теорії ідея установчої влади є достатньо 

дискусійною.  

Як відмічається  у науковій літературі, «процес формування та 

розвитку теорії установчої влади виявився суперечливим і неоднозначним, 

внаслідок чого ця теорія досі не отримала міцного фундаменту, залишається 

заплутаною і непереконливою, містить багато проблемних питань, що не 

мають наукового вирішення» [258, с. 43]. Проблемними питаннями цієї теорії 

позначаються такі: розуміння під терміном «установча влада», «влада 

народу» або «народовладдя» одного предмета; нез‘ясованість природи 

установчої влади, як суспільного феномена; невизначеність дійсних  її 

суб‘єктів; обмежене уявлення про зміст і форми установчої влади; 
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змішування понять установчої та законодавчої влади; нез‘ясованість меж 

суверенності установчої влади [259, с.23]. 

Р. Максакова зміст поняття установчої влади пов‘язує із вихідним 

моментом здійснення публічної влади (установленням, тобто 

запровадженням, узаконенням чи утвердженням певного суспільного стану 

або порядку речей, правового порядку в суспільстві), яка виявляється в 

процесі  утворення інститутів суспільства та визначення основних правил 

(норм) функціонування і взаємодії цих інститутів [259, с. 24]. 

В.Ковальчук тлумачить установчу владу у зв‘язку із сутністю 

Конституції та розглядає її в якості функції, що проявляється в суверенному 

праві народу встановлювати правила співжиття членів спільноти всередині 

держави та визначати принципи, на яких повинна функціонувати влада. На 

думку цього вченого,  – це «свого роду договір між усіма зацікавленими 

членами спільноти про співжиття та владу, який найчастіше знаходить вияв у 

вигляді конституції. Остання є колективним правом всього народу, в якому 

набувають юридичного закріплення узгоджені інтереси і воля всіх тих 

соціальних груп, включаючи етнічні, які формують народ держави» [147, с. 

236]. 

Ю. Мірошниченко вважає, що  установча влада Українського народу не 

обмежується його правом на прийняття Конституції чи внесення змін до неї й 

розглядає таку владу як «сукупність природних та закріплених Конституцією 

України виключних прав народу, наслідком реалізації яких є утворення 

власної держави  визначенням її території та конституційного ладу, а також 

періодичне переобрання вищого представницького органу і глави держави» 

[281, с.189]. 

М. Савчин тлумачить установчу владу як «правовий порядок реалізації 

суверенної влади народу України визначати та змінювати конституційний 

лад шляхом поєднання засобів безпосередньої та представницької 

демократії» [461, с.304].  
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Незважаючи на різницю у поглядах вчених стосовно поняття 

установчої влади, що свідчить, зокрема й  про його багатоаспектність,  їх 

об‘єднує по-перше, зв‘язок установчої влади з конституюванням суспільних 

відносин, оформленням, установленням певного ладу. По-друге, належність 

установчої влади народу,  по суті визначення народу як основного суб‘єкта 

конституювання, носія права визначати і змінювати конституційний лад.  

Загалом, аксіоматичним у конституційному праві України є визнання 

народу  основним носієм установчої влади, разом  з тим суб‘єктами 

установчої влади можуть виступами органи державної влади. Народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади. 

Важливо розрізняти, що органи державної влади можуть бути 

суб‘єктами установчої влади лише в межах «доручення» народу, що 

відтворюється у їх повноваженнях. В той час як народ є  носієм установчої 

влади. Тобто таку властивість народ містить в собі як в політичній спільноті, 

яка володіє невід‘ємним, природним правом на владу, правом на 

самовизначення, що передбачає вільне встановлення власного політичного 

статусу. Це підтверджується у Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права, стаття 1 якого утверджує, що всі народи мають право на 

самовизначення, в силу якого вони вільно встановлюють  свій політичний 

статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний 

розвиток [280]. Тобто, коли ведемо мову про право народу на 

самовизначення в контексті Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права маємо на увазі невід‘ємне право народу щодо вибору 

моделей розвитку у різних сферах життєдіяльності (політичній, економічній, 

соціальній, культурній тощо), визначення таких моделей в Основному Законі. 

У цьому плані можемо вести мову про нерозривний зв‘язок права народу на 

самовизначення і права народу на установчу владу, який ґрунтується на його 

(народу) суверенітеті. 
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Суверенітет народу – загальновизнаний у світі політико-правовий 

принцип, що знаходить закріплення у конституційних актах більшості 

сучасних демократичних держав світу. Цей принцип – характеристика 

природної властивості народу володіти  верховенством і незалежністю своєї 

влади, що ґрунтується на його інтересах і волі і реалізується в його правах на 

державотворення, на зміну конституційного ладу, на участь у 

функціонуванні держави та її органів [250, c. 302].  

Загалом серед вчених-конституціоналістів поширеною є думка про 

народ як єдиного суверена, який володіє абсолютною правосуб‘єктністю і є 

носієм влади у різних соціальних формах її прояву. Тож закономірно 

категорія «народний суверенітет» «в теорії і практиці конституціоналізму 

належить до найголовніших конституційних цінностей, оскільки свідчить 

про верховну владу в Україні, яка охороняється конституційним ладом, усіма 

засобами механізму держави й особливо конституційним правосуддям» [474, 

с.303]. 

Народний суверенітет забезпечується, реалізується через низку 

політико-правових інститутів (форм безпосередньої демократії), основні з 

яких – референдум і вибори,  є формами установчої влади, що  

репрезентують народ і як суб‘єкта конституційної реформи.  

Як ми вже зазначали у попередньому підрозділі, Конституція України 

визначає народ  у правовідносинах із зміни Конституції лише як суб‘єкта  

права затвердження законопроекту про внесення змін до Конституції 

(стосовно ключових розділів I, III і XIII), прийнятого кваліфікованою 

більшістю депутатів Верховної Ради України, на призначеному Президентом 

України всеукраїнському референдумі.  

Значно розширює правосуб‘єктність народу у процесі конституційної 

реформи Закон України  «Про всеукраїнський референдум» [350]. Слід 

відзначити, що низка норм цього Закону суперечить Конституції України, 

але ми не можемо обійти його увагою, оскільки він залишається чинним, й 
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жоден інший закон не регулює зазначену сферу суспільних відносин.   

Згаданий Закон визначає, що за предметом всеукраїнський конституційний 

референдум може бути: про схвалення нової редакції Конституції України,  

внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи 

визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (ст. 3). 

 Суб‘єктом ініціювання конституційного референдуму може бути 

Український народ або Верховна Рада України (ст. 14). При цьому виходячи 

із  змісту п. 3  ст. 14 Закону, Верховна Рада України може ініціювати тільки 

конституційний референдум щодо  внесення змін до розділів I, III, XIII 

Конституції України. Тож напрошується висновок, що інші види 

конституційного референдуму можуть бути ініційовані Українським 

народом. Вищезазначене положення  підтверджується п. 2 ст. 15 Закону, 

згідно з яким, шляхом всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в 

Україні може реалізувати своє виключне право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України 

(установчу владу)  у визначеному зазначеним Законом порядку.  

В зв‘язку із зазначеним слід звернути увагу на певну суперечливість 

визначення у згаданому Законі предметів конституційного референдуму. В 

одному випадку (п. 2 ст. 15) йдеться виключне право народу приймати 

Конституцію України, - тобто здійснити установчу владу. Низка інших норм 

цього Закону (п.3 ст.3; п.3 ст.15) передбачає право народу схвалювати на 

референдумі нову редакцію Конституції.  

У сучасному політичному дискурсі у зв‘язку із конституційною 

реформою різниці між цими поняттями не приділяється належна увага. Разом 

з тим, Конституція України утверджує право народу не лише визначати 

конституційний лад (засновувати, створювати), а й право його  змінювати. 

При цьому зміна конституційного ладу, на нашу думку, може бути по суті 

його новим визначенням, або коригуванням. 



155 
 

О.І.Ющик пропонує такий підхід до вирішення означеної проблеми: 

«Про нову Конституцію йдеться тоді, коли пропонуються істотні зміни до 

основ конституційного ладу, загальних засад чинної Конституції. Потреба в 

новій редакції Конституції виникає, коли через значну кількість змін 

користуватися чинною стає складно» [603, с. 3]. На думку цього вченого, 

прийняття нової Конституції зумовлене політичними, а нової редакції 

Конституції – юридично-технічними потребами [603, с. 3].  

Формальних відмінностей між новою редакцією конституції і новою 

конституцією можна назвати декілька. По-перше, форма самого 

конституційного акта: власне конституція або закон, яким встановлюється 

нова редакція конституції. По-друге,  дата  прийняття: нова редакція 

конституції «зберігає» дату прийняття конституції. По-третє, як правило різні 

конституційні процедури прийняття таких актів. 

 В той час як змістовні відмінності між такими формами оновлення 

конституційних засад організації суспільства в кожному конкретному 

випадку будуть різні.  

Вищезазначені «проблемні»  положення Закону України  «Про 

всеукраїнський референдум» повинні бути уточнені законодавцем, оскільки 

потенційно створюють колізію в реалізації установчої влади.  

Загалом, з огляду на суперечливість означеного Закону Конституції 

України, реалізація установчої влади народу у визначеному ним порядку,  є 

надто проблематичною. Та не будемо песимістами й сподіватимемося на 

удосконалення референдного законодавства України в найближчій 

перспективі. 

Значення інституту референдуму як інструменту установчої влади 

народу не можна перебільшити. Аналіз хронології референдумів [322, с. 220-

240] у світі дозволяє побачити надзвичайно широке застосування цієї форми 

народного волевиявлення для конституційної легалізації. Так у період із 

кінця XVIII ст. до кінця ХХ ст. на референдумах були затверджені 
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конституції: Франції (1780; 1795), Швейцарії (1874), Австралії (1897-1898), 

Уругваю (1917), Естонії (1920), Чилі (1925), Португалії (1933), Уругваю 

(1934), Ірландії (1937), Уругваю (1951), Данії (1953), Колумбії (1957), 

Туреччини (1961), Південної Кореї (1962), Камбоджі (1972), Південної Кореї 

(1972), Бірми (1973), Куби (1976), Еквадору (1978), Іспанії (1978), Чилі 

(1980), Туреччини (1982), Шрі-Ланки (1982), ПАР (1984), Беніну (1990), 

Сербії (1990), Гаїті (1991), Гвінеї (1991), Румунії (1991), Естонії (1992), 

Андорри (1993),  Перу (1993), Азербайджану (1995), Чаду (1996), Польщі 

(1997). 

У цей же період на загальнодержавних референдумах були прийняті 

конституції: Болівії (1931), Франції (П‘ята республіка 1958),  Ліберії (1984), 

Філіппін (1987) Гвінеї (1990), РФ (1993), Казахстану (1995).  

Зауважимо, що на загальнонаціональних референдумах не лише 

затверджувались і прийматись конституційні акти. В багатьох випадках 

зміни форми правління, важливих напрямів внутрішньої і зовнішньої 

політики в різних державах, що вимагали змін конституції отримували 

попередню  легітимацію на референдумі. Інститут конституційного 

референдуму залишається одним із основних засобів легітимації 

конституційних змін у більшості демократичних держав сучасності. 

Саме на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р., як відомо, був 

затверджений Акт проголошення незалежності Україні [29], а народ України 

засвідчив свою волю жити в суверенній державі й реалізував своє право на 

самовизначення   і свою установчу владу щодо створення держави.  

З іншого боку, Всеукраїнський референдум 2000 р., а також низка 

невдалих спроб організації  загальнодержавного референдуму різними 

політичними силами стали  свідченням того, що використання референдуму 

в якості  форми установчої влади народу може бути засобом політичних 

спекуляцій, маніпуляцій. У світі є приклади  використання 
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загальнодержавних референдумів в антидемократичних цілях (референдум в 

Чилі у 1980 р. в умовах військової диктатури та ін.).   

Свого часу П.І.Новгородцев відзначав, що переваги референдуму перед 

інститутами представницької демократії полягають у тому, що він передає 

функції законодавця і суверена одному суб‘єкту влади – народу; як суверен 

він приймає рішення про свою подальшу долю, а як законодавець – виражає 

своє рішення у правовій формі. Правознавець вбачав у референдумі найбільш 

повне втілення ідеї народного суверенітету, не лише юридичне і формальне, 

але й фактичне, ідеальне [283, с. 152].  

Загалом, референдум можна вважати  найбільш демократичним 

способом проведення конституційної реформи, оскільки він дозволяє 

виявити волю народу – більшості, якій має підпорядковуватись меншість 

(незгодних). Але  народ–виборець на референдумі може тільки виказати 

свою позицію – схвальну чи заперечливу,  але не має можливостей вносити 

поправки до проекту.  

Тому загальнодержавний референдум  як форму реалізації установчої 

влади народу та інструмент конституційної реформи не можна вважати 

універсальним, а його результативність залежить від низки факторів, як-то: 

політичної культури суспільства, зрілості демократії, політичної активності 

громадян, якості референдного законодавства тощо.  

Реалізація конституційної правосуб‘єктності народу якнайкраще може 

бути забезпечена поєднанням різних форм установчої влади. Cинтезованою 

формою установчої влади народу слід вважати установчі конституційні 

збори. 

В історії Української держави ідея установчих зборів була визначена на 

початку ХХ ст. в універсалах Центральної Ради, в конституційних актах УНР 

і ЗУНР.  

Ідея конституанти витала у всі періоди конституційної реформи 

незалежної України та, на жаль, так і не була реалізована. В інакшому 
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випадку, стабільність і легітимність Конституції України, на нашу думку,  

була б забезпечена набагато більше. 

Світовий досвід конституційного будівництва дозволяє розрізняти 

установчі конституційні органи  як за способом їх формування, так і за 

обсягом компетенції.  

Зрозуміло, що формування установчих конституційних органів  

шляхом загальних і прямих виборів абсолютно відповідає демократичним 

традиціям та ідеї установчої влади, як влади, носієм якої є народ. Разом з тим 

і призначення певної кількості членів установчих зборів, наприклад, 

провідних науковців, авторитетних державних діячів тощо не  зашкодить, на 

нашу думку, реалізації демократичних ідей і традицій.   

Установчі збори як організаційна форма реалізації установчої влади 

народу і його суверенітету цілком обґрунтовано вважаються такими, що 

створюють найбільш сприятливі умови для розвитку конституційного 

процесу, реалізації конституційної реформи в цілому.  Порівняно з 

прийняттям конституцій парламентом або конституційним референдумом, на 

користь конституційних зборів дослідники наводять такі аргументи: «1) 

члени установчих зборів отримують від виборців чітко виражений мандат на 

розробку і прийняття конституції; 2) члени установчих зборів мають 

можливість зосередити всі свої зусилля на одному питанні, детально 

обговорюючи проект майбутнього основного закону; 3) установчі збори не 

належать до жодної з існуючих гілок влади; питання про зміст нової 

конституції країни виходить з-під прямого контролю діючих органів 

державної влади; 4) в установчих зборах набувають яскравого виразу риси 

народного представництва, що сприяє утвердженню серед громадян 

авторитету конституції як основного закону не лише держави, а й 

суспільства» [117, с. 7].   

В юридичній літературі відмічається, що прийняття або попереднє 

схвалення конституції установчими зборами, як правило відбувається за 
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однієї з двох обставин. «По-перше, установчі збори формуються при 

утворенні нової держави або при поновленні демократичного режиму. По-

друге, в ряді країн установчі збори набули характеру традиційного способу 

конституційної нормотворчості (Болгарія, більшість країн Латинської 

Америки) [572, с.43]. Щодо другої обставини, то її можна вважати хорошою 

традицією, вартою уваги. А у разі формування установчих зборів при 

утворенні нової держави або при поновленні демократичного режиму, то в 

такому випадку відбувається персоніфікація установчої влади. 

У цьому плані можна вести мову про первинну і похідну установчу 

владу. Первинна установча влада реалізується на етапі ініціативи скликання, 

формування установчих зборів, створення та прийняття конституції. Похідна 

установча влада – встановлена конституцією інституційно-процедурна за 

змістом державна влада уособлена органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та їх посадовими особами.  

Як слушно підкреслює Ю.Бальций, суб‘єктом і носієм установчої 

влади, установчого процесу має бути сам народ, який і визначає шляхи, 

органи і процедури (способи) здійснення первинної установчої влади  [36, с. 

346]. 

Ідея скликання установчих зборів може бути актуальна для Україні у 

зв‘язку з необхідністю забезпечення легітимності і стабільності  Конституції. 

Оскільки конституційна реформа в Україні невідворотна, то вона має 

вирішити не лише поточні питання, пов‘язані із розвитком  місцевого 

самоврядування, удосконаленням судової системи, але й дати відповідь на 

питання про модель держави – ліберально-демократичну чи соціально-

демократичну, форму держави, модель демократії – партіципаторна, 

консоціативна, плюралістична тощо. Остання, передбачає визначення 

(конкретизацію) форм безпосередньої демократії в Конституції.  Означені 

питання не пов‘язані безпосередньо з необхідністю визначення 

конституційного ладу (нового), але  вони надто стосуються  конституційного 
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ладу, а вибір тої чи іншої моделі може змінити сутність держави як 

демократичної, соціальної, правової. Ці питання вимагають широкої фахової  

дискусії і демократичних процедур впровадження.  

Ще одним важливим засобом реалізації установчої влади та основою 

конституційної правосуб‘єктності народу слід, на нашу думку, вважати 

вибори.  

Як слушно зауважують А. Корнєєв і Т. Шаповал, для народу, 

представленого електоратом (корпусом виборців), «обирати органи публічної 

влади» не зовсім право, а похідне від його статусу єдиного носія суверенної 

влади виключне повноваження формувати шляхом виборів відповідні органи 

державної влади. Народ не може відмовитись від здійснення цього права 

(повноваження) без втрати статусу суверена і перетворення в сукупність 

людей, яка визначається географічним поняттям «населення певної 

території» [225, с.40].  

З часу набуття чинності Конституції України 1996 р.  вибори 

Президента України і народних депутатів України є по суті чи не єдиною 

формою установчої влади, що реалізується безпосередньо народом  в 

Україні.  

Значення виборів  щодо  конституційної реформи в Україні полягає у 

тому, що вони відтворюють не тільки змагання  програм розвитку держави, 

але й проектів конституційних трансформацій. Звичайно, вибір того чи 

іншого кандидата ще не гарантує початку конституційних перетворень, але 

може розглядатися як початок передпроектної стадії, коли в результатів 

виявлення волі виборців  відбувається формування на рівні правосвідомості 

юридичного мотиву щодо необхідність конституційних змін. Щоб краще 

зрозуміти цей процес, звернемо увагу на питання конституційної реформи у 

передвиборчих програмах кандидатів на головні політичні посади в державі. 

Так, у 1999 р. у  передвиборчій програмі кандидата на пост Президента 

України Л.Кучми передбачалася необхідність проведення конституційної 
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реформи, основним напрямком якої було створення двопалатного 

парламенту [312]. Інший претендент на пост Президента України – 

П.Симоненко ставив собі за мету повернення до минулої системи всевладдя 

рад та здійснення масштабної конституційної реформи [310].   

На виборах Президента України у 2004 р. у передвиборчій програмі 

кандидата В.Ющенка було анонсовано проведення «справжньої політичної 

реформи», «прозоре і законне прийняття змін до Конституції України і 

запровадження їх у 2006 р.» [309].  Інші кандидати на цих виборах  так само 

обіцяли виборцям проведення конституційної та інших реформ, що 

спрямовуватимуться на розвиток демократії, місцевого самоврядування, 

захист прав і свобод громадян, підвищення національної безпеки держави.   

Передвиборча агітація кандидатів у  Президенти України 2010 р. стала 

оголошенням майбутніх реформ, що мали бути реалізовані переможцем. Так, 

кандидат на посаду Президента України Ю.Тимошенко виступала за 

«невідкладне прийняття Конституції у новій редакції»,  що передбачала б 

закріплення прав політичної опозиції, і проведення судової реформи, 

реформи місцевого самоврядування тощо [314].   У «Новому курсі» 

кандидата на пост Президента А.Яценюка передбачалося, зокрема, що «право 

змінювати Конституцію необхідно закріпити виключно за народом, будь-які 

зміни  повинні прийматися тільки через загальнонаціональний 

референдум» [307].   Кандидат у президенти 2010 р. О.Тягнибок вважав за 

необхідне перетворення України у президентську республіку, зменшення 

кількості депутатів парламенту до 300 і трьохрічного терміну їх каденції, 

виборність місцевих судів, відкликання депутатів і суддів [313].   Ініціювати 

прийняття нової редакції Конституції України і змінити систему правління в 

державі на президентську республіку планував кандидат на пост Президента 

України В.Тігіпко  [308].    

Кандидати на пост президента України на позачергових 

президентських виборах 2014 р. так само наголошували на необхідності 
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проведення конституційної реформи. При цьому майже всі претенденти на 

пост Президента України, включаючи нинішнього Президента України 

П.Порошенка,  у своїх передвиборчих програмах заявляти про намір сприяти 

децентралізації влади та провести реформу місцевого самоврядування, 

скасувати недоторканність народних депутатів і суддів; здійснити судову 

реформу [555]. 

Аналогічні тези містили передвиборчі програми більшості політичних 

партій учасників позачергових парламентських виборів 2014 р.[410; 411; 412; 

413]. І на даний час саме по цих напрямках працює конституційна комісія. 

Проведений аналіз передвиборчих програм і намірів кандидатів на пост 

президента і кандидатів у народні депутати в частині здійсненні 

конституційної реформи дозволив нам не лише порівняти наміри, реальні дії 

та проекти, а головним чином пересвідчитися у важливості виборів органів 

державної влади як форми реалізації установчої влади в Україні. Адже під 

час президентських і парламентських виборів відбувається не лише 

харизматична, а, більшою мірою, раціональна  легітимація державної влади 

(згадаймо теорію легітимності Макса Вебера [71]) шляхом вибору певної 

програми, що в майбутньому потребуватиме установлення: безпосередньо 

народом на референдумі та/або опосередковано – через органи державної 

влади.  І, таким  чином, відбувається попередня легітимація майбутніх 

перетворень у державі, в тому числі, конституційних.   

Це дає нам підстави  в контексті конституційної реформи в Україні 

розглядати вибори органів державної влади в якості форми та певної фази 

установчої влади, що зароджується в середині діючої конституційно-правової 

системи та надалі рухається від політики до права і оновлення 

конституційно-правової системи. 

Розглядаючи питання участі народу у конституційній реформі не 

можна оминути увагою роль громадянського суспільства  і його 

різноманітних  інститутів у перетворенні конституції. Як слушно 
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стверджують О.Л.Копиленко та І.Д.Сліденко: «Зважаючи на той факт, що 

громадянське суспільство – це передусім певний тип громадянина, а 

громадяни є народом, реалізація дійсно демократичного правління, тобто 

влади народу, без ефективно діючого громадянського суспільства уявляється 

неможливою» [221, с.33]. В демократичній державі саме громадянське 

суспільство має виступити рушієм конституційної реформи, якої воно 

потребує. Тільки громадянське суспільство спроможне забезпечити і 

справжню легітимацію конституційних перетворень. 

Варто звернути увагу і на роль у конституційних трансформаційних 

процесах  політичних партій в силу їх ключового значення для  формування і 

функціонування державного механізму, політичної і правової систем. Саме 

політичні партії є осередками формування ідеї конституційної реформи і 

виникнення мотивації, що реалізується вже через парламентські структури, в 

першу чергу, фракції політичних партій у парламенті, парламентські групи, 

парламентську більшість. Це питання ми розглянемо у наступному 

підрозділі.     

Резюмуючи викладене, відзначимо наступне. 

Перспективи розвитку конституціоналізму в Україні актуалізують 

питання удосконалення законодавчого регулювання основних форм 

установчої влади, здійснюваної народом  України, й, таким чином, 

забезпечення їх відповідної реалізації та утвердження народу в якості носія 

установчої влади і головного суб‘єкта конституційної реформи в України. 

Народ є  основним носієм установчої влади, разом  з тим суб‘єктами 

установчої влади можуть виступами органи державної влади. Народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади. Важливо розрізняти, що 

державні органи можуть бути суб‘єктами установчої влади лише в межах 

«доручення» народу, що відтворюється у їх визначених у Конституції та 

законах повноваженнях. В той час як народ є  носієм установчої влади.  
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Ідея скликання установчих зборів може бути актуальна для Україні у 

зв‘язку з необхідністю забезпечення легітимності і стабільності Конституції. 

Оскільки конституційна реформа в Україні невідворотна, то вона має 

вирішити не лише поточні питання, пов‘язані із розвитком  місцевого 

самоврядування, удосконаленням судової системи, але й дати відповідь на 

питання про модель держави – ліберально-демократичну чи соціально-

демократичну, форму держави, модель демократії – партіципаторна, 

консоціативна, плюралістична тощо. Остання, передбачає визначення 

(конкретизацію) форм безпосередньої демократії в Конституції.   

Означені питання не пов‘язані безпосередньо з необхідністю 

визначення конституційного ладу (нового), але  вони надто стосуються  

конституційного ладу, а вибір тої чи іншої моделі може змінити сутність 

держави як демократичної, соціальної, правової. Ці питання вимагають 

широкої громадянської і фахової  дискусії і демократичних процедур 

впровадження.  

Оскільки політичні партії є осередками формування ідеї конституційної 

реформи і виникнення мотивації, що реалізується вже через парламентські 

структури, важливо забезпечити демократичні правові засади 

функціонування політичних партій в Україні і політичних структур 

парламенту України. 

 

2.3  Верховна Рада України  --  суб’єкт конституційної  

законодавчої (нормотворчої) діяльності   

 

Питання про роль парламенту у здійсненні конституційної реформи на 

перший погляд є абсолютно зрозумілим.  

По-перше, парламент є суб‘єктом установчої влади, про що свідчить  

практика розвитку конституціоналізму в Україні. Це випливає із  положень 

Преамбули Конституції України та знаходить підтвердження у вже згаданих 
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у попередньому підрозділі рішеннях Конституційного Суду України № 3-зп 

від 11.07.1997 р. і  № 4-зп від 03.10.1997 р.   

У юридичній науці установчу функцію парламенту пов‘язують зі 

встановленням політичної системи і системи органів публічної влади, що 

здійснюється через прийняття Конституції [610, с. 123]. Відповідно,  

внесення змін до Конституції шляхом прийняття закону парламентом так 

само є реалізацією його установчої функції [124, с. 10].  

По-друге, ця роль випливає з соціального призначення парламенту як 

органу законодавчої влади. Закономірно, парламентський спосіб прийняття, 

внесення змін до конституції є найбільш поширеним у сучасному   світі. 

Конституційні акти переважної більшості держав світу визначають 

парламентський механізм ревізії (перегляду)  конституцій. Як правило, він 

більш складний у державах із двопалатним парламентом,  що загалом 

зумовлено притаманним бікамералізмові консерватизмом. 

Верховна Рада України реалізуючи свої повноваження прийняла нині 

чинну Конституцію  у 1996 р., неодноразово вносила зміни до неї,  і на даний 

час за змістом розділу ХIII Конституції України  парламент є основним 

суб‘єктом конституційної реформи, пов‘язаної із внесенням змін до 

Конституції або з прийняттям нової редакції Конституції.  

По-третє, парламент є представницьким органом. Зауважимо, що 

представницька функція парламенту в юридичній літературі має різні 

тлумачення, що не в останню чергу пов‘язано з відсутністю відповідного 

найменування Верховної Ради у Конституції України.  

Так, на думку Ю.М.Тодики і В.С.Журавського, «ця функція парламенту 

України покликана виражати волю народу — основу державної влади. Вона 

реалізується шляхом проведення періодичних вільних виборів, які 

спрямовані на виявлення інтересів різних соціальних груп. Мирний перехід 

державної влади від одних представників суспільства до інших відбувається 

на основі вільного волевиявлення виборців. Це означає, що серед усіх 



166 
 

державних інститутів парламент виступає як орган загальнонародного 

представництва. Представництво як спосіб діяльності парламенту України 

виражається насамперед в обов'язку народних депутатів підтримувати тісні 

зв'язки з виборцями. Представницька функція Верховної Ради проявляється і 

в тому, що в законах, які приймаються, знаходить вираження суспільний 

інтерес. У роботі парламенту відображаються найбільш актуальні питання 

життєдіяльності держави, суспільства, людини. У цьому аспекті 

представницька роль парламенту має важливе значення для становлення 

громадянського суспільства, втілення принципів демократії та правової 

держави, забезпечення прав людини» [199, с.329]. 

В.М.Шаповал наголошує,  що «представницького мандату парламенту 

загалом не існує і відповідного характеру цей орган набуває завдяки 

мандатам його членів» [569,  с. 3]. І.Є.Словська вважає, що «представницька 

функція є узагальненням усіх напрямків і видів діяльності легіслатури» [500, 

с.88]. Інші дослідники визначають її самостійною поряд із законодавчою, 

установчою і контрольною функціями. 

Ми погоджуємось з Х.В.Приходько, що представницьку функцію 

парламенту можна тлумачити як його  напрям і вид діяльності, що полягає в 

представництві Українського народу – громадян України всіх 

національностей у здійсненні законодавчої влади шляхом виявлення, 

узагальнення, узгодження, формування, реалізації та захисту його інтересів. 

А невід‘ємною складовою змісту цієї функції є внесення змін до Конституції 

України в межах і порядку, передбаченому розділом ХIII Конституції [336,  с. 

84].  

Таким чином,  роль парламенту як суб‘єкта конституційної реформи  

реалізується через  три основні функції – установчу, що вказує на характер 

його компетенції; представницьку,  яка визначає природу (походження)  

компетенції парламенту; законодавчу, що охоплює весь зміст компетенції 

парламенту.   
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Означені функції обумовлюють характер компетенції парламенту в 

цілому, народних депутатів України, політичних (партійно-фракційних) та 

організаційних (професійних) структурних складових парламенту, в тому 

числі, щодо ревізії (перегляду) Конституції. Дослідження їх конституційної 

правосуб‘єктності дозволить краще з‘ясувати роль парламенту в цілому як 

суб‘єкта конституційної законодавчої діяльності,  визначити проблемні 

аспекти реалізації основних функцій парламенту у перетворенні Конституції 

та ефективність парламентського механізму перегляду Конституції в цілому.  

Ці питання на сьогодні мають значення з огляду на важливість забезпечення 

принципу верховенства права  у перегляді Конституції та запобігання 

перетворення суверенітету народу на «суверенітет парламенту» в державі. 

Конституція України визначила  Верховну Раду України єдиним 

органом законодавчої влади в Україні і, таким чином, утвердила соціальне  

призначення парламенту в країні – «створювати  закони», - правову основу 

організації і функціонування держави і суспільства. Законодавча функція в 

системі поділу влади є ключовою і найбільш об‘ємною.  «Результатом її 

реалізації, - як зазначав А.З.Георгіца, - є формування правової системи 

держави, що забезпечує завдяки законодавству правове регулювання 

суспільних відносин, що виникають у процесі розвитку суспільства і 

держави, і які вимагають державного регулювання у формі законодавчих 

приписів. Поточне завдання законодавчої діяльності парламенту полягає у 

підготовці та прийнятті законів, безпосередньо передбачених Конституцією, і 

тих законів, які забезпечують потреби розвитку суспільства і держави в усіх 

сферах їх життєдіяльності. При цьому слід наголосити, що законодавство є 

безпосереднім інструментом формування стратегії й тактики такого 

розвитку» [96, с. 359].  

Конституція як основа законодавства  є чи не найважливішим 

інструментом формування стратегії і тактики розвитку держави і суспільства. 

Вона визначає основні цінності, проголошує загальні цілі суспільства і 



168 
 

держави. Так само і потреба забезпечення основних цінностей, уточнення 

цілей і конкретизація завдань держави і суспільства, що відбувається під час 

конституційної реформи -  прерогатива органу законодавчої влади, але не 

виключна. Оскільки право визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державною, 

її органами або посадовими особами.  

 Тому, очевидно, і як це випливає з позиції Конституційного Суду 

України, викладеної у мотивувальній частині рішення щодо конституційності     

тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції                         

України, парламент,  прийнявши Конституцію України у 1996 р., реалізував 

своє «одноразове» повноваження як акт безпосередньої реалізації народного 

суверенітету. Таким чином, Конституційний Суд України підтвердив 

характер і межі «представницької» компетенції українського парламенту. 

Оскільки загалом обмеженість компетенції представницьких органів 

вважається невід‘ємною ознакою представницької демократії [35, с. 34]. 

Влада народу не переходить до представницького органу, який покликаний 

представляти народ і виражати його волю шляхом прийняття законів [552, с. 

115]. Тим більш, що в умовах української моделі організації влади  навряд чи 

можна вести мову про парламентський суверенітет.   

  Конституція України встановила повноваження парламенту щодо 

перегляду Конституції шляхом  визначення двох моделей (видів, обсягів) 

реформування. Перша передбачає право внесення змін до Основного Закону,  

крім розділів I, III і XIII Конституції України.  Друга - внесення змін до 

Основного Закону, включаючи розділи I, III і XIII Конституції України. 

Остання вимагає додаткової легітимації у вигляді всеукраїнського 

референдуму. 

 Як безпосередній суб‘єкт конституційної реформи парламент реалізує 

право внесення змін до Конституції через активну поведінку визначеної 

кількості народних депутатів. По-перше, не менше як третину народних 
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депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, які вправі 

подати Верховній Раді України законопроект про внесення змін до 

Конституції України, крім розділів I, III і XIII (150 і більше народних 

депутатів вправі використовуючи своє індивідуальне право законодавчої 

ініціативи реалізувати колективну конституційну законодавчу ініціативу і 

подати Верховній Раді відповідний законопроект) та не менше двох третин 

народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, які 

вправі подати Верховній Раді України законопроект про внесення змін до 

Конституції України, включаючи розділи I, III і XIII (300 і більше народних 

депутатів).  

 По-друге, більшістю від конституційного складу (не менш як 226) 

народних депутатів  попередньо  схвалити законопроект про внесення змін 

до Конституції України (крім розділів I, III і XIII) та  не менше як двома 

третинами від конституційного складу Верховної Ради України (300 і більше) 

народних депутатів прийняти такий законопроект про внесення змін до 

Конституції України. Так само не менше як дві третини від конституційного 

складу Верховної Ради України (300 і більше) народних депутатів вправі 

прийняти законопроект про внесення змін до Конституції України, 

включаючи розділи I, III і XIII, що вимагає затвердження всеукраїнським 

референдумом. 

 Отже, у конституційному процесі народний депутат бере участь як 

формально самостійна посадова особа, правосуб‘єктність якої має політичну 

зумовленість та визначається характером її мандата. Така політична 

зумовленість і характер депутатського мандата і формують мотивацію 

конституційної реформи на рівні окремих депутатів, депутатських фракцій 

(груп) у парламенті. 

 Для розуміння характеру депутатського мандата суттєвим є значення 

цього терміну, як основ, на яких ґрунтуються взаємовідносини між 

депутатом  і виборцями [588, с.243]. Ці питання постійно перебувають  в полі 
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зору науки конституційного права, що зумовлено як трансформацією  

мандата народних депутатів в Україні від імперативного до вільного, так і 

складним його  характером на даний час і постійно актуальними 

перспективами його удосконалення [31; 61; 100; 101; 108; 129; 226; 427; 556; 

575; 581]. 

 В теорії конституційного права визнаються два типи мандата  члена 

представницького органу влади – вільний і імперативний. «Відмінності між 

ними, - як слушно стверджує В.М.Шаповал, - засвідчують різні за 

юридичними наслідками взаємовідносини між обраним представником, з 

одного боку, і виборцями – з іншого…. Імперативний і вільний мандат є 

своєрідними антиподами. Сенс імперативного мандата полягає в тому, що 

член представницького органу влади вважається представником не всього 

виборчого корпусу або всіх громадян, а лише виборців або населення того 

округу, де він балотувався і був обраний. Тим самим імперативний мандат 

означає здійснення представництва від імені безпосередніх виборців…. У 

свою чергу, вільний мандат пов‘язаний з тим що член представницького 

органу влади визнається представником народу в цілому» [569, с. 99-100.]. 

 В юридичній літературі поширеною є точка зору щодо правового 

змісту імперативного мандата у трьох елементах: накази виборців, звітування 

перед виборцями та інститут  відкликання (с.145) [148]. З такої точки зору 

ідея партійного імперативного мандата, що є також достатньо поширеною 

серед вчених-юристів виглядає надто дискусійною [246].   

У сучасному світі вільний мандат є найбільш поширеним видом 

мандата і вважається одним з основним елементів парламентаризму. При 

цьому в демократичній державі характеристика мандата народного депутата 

як вільного має розумітися як  формально юридична незалежність депутата, 

яку дає такий мандат, адже постійне політичне суперництво і темпоральний 

характер повноважень  спонукають депутата підтримувати контакти з 

виборцями і так чи інакше покладають на народних обранців моральні 
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зобов‘язання.  З іншого боку, вільний мандат має обмежувати, швидше 

навіть, унеможливлювати тиск на депутата з боку політичних партій, 

лобістських структур, органів державної влади. 

 Але проблема партійного імперативного мандата народних обранців з 

огляду на все більше політичну структуризацію суспільства все ж існує. 

 Зазначимо, що в науковій літературі появу імперативного партійного 

мандата пов‘язують з реакцією на започатковану з початку ХХ ст.  в деяких 

державах практику переходів депутатів з одної парламентської фракції до 

іншої. Партійний імперативний мандат характеризується обов‘язковістю для 

депутата вказівок лідерів або керівних органів політичної партії, від якої його 

було обрано; представництвом інтересів, в першу чергу своєї політичної 

партії, підконтрольністю депутата фракції; можливістю позбавлення мандата  

у разі порушення  партійної дисципліни [70, с. 23].  

 Аналіз ст. 81 Конституції України і практика позбавлення мандатів 

окремих депутатів у зв'язку із їх виходом  з політичної фракції в останні роки 

свідчить, що депутатський мандат народних обранців в Україні, принаймні 

тих, що обиралися  за виборчими списками від політичних партій  не можна 

вважати вільним. Такий порядок речей, за твердженням провідного 

українського вченого-конституціоналіста В.М.Шаповала, є унікальним у 

світовій практиці конституціоналізму у тому плані, що в Україні характер 

втрати мандата набутого в результаті виборів  вирішується не за фактом  

відмови депутата від фракційної належності, а на основі партійного розсуду 

[569, с. 99]. Це перетворює рядових народних обранців у номінальних 

посадових осіб парламенту, підпорядкованих вимогам політичної доцільності 

партій, їх фракцій у парламенті, а народне представництво  трансформує  у 

групове,  партійне.  

 У зв‘язку конституційною реформою ця проблематика породжує 

низку важливих питань, зокрема, наскільки вільною є участь депутатів 

парламенту у конституційному законотворенні, чи зумовлена мотивація 
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конституційної реформи потребами суспільного розвитку (забезпечення 

публічного інтересу), чи перетворення конституції має на меті забезпечення 

певних групових політичних інтересів, в першу чергу, щодо володіння 

владою, про об'єктивні та/або суб'єктивні причини конституційної реформи.  

Останнє питання є особливо актуальним, оскільки відомо, що політична 

залежність передбачає не об'єктивний, а суб'єктивний характер реформ, що 

створює небезпеку втрати демократії.  

 Ці питання набувають ще більшої актуальності якщо розглянути роль 

у конституційному законотворенні політичних структур парламенту, які хоч і 

не визначені законодавчо суб'єктами відповідних правовідносин, але є 

такими. По-перше, це фракції політичних партій у парламенті.  

 В науковій літературі парламентські фракції характеризують  як 

об‘єднання на основі спільної політичної позиції членів парламенту, яке 

визнане ним, є його структурним елементом, характеризується певним 

рівнем організаційної єдності, наділене інституційною автономністю в своїй 

діяльності [73, с. 5]. Оскільки політичні партії є основними акторами 

формування політичної волі, то їх фракції у парламенті є провідниками такої 

політичної волі. Що було підтверджено і у  рішенні Конституційного Суду 

України  №12-рп/2008 від 25 червня 2008 р., де у п.5.1 мотивувальної 

частини утверджувалось, що творення депутатських фракцій є однією з 

важливих характеристик структури сучасних парламентів. Об'єднання 

депутатів у фракції має на меті консолідацію зусиль для досягнення цілей та 

завдань, визначених виборчими програмами політичних партій (виборчих 

блоків політичних партій), та об'єктивно приводить до необхідності 

дотримання депутатами вимог фракційної дисципліни [442]. 

 Отже, парламентські фракції, утворені за принципом партійної 

належності депутатів, мають подвійну природу. З одного боку, вони є 

структурами політичних партій («партіями в парламенті») і не можуть 

виконувати свої парламентські завдання без підтримки своїх партій, адже всі 
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питання їхньої організації та діяльності врегульовуються відповідними 

партійними статутами, керівні еліти фракцій та їхніх партій значною мірою 

складаються з тих самих  осіб, голосування з тих чи інших питань залежить 

від позиції партійного керівництва. З іншого боку, парламентські фракції є 

органами самих парламентів, а їх функціонування – складовою 

парламентської діяльності [426]. Тим більше, що у  правотворчій діяльності 

їх роль є дуже вагомою, зауваження, вимоги та законодавчі пропозиції 

фракцій парламент обов‘язково бере до уваги при ухваленні рішень [74, 

c.55]. Та й загалом, «парламентські фракції, сформовані на основі певної 

політичної (партійної) лінії здійснюють визначальний вплив на реалізацію 

основних функцій парламенту в цілому та кожного депутата зокрема» [73, 

с.3]. 

 Фракції політичних партій беруть участь  у всіх основних 

парламентських процедурах та  організовують діяльність депутатів 

практично у всіх напрямках функціонування законодавчого органу. Фракції 

за квотним принципом формують предметні парламентські комітети, які є 

головними фаховими інституціями розробки текстів законів; визначають 

порядок денний роботи парламенту та впливають на процедуру розгляду 

законопроектів; відповідають за організацію роботи депутатів з виборцями у 

виборчих округах; є ключовими суб‘єктами при парламентському способі 

формування уряду та контролю за його діяльністю. В межах парламентської 

діяльності фракціями здійснюються представницька, установчо-

організаційна та законотворча функції [73, с. 7]  

 Через парламентські фракції політичні проекти проходять у 

парламенті первинну апробацію вже як політико-правові, не  в останню чергу 

це стосується проектів конституційних перетворень.   

 Парламентські фракції формують дві основні політичні структури 

парламенту – коаліцію і опозицію. По самій своїй ідеї  ці структури є   

носіями різних ідеологій, стратегій і тактик, програм і проектів розвитку 
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держави. Що проте не означає неможливості досягнення згоди між ними у 

питаннях змісту і напрямів конституційної реформи. Принаймні про це 

свідчать  попередні ініціативи конституційної реформи 2012 р., а також 

програмні документи політичних партій, представлених у парламенті 8 

скликання. Попри це саме коаліція депутатських фракцій (більшість) у 

парламенті є носієм ідеї про необхідність запровадження конституційної 

реформи в Україні. 

 При цьому «саме на парламентську більшість (коаліцію), у певному 

розумінні більшою мірою, ніж на опозицію, покладається реалізація 

представницької функції парламенту» [502, с. 178]. А отже, парламентська 

більшість потенційно є провідником ідеї конституційної реформи як 

об‘єктивної потреби суспільства. У цьому зв‘язку варто звернути увагу на 

присвячений конституційній реформі розділ  Коаліційної угоди, укладеної в 

парламенті 8 скликання народними депутатами від Блоку Петра Порошенко, 

Народного Фронту, Самопомочі, "Батьківщини" і Радикальної партії [541]. 

 Представники коаліції засвідчили, що вони будуть проводити 

реформи,  які потребуватимуть внесення змін до Конституції України й 

запевнили, що  прагнуть зробити процес внесення змін до Конституції 

прозорим та якісним. При цьому коаліція  позиціонує себе в якості суб‘єкта 

узгодження змін до Конституції України. 

 Разом з тим безпосередніми учасниками законотворчого процесу, 

пов‘язаного із змінами Конституції є складові організаційної (професійної) 

структури парламенту,  до  належать  парламентські комітети і  

парламентські комісії. Тож попередньо можемо зробити висновок про те, що 

мотивація конституційних змін формується і спрямовується політичною 

(партійно-фракційною) структурою  парламенту, а реалізується його 

організаційною (професійною) складовою.  

 Чинне законодавство України визначає в якості  учасників 

конституційного законотворчого процесу у Верховній Раді  комітети 
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Верховної Ради України.  Закон України «Про комітети Верховної Ради 

України» [363] визначає  комітет Верховної Ради як орган Верховної Ради 

України, який утворюється з числа народних депутатів України для 

здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і 

попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради 

України, виконання контрольних функцій. 

 Верховна Рада України затверджує кількість комітетів, їх назви та 

предмети відання. Кількість комітетів, їх назви та предмети відання можуть 

бути змінені за рішенням Верховної Ради України нового скликання до 

вирішення питання про формування персонального складу комітетів. 

 В рамках законопроектної функції комітети Верховної Ради України 

здійснюють  основну частину законопроектної роботи парламенту, в тому 

числі і пов‘язану із внесення змін до Конституції України згідно з їх 

профільними напрямками. При цьому, згідно з нормами  Регламенту 

Верховної Ради України для опрацювання конституційних законопроектів 

може бути визначено головний комітет. 

 Відповідно до ст. 145 Регламенту Верховної Ради України [391], 

головний комітет та інші комітети, яким була доручена підготовка до 

розгляду питання про включення законопроекту до порядку денного сесії та 

про порядок продовження роботи над ним, відповідно до предметів їх 

відання готують висновки, що стосуються процедурних і змістовних аспектів 

відповідного проекту закону.  

 Висновки комітету (комітетів) щодо процедурних аспектів 

проходження законопроекту про внесення змін  до Конституції України 

стосуються таких питань, як належності (неналежності) суб'єкта права 

подання законопроектів про внесення змін до Конституції України; наявності 

раніше наданого висновку Конституційного Суду України щодо 

відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України; 

щодо доцільності (чи необхідності) направлення законопроекту після 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
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включення його до порядку денного сесії на наукову, юридичну чи іншу 

експертизу, проведення наукового пошуку чи дослідження; щодо доцільності 

опублікування законопроекту для всенародного обговорення; про доцільні 

строки проведення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції 

України, якщо законопроект поданий відповідно до частини першої статті 

156 Конституції України. 

 Висновки комітету (комітетів) щодо змісту законопроекту про 

внесення змін до Конституції України мають стосуватися питань щодо 

додержання системності (узгодженості) законопроекту із нормами 

Конституції України, в тому числі, повноти, чіткості, несуперечливості та 

системності регулювання положеннями запропонованого законопроекту 

відповідних суспільних відносин на конституційному рівні; щодо 

дотримання міжнародних зобов‘язань України у зв‘язку із внесенням 

відповідних змін до Конституції України; загалом щодо політичної, 

соціальної, економічної доцільності (чи необхідності) прийняття 

законопроекту; щодо існування  сумнівів (зокрема у комітету, науковців, 

експертів) стосовно відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 

Конституції України; щодо правових наслідків для суб'єктів правовідносин, 

які можуть настати у зв'язку із внесенням до чинної Конституції 

України запропонованих у законопроекті змін; 

 З урахуванням розгляду  процедурних і змістовних аспекті щодо 

законопроекту про внесення змін до Конституції України головний комітет 

подає Верховній Раді висновки стосовно включення (чи не включення) 

відповідного законопроекту (альтернативних законопроектів) до порядку 

денного сесії, строків прийняття Верховною Радою постанови про звернення 

до Конституційного Суду України стосовно законопроекту про внесення змін 

до Конституції України; доцільності створення тимчасової спеціальної 

комісії для продовження роботи над законопроектом після його включення 

до порядку денного сесії Верховної Ради. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2430#n2430
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2430#n2430
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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 Таким чином, комітети Верховної Ради України, яким була доручена 

підготовка до розгляду питання про включення законопроекту про внесення 

змін до Конституції України до порядку денного сесії та про порядок 

продовження роботи над ним не просто виконують значний обсяг 

організаційної, експертної, аналітичної, прогностичної роботи у процесі 

конституційної законотворчості. Реалізуючи свої повноваження учасника 

конституційної правотворчості, комітети Верховної Ради України відіграють 

важливу роль у питанні розвитку конституційної реформи, її політичної, 

соціальної, економічної  доцільності,  змісту, законодавчих процедур, 

наукової обґрунтованості, публічності конституційного процесу тощо. Разом 

з тим ми вважаємо невиправданим, коли опрацювання змін до Конституції 

відбувається різними парламентськими комітетами згідно з їх профільною 

спеціалізацією. З точки зору необхідності забезпечення принципу 

системності норм Конституції і системності змін до Конституції більш 

правильним є опрацювання проекту конституційних змін в одному 

спеціально створеному для цього парламентському комітеті. Тому в Законі 

України про комітети Верховної Ради України доцільно передбачити 

можливість створення такого комітету, визначити особливий порядок його 

формування та відповідний правовий статус. 

 Парламентська комісія, а точніше, тимчасова спеціальна комісія 

парламенту є ще одним імовірним учасником конституційної правотворчості. 

Ми вже зазначали, що парламентські комісії – конституційні парламентські 

комісії були активними учасниками конституційної реформи у різні періоди 

історії українського конституціоналізму. 

Так, перша тимчасова спеціальна комісія була утворена Верховною 

Радою УРСР 24 жовтня 1990 р. як  Комісія з розробки нової Конституції 

Української РСР на чолі з тодішнім Головою Верховної Ради УРСР 

Л.М.Кравчуком. Результатом роботи тимчасової спеціальної комісії по 
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опрацюванню проекту Конституції України у 1996 р. стало прийняття 

Верховною Радою України Конституції України 1996 р. Тимчасова 

спеціальна комісія (головна комісія) доопрацьовувала законопроекти про 

внесення змін до Конституції України (реєстр. № 32-07-1; 4105; 4108) у 

період політичної реформи 2002-2004р. Тимчасова спеціальна комісія 

Верховної Ради України була створена для підготовки законопроектів про 

внесення змін до Конституції України згідно з Постановою Верховної Ради 

України № 849-VII від 4 березня 2014 р. 

Порядок утворення тимчасових спеціальних комісій в цілому 

визначено Главою 17 Регламенту Верховної Ради України. Статтею 85 

Регламенту Верховної Ради України передбачено  різні підстави  (цілі) 

створення  тимчасових спеціальних комісій, котрі відповідно можуть мати 

різний правовий статус, в тому числі  як учасники розгляду законопроектів 

про внесення змін до Конституції України.  

По-перше, тимчасова спеціальна комісія для підготовки і попереднього 

розгляду питань.  Статус такої комісії визначатиметься в залежності від 

специфіки питань, які мають бути підготовлені і попередньо розглянуті, але 

повноваження такої комісії  не пов‘язані із створення законопроектів.   

По-друге,  тимчасова спеціальна комісія може створюватись для 

підготовки і доопрацювання законів та інших актів Верховної Ради України 

на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких 

проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною 

Радою, крім випадку, передбаченого ч. 9 ст. 146 Регламенту. Предметом 

діяльності такої комісії може бути підготовка (створення) проекту закону, в 

тому числі, про внесення змін до Конституції України. Особливість 

правового статусу такої тимчасової спеціальної комісії полягає у його 

тотожності статусу парламентського комітету, визначеного у Законі України 

«Про комітети Верховної Ради України».  
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По-третє, ч.9 ст. 146 Регламенту Верховної Ради України передбачає, 

що у разі включення законопроекту про внесення змін до Конституції 

України до порядку денного сесії Верховна Рада може прийняти рішення про 

створення тимчасової спеціальної комісії  як головної для продовження 

роботи над законопроектом. Така тимчасова спеціальна комісія має загальне 

завдання: продовження роботи над законопроектом про внесення змін до 

Конституції України. Але в чому особливість статусу такої тимчасової 

спеціальної комісії саме як «головної», - чинне законодавство України не дає 

на це питання обґрунтованої відповіді.  

Очевидно, що подібні питання мав би вирішити відповідний Закон 

України, тим більше, що ч. 5 ст. 89 Конституції України передбачає, що 

організація і порядок діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових 

слідчих комісій встановлюються законом. Пряме посилання на такий Закон 

містить ст. 12 Регламенту Верховної Ради України.  Але за 20 років чинності 

Конституції України Верховна Рада України так і не прийняла відповідний 

закон, що є ще одним прикладом превалювання політичної доцільності 

(«недоцільності») над правовою необхідністю, верховенством права і 

законністю.  Тож напрошується висновок, що всі означені проблеми мають 

бути вирішені в процесі парламентської і конституційної реформи. 

Підсумовуючи викладене маємо підстави зробити такі висновки:  

Роль парламенту у здійсненні конституційної реформи зумовлюється 

двома основними складовими його статусу: по-перше це представницький 

орган; по-друге – орган, який уповноважений у відповідний спосіб 

здійснювати установчу владу. Представницька функція  забезпечує 

політичну складову парламенту і стосовно конституційної реформи визначає 

її стратегію (що і як потрібно реформувати). Установча функція парламенту 

забезпечує в першу чергу правову (юридико-технічну) складову і визначає 

тактику реформування (якість конституційного законопроектів і 

конституційні процедури. Обидві вони є рівнозначущими.   
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У демократичній державі в діяльності парламенту, особливо пов‘язаної 

з ревізією конституції,  недопустиме  ігнорування правової (юридичної) 

компоненти на користь політичної, а суверенітет народу не може бути 

підмінний «суверенітетом» парламенту. 

Як безпосередній суб‘єкт конституційної реформи парламент реалізує 

право внесення змін до Конституції через активну поведінку визначеної 

кількості народних депутатів. У конституційному процесі народний депутат 

бере участь як організаційно самостійна особа, оскільки він, згідно із ст.1 

Закону України «Про статус народного депутата України», є представником 

Українського народу у Верховній Раді Україні і уповноваженим  ним 

протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, 

передбачені Конституцією і законами України. Народний депутат як член 

парламенту, за влучним висловом В.М.Шаповала, відіграє роль своєрідної 

«клітини»  в його організації. Адже «зв‘язки між депутатами і парламентом 

принципово відмінні від зв‘язків між різними державними органами та їх 

посадовими особами. Депутати мають власні повноваження, частина яких не 

пов‘язана безпосередньо з компетенцією парламенту, але реалізація цієї 

компетенції можлива тільки шляхом колегіальної діяльності парламенту» 

[575, с.71]. 

При цьому, оскільки основними суб‘єктами виборчого процесу і 

парламентської діяльності є політичні партії, народні депутати України так 

чи інакше є  виразниками певних ідей. Їх правосуб‘єктність має політичну 

зумовленість та визначається характером мандата. Така політична 

зумовленість і характер депутатського мандата і формують мотивацію 

конституційної реформи на рівні окремих депутатів, депутатських фракцій 

(груп) у парламенті. 

 Через парламентські фракції різні політичні проекти проходять у 

парламенті первинну апробацію вже як політико-правові, в тому числі,  

проекти конституційних перетворень. У  свою чергу, парламентська 
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більшість потенційно стає провідником ідеї конституційної реформи як 

об‘єктивної потреби суспільства. Мотивація конституційних змін формується 

і спрямовується політичною структурою  парламенту, а реалізується його 

організаційною (професійною) складовою. 

Безпосередніми учасниками нормотворчого процесу, пов‘язаного із 

змінами Конституції є складові організаційної структури парламенту, до  

яких окрім народних депутатів належать  парламентські комітети і  

парламентські комісії. Необхідне удосконалення правового статусу  цих 

складових парламенту як учасників процедур перегляду конституції.  

  

 

2.4  Президент України як гарант додержання Конституції України  

 

Питання участі глави держави у реформуванні Конституції є 

актуальним не лише з огляду на постійну практику ініціювання змін до 

Основного Закону України усіма особами, які обіймали посаду  Президента 

України з часу її запровадження [354; 382; 340]. Це можна пов‘язати з 

особливостями становлення та еволюції конституційно-правового статусу 

Президента України як віддзеркалення об‘єктивних та суб‘єктивних чинників 

конституційних перетворень, формування демократичних традицій, 

інститутів громадянського суспільства та проявів авторитарних тенденцій, а  

в кінцевому рахунку -  пошуком оптимальної форми правління в Україні. 

Означене питання заслуговує на увагу, щонайперше у зв‘язку із 

особливим місцем і роллю Президента України в системі органів державної 

влади  в умовах змішаної системи правлення в державі та тим обсягом 

повноважень, що випливає із його титулу глави держави і гаранта 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.  
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Не випадково проблеми конституційно-правового статусу Президента 

України, сутності, змісту інституту президентства  не втрачають своєї 

актуальності [42; 53; 156; 274; 275; 276; 318; 480; 481; 482; 511;  538; 565].  

При цьому роль глави держави у здійсненні конституційної реформи та 

статус гаранта додержання Конституції України вимагають особливої уваги  

з огляду на перспективи конституційної реформи в Україні, одним з 

результатів якої має бути «створення демократичного в загальному розумінні 

інституту президента» [561]. 

Конституція України визначає чотири основні ролі Президент України 

у конституційному процесі. Як суб‘єкт відповідної законодавчої 

(конституційної) ініціативи він має право подати до Верховної Ради України 

законопроект про внесення змін до Конституції України, в тому числі 

законопроект про внесення змін до розділу I «Загальні засади», розділу III 

«Вибори. Референдум», розділу ХIII «Внесення змін до Конституції України» 

(ст. 154, 156 Конституції України).  

Як суб‘єкт призначення всеукраїнського референдуму Президент 

України уповноважений  призначити  всеукраїнський референдум стосовно 

затвердження попередньо прийнятого не менше як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України законопроекту про внесення 

змін до розділу I, III, ХIII Конституції України (ст.ст. 72; п.6 ст.106; 156 

Конституції України). 

Крім того, згідно п.6 ст. 106 Конституції  України та п.5 ст. 14 Закону 

України «Про всеукраїнський референдум» Президент України є суб‘єктом 

проголошення всеукраїнського  референдуму за народною ініціативою.  

При цьому відповідно до п.8 ст. 22 Закону України «Про 

всеукраїнський референдум» Президент України, зобов‘язаний здійснювати 

перевірку щодо відповідності Конституції України, законам України питань, 

які пропонується винести на всеукраїнський референдум, як за народною 

ініціативою, так і конституційного референдуму щодо внесення змін до 
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розділів I, III, XIII Конституції України, який призначається Президентом 

України за ініціативою Верховної Ради України (п. 3 ст. 14 Закону України 

«Про всеукраїнський референдум»[350]).  

Отже, як вже зазначалось, Президент України до останнього часу  був 

наділений повноваженням здійснювати конституційний контроль щодо 

відповідності Конституції України питань, які пропонуються винести на 

всеукраїнський референдум, в тому числі, пов‘язаних із змінами до 

Конституції України. Та у зв‘язку із прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»[344] вказане 

повноваження Президента України набуло певної визначеності: відтепер 

висновки щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за 

народною ініціативою уповноважений надавати Конституційний Суд 

України за зверненням Президента України або щонайменше сорок п‘ять 

народних депутатів України (ч.2 ст.151).  

Разом з тим виникає питання  чи слід розуміти таке повноваження 

Президента як  його право або обов‘язок звернутися з означених питань до 

Конституційного Суду України. Якщо це обов‘язок Президента, то необхідно 

визначити регламентні процедури і узгодити взаємодію Президента України, 

Центральної виборчої комісії України і Конституційного Суду України у 

зв‗язку із вирішенням означених питань.  

Якщо ця норма відтворює дискреційне повноваження Президента 

України, то в такому випадку, у нього по суті залишається функція 

конституційного контролю. У цьому випадку  залишається питання 

визначення форм і методів  політичного конституційного контролю, 

здійснюваного Президентом України.  

Правову основу цих та інших повноважень Президента України 

створюють норми Конституції України і, в першу чергу, ті, що визначають  

його статус як глави держави. 
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У переважній більшості сучасних країн світу глави держав є 

безпосередніми суб‘єктами конституційних реформ. А основними 

повноваженнями глав держав можуть бути: ініціювання конституційної 

реформи; президентське вето, промульгація закону про поправки до 

конституції.  

В Україні ініціювання Президентом перегляду Конституції передбачає 

подання ним до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до 

Конституції України у відповідності із ст.ст. 154, 156  Конституції України. 

При цьому Конституція не визначає суб‘єктів розробки такого 

законопроекту. Такий законопроект, наприклад, може бути підготовлений 

спеціально створеним для цього допоміжним органом Президента (згідно п. 

28 ст.106 Конституції України).   

У зв‘язку з питанням законодавчої (конституційної) ініціативи глави 

держави слід, на нашу думку, звернути увагу на  підстави значного обсягу 

законодавчої ініціативи у нього, що передбачає  право подати до Верховної 

Ради України законопроект про внесення змін до Конституції України, у 

тому числі законопроект про внесення змін до розділу I «Загальні засади», 

розділу III «Вибори. Референдум», розділу ХIII «Внесення змін до 

Конституції України».   

Безпосередньо повноваження Президента України щодо ініціювання 

конституційної реформи (внесення до парламенту законопроекту про 

внесення змін до Конституції)   може бути пов‘язано, наприклад, з потребою 

укладення міжнародного договору, який суперечить Конституції (ч.2 ст.9 

Конституції України), що відповідає в цілому повноваженням Президента, 

визначним у п.3 ст.106 Конституції України або мати інші вагомі підстави, 

що потребують уточнення.  

Слід звернути увагу і на таке питання. Частина друга ст. 93 Конституції 

України утверджує, що законопроекти, визначені Президентом України як 

невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово. Тож 
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виникає питання, чи можуть визнаватися як невідкладні ініціативи 

Президента України щодо внесення змін до Конституції України, якщо так, 

то які для цього мають бути підстави. Це питання має отримати вирішення в 

процесі перспективних змін до Конституції України.     

У деяких країнах, зокрема, у Грузії і  Вірменії  глава держави володіє 

правом відкладального вето. Так, Президент Вірменії має право у 21-денний 

термін після отримання проекту Конституції та внесених до неї поправок 

повернути їх у Національні збори зі своїми запереченнями та пропозиціями, 

зажадавши нового обговорення (ст.111 Конституції Вірменії).  

В Україні право вето Президента не поширюється на закони про 

внесення змін до Конституції України (п.30 ст. 106 Конституції України). 

В ряді країн, зокрема, у Бельгії, в Грузії, Данії, Італії, Нідерландах  

глава держави промульгує поправки до Конституції. Президент 

Азербайджанської Республіки підписує конституційні закони про 

доповнення Конституції двічі – після першого і другого голосування у 

парламенті, і такі закони набувають чинності самі після їх підписання 

Президентом вдруге (ст. 156 Конституції Азербайджанської Республіки) 

[164]. В той час як у Болгарії закон про зміни або доповнення Конституції 

підписуються і обнародуються головою народних зборів (ст.156 Конституції 

Болгарії) [181]. 

Згідно із ст. 149 Конституції Литви, прийнятий закон про зміни до 

Конституції підписується Президентом Республіки і не пізніше п‘яти днів 

офіційно оголошується, але якщо Президент не підпише і не оголосить закон 

у цей строк, він вводиться в дію після підписання і оголошення Головою 

Сейму [213]. 

Розділ ХIII Конституції України не визначає подібних повноважень 

Президента України.  При цьому згідно п.29 ст. 106 Конституції України 

Президент підписує закони, прийняті Верховною Радою України. Чинні на 

сьогодні закони про внесення змін до Конституції України були підписані 
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Президентом України. В той же час Конституції України 1996 р. набула 

чинності з дня її прийняття Верховною Радою України  (ст. 160) і не 

потребувала підпису Президента. Поясненням цього  може слугувати той 

факт, що чинна нині Конституція України (1996) була прийнята  загалом в 

порядку, передбаченому Конституцією (Основним Законом) України 

(Конституцією Української РСР) 1978 р., за якою на час прийняття 

Конституції України 1996 р. Президент України, будучи одночасно главою 

держави і очільником виконавчої влади не мав повноваження підписувати  

акту парламенту. В той же час відповідно до ст. 17 Конституційного 

Договору між Верховною Радою України та Президентом України про 

основні засади організації та функціонування державної влади  і місцевого 

самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України 

[200] Верховна Рада України мала передавати на підпис Президентові 

України прийняті нею закони для наступного обнародування, що знаходило 

підтвердження і у ст. 23, згідно з якою, Президент України за своїм підписом 

обнародує закони України, які були прийняті Верховною Радою України.  Й 

сам Конституційний Договір набув чинності з моменту його підписання 

Президентом України та Головою Верховної Ради України. Відповідно і 

Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» № 

254/ 96-ВР від 28 червня 1996р.  був підписаний Головою Верховної Ради 

України О.Морозом та Президентом України Л.Кучмою.  

Стаття 149 Регламенту Верховної Ради України передбачає 

необхідність підписання Президентом України закону про внесення змін до 

Конституції та зобов‘язує главу держави до його опублікування (п.11). В той 

час як участь глави держави у промульгації нової редакції Конституції чи 

нової Конституції не визначена в законодавстві України. При цьому, якщо 

зміни до Конституції відбуваються через всеукраїнський референдум, 

обов‘язок щодо оголошення результатів референдуму і опублікування 
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схвалених актів Законом України «Про всеукраїнський референдум» 

покладено на Центральну виборчу комісію (ст. 97). 

Розглянуте питання можна вважати як просту формальність, що не має  

великого значення, але коли мова йде про Конституцію, такі формальності 

мають бути чітко визначені щоб унеможливити в майбутньому постановку 

питань про дотримання конституційних процедур. Це питання є складовим 

загальної проблеми введення в дію закону. Йому ми приділимо увагу у 

наступному розділі. 

 Загалом обсяг відповідних повноважень глави держави залежить від  

форми державного правління. Аналіз конституційних актів держав з різними 

формами правління дає підстави відзначити, що у парламентських 

республіках  глави держав найчастіше уповноважені на промульгацію нового 

конституційного закону та на призначення конституційного референдуму. В 

той же час глави держав не володіють ні правом ініціювання перегляду 

конституції, ні правом відкладального вето. Наприклад, Президент 

Республіки Польща  підписує закон упродовж 21 дня з дня його подання і 

видає указ про його  опублікування (ст. 235 Конституції Республіки Польща  

[184]. В Естонії закон про зміну Конституції опубліковується президентом і 

набирає чинності в строк, встановлений самим законом, але не раніше трьох 

місяців після опублікування. При цьому Президент в цій державі має право 

ініціювати зміни до Конституції (ст. 78, 103 Конституції Естонії) [192]. У 

більшості президентських республік конституційний закон, схвалений на 

референдумі або суб‘єктами федерації, узагалі не потребує промульгації 

главою держави (США, Франція).  

Слід зазначити, що серед фахівців з конституційного права України  

відсутня єдність думок щодо компетенційного наповнення Президента 

України як  глави держави, видів і змісту його функцій та обсягу 

повноважень. 
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В.В.Сухонос виділяє загальні функції, що притаманні фактично главам 

усіх держав: представницьку і правотворчу функції, як такі що  «випливають 

із самої природи  глави держави як органу», котрий є «уособленням  єдності 

законодавчої, виконавчої та судової влади в державі, що представляє її як 

всередині країни, так і за її межами‖ та ―відносно або повністю самостійний у 

правотворчій  сфері» [511,  c.70].  Окрім таких загальних функцій, вчений 

виділяє також групи особливих  функцій глави - гарантійну та виконавчу.  

На думку цього дослідника, кожна з функцій глави держави 

реалізується через певну групу повноважень. «Так, представницька функція 

складається з чотирьох груп повноважень: дипломатичні, кадрові, 

церемоніальні та арбітражні. Правотворча функція реалізується за 

допомогою таких повноважень як законотворчі та прийняття власних 

нормативно-правових актів. Виконавча функція складається із таких 

повноважень як установчі та організуючі. Щодо гарантійної функції, то вона 

перш за все реалізується через повноваження у сфері оборони, у сфері 

подолання надзвичайних ситуацій, у сфері забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина та у сфері нормального функціонування державного 

апарату» [511, c.73]. 

В.М.Шаповал слушно звертає увагу, що відповідно до класичної теорії 

конституціоналізму термін "глава держави" вказує на першість президента 

або монарха серед інших інститутів держави. «Така першість є історично 

зумовленою, оскільки походження інституту глави держави коріниться в добі 

феодалізму, коли монарх був не тільки верховним носієм влади, а й вважався 

її суверенним джерелом. У наш час ця першість у різних країнах вказує не на 

обсяг і зміст повноважень глави держави, які залежно від прийнятої форми 

правління можуть суттєво різнитися, а на його іманентну функцію 

представляти державу у внутрішньому і зовнішньому середовищах» [561].   

Дослідники  констатують, що останні десятиліття позначилися 

розмаїттям унікальних форм правління. «Нині фактично немає держав з 
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тотожним правовим статусом глави держави, компетенція кожного з них 

відрізняється певними відмінностями навіть у межах кожної з трьох 

основних моделей республіканського правління. При цьому майже в усіх 

пострадянських державах гострої актуальності набуває проблема оптимізації 

правового статусу глави держави шляхом визначення необхідного обсягу 

повноважень. Тому визначення ―президент — глава держави‖ фактично 

нічого не прояснює у його правовому статусі і не дає можливості більш-

менш чітко виявити його місце у системі вищих органів державної влади» 

[481, с.62].  

Загалом у науковій літературі главу держави характеризують як її 

(держави) вищого представника всередині і зовні країни і, разом з тим, як 

символ єдності нації, держави (народу і держави) [533, с. 593-594;159, с. 691].  

В юридичній науці функцію представництва у глави держави 

пов‘язують із потребою в ряді випадків виконання ним дій від імені держави 

як єдиної організації політичної влади. Відповідно вважається, що такими 

повноваженнями доцільно наділити орган, який і забезпечить таку єдність, до 

того ж одноосібний орган, здатний уособлювати єдність нації і єдність 

державної влади, як у внутрішніх, так і зовнішньополітичних відносинах. 

Виконанням саме цієї функції обумовлена наявність у Президента таких 

повноважень, як право на звернення до народу, а також звернення із 

щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України, право 

на ведення переговорів і укладання міжнародних договорів України, право 

прийняття рішення про визнання іноземних держав, на прийняття вірчих і  

відкличних грамот дипломатичних представників іноземних держав [610].  

Безпосередню вказівку на представницький характер повноважень 

Президента України містять норми ч.4 ст.103 Конституції України, в якій 

вказується про неможливість Президента України мати інший 

представницький мандат, чим підтверджується первинний представницький 

характер повноважень глави держави в Україні. 
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Як відмічає В. М. Шаповал, представництво держави є однією  з 

функцій глави держави, і таке його тлумачення має історичні корні. 

Відповідне представництво позначається і самим терміном «глава держави», 

що використовувався вже в нові історичні часи: у Конституційній Хартії 

1815 р. (Франція) вперше говорилося про «верховного главу держави», яким 

визнавався король [580, с.333].  

В наш час президент або монарх визначаються главою держави в 

конституційних актах більшості країн незалежно від форми державного 

правління в них. У титулі Президента як глави держави, який виступає від її 

імені у загальному вигляді позначено його функціональне призначення саме 

як представника держави [575, с.28]. Але, як вважає цей вчений, трактування 

представництва, здійснюваного главою держави принципово відмінне від 

«представництва, зумовленого загальними виборами як способом 

формування парламенту або заміщення посади (поста) президента». За 

порядком заміщення посади (поста) і за масштабом представницького 

мандата глава держави, зокрема і Президент України, обраний на загальних 

виборах може бути визначений органом народного представництва, але не 

представницьким органом [575, с.28-30].  

Інші дослідники характер представницького мандата Президента 

України також пов‘язують із загальними виборами. М.В.Савчин розглядаючи 

представницький характер мандата Президента України акцентує на тому, 

що «Президент обирається прямими і загальними виборами, що визначає 

найвищий ступінь його легітимності – він представляє Український народ» 

[198, с.396-397].   І.А.Куян вважає, що  представницький характер мандата 

Президента України   ґрунтується передовсім на способі зайняття цієї вищої 

в державному механізмі посади [250, с. 413]. Така позиція, хоч в цілому і не 

безспірна, та заслуговує на увагу в контексті повноважень Президента 

України у зв'язку із конституційною реформою. Адже повноваження 

Президента України щодо проголошення всеукраїнського референдуму за 
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народною ініціативою (ст.72 Конституції України) та призначення 

всеукраїнського референдуму відповідно до ст. 156 Конституції України 

можна вважати як такі, що пов'язані з народним представництвом. 

З іншого боку, концепція двох вищих органів державної влади, за 

якими визнається представницький характер є конфліктогенною в своїй 

основі, оскільки створює «представницький дуалізм» і відкриває простір для 

використання главою держави плебісцитарних процедур на противагу 

законодавчим. 

З цього приводу відомий угорський вчений-конституціоналіст А.Шайо  

відзначав, що президенти у колишніх радянських республіках, які 

обираються прямим голосуванням, вступають у конфронтацію з 

парламентами саме на підставі того, що вони (президенти) начебто  

безпосередньо виражають волю народу і уособлюють народний суверенітет 

[560, с.74]. Такий стан речей можна пов‘язати з проблемами перехідного 

періоду у пострадянських країнах, які тільки вчаться бути демократичними.  

Зміст та обсяг конституційних повноважень Президента України 

дозволяє виказати припущення про двовекторний  характер 

представницького мандата Президента України (представництво держави і 

представництво народу), та головне, щоб ці вектори мали один напрям, а 

воля народу була основою для органів державної влади.  

Більшість конституційних повноважень Президента України 

дослідники відносять до повноважень установчої влади. «Ця обставина, - як 

стверджує М.О.Теплюк, - пояснюється як статусом глави держави, так і 

способом їх одержання, оскільки Президента України  обирається 

громадянами України на основі загального, рівного та прямого виборчого 

права» [198, с. 287]. 

При цьому зауважимо, що найчастіше дослідники відносять до 

установчих повноваження Президента України щодо створення органів 
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державної влади (номінаційні, кадрові тощо повноваження) [551, с.364; 198с. 

412] 

 На нашу думку, безпосередньо до повноважень установчої влади  

Президента України (до його установчої функції)  належать повноваження, 

передбачені ст.ст. 72 і 156 Конституції України, і  саме вони є ключовими 

для розуміння ролі Президента як суб'єкта конституційної реформи.  

Крім того, як звертає увагу Р.М.Максакова, «ряд повноважень 

Президента України, що не належать до установчих повноважень дають йому 

можливість брати участь у внесенні пропозицій щодо конституювання 

установчої влади» [258, с. 414]. Зокрема, йдеться про  Президента як гаранта 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ч.2 ст.102 

Конституції України) та його право створювати у межах коштів, 

передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх 

повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служба 

згідно п. 28 ст.106 Конституції України.   

Саме цими нормами керувалися Президент України В.Ющенко, при 

створенні Національної конституці йної ради у 2007 р., та Президент України 

у 2012 р. при створенні Конституційної асамблеї.  

Найбільш неоднозначним у конституційному статусі Президента 

України є його титул гаранта державного суверенітету, територіальної 

цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина (ч.2 ст.102 Конституції України). 

Як відомо, Президент України вперше був визначений гарантом у 

Законі про внесення змін і доповнень до Конституції УРСР (1992 р.) [349]  

Як відзначає В.М.Шаповал, уперше у  світовій державницькій практиці 

термін "гарант" щодо президента було вжито в Конституції Франції 1958 р., 

яка діє і нині. «Відомо, що безпосередню участь у її підготовці брав Шарль 

де Голль. Відразу після Другої світової війни він оголосив свої погляди на 
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організацію держави, в якій, на його думку, президентові мала належати роль 

гаранта й арбітра. За результат було те, що самі французькі автори назвали 

режимом особистої влади президента. Важливо те, що в країнах, де 

президента визначено в конституції, зокрема, гарантом, це визначення слугує 

обґрунтуванню тверджень про його приховані, передбачувані або інші 

подібні повноваження» [561]. 

Тлумачення цієї функції Президента України викликає багато запитань 

у вчених-правознавців: «Чи це зарезервована функція (президент як резерв 

стабільності і наступності здійснення влади); чи може ця функція 

здійснюватися дискреційно; чи потребує для реалізації тлумачення 

Конституційним Судом України; чи може реалізовуватися за відсутності 

такого тлумачення» [274, с. 418].  

C. Серьогіна, зазначає, що термін ―глава держави‖, особливо у 

поєднанні із запозиченим з французької та російської конституцій ще більш 

розпливчастим за змістом терміном ―гарант Конституції‖, набув 

викривленого тлумачення [481, с.63]. 

Ю.М.Тодика та В.В.Речицький звертали увагу, що повноваження 

Президента  як глави держави і гаранта закріплюються  за ним у зв‘язку з 

забезпечення функціонування державних інституцій у режимі 

конструктивного співробітництва, спрямовання  зусиль різних гілок влади на 

розв‘язання актуальних проблем країни [197, с.303]. 

В.В.Сухонос, виділяючи в якості особливої гарантійну функцію глави 

держави вважає, що  вона перш за все реалізується через повноваження у 

сфері оборони, у сфері подолання надзвичайних ситуацій, у сфері 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина та у сфері нормального 

функціонування державного апарату [511, с73]. 

В.М.Шаповал вважає, що конституційні положення про президента-

гаранта фіксують частину функцій Президента України, які по суті 

узагальнюють його конституційно ж визначені повноваження. Наприклад, 
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функція гарантування додержання Конституції України, на думку цього 

вченого, відображає повноваження Президента України звертатися до 

Конституційного Суду України щодо вирішення питань про 

конституційність певних правових актів, повертати закони до Верховної Ради 

України для повторного розгляду тощо [570, с.63-65; 573, с.45-46]. Тож, на 

думку цього провідного вченого-конституціоналіста,  до Конституції 

потрібно внести зміни, вилучивши з її тексту положення про президента як 

гаранта, або «встановити, що визначення президента гарантом вказує на його 

функції, які здійснюються тільки шляхом реалізації його повноважень, 

встановлених у Конституції» [561]. 

На проблеми щодо реалізації Президентом функції гаранта після зміни 

системи правління в державі з президентсько-парламентської на 

парламентсько-президентську вказує Ю.Г. Барабаш [43, с. 32]. Зокрема, на 

думку цього вченого, не є виправданим збереження за Президентом статусу 

гаранта додержання Конституції поряд з існуванням такого органу як 

Конституційний Суд [45, с.98].  

А ми можемо сказати, що попри визначення Президента України 

гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ч.2 

ст.102 Конституції України), його повноваження виключно визначені самою 

Конституцією України. Про це неодноразово наголошував в своїх рішеннях 

Конституційний Суд України.  

    Так, у мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду  

України  від  10  квітня 2003  р.   N  7-рп/2003  у справі про гарантії 

діяльності народного депутата України  [434] зазначено,  що "повноваження 

Президента України   вичерпно   визначені   Конституцією   України, і  це  

унеможливлює   прийняття   законів,   які встановлювали  б  інші  його  

повноваження  (права  та обов'язки)" [434].  
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У рішенні   від 7  квітня 2004  р. N 9-рп/2004 (справа про 

Координаційний комітет)  зазначалося,  що  повноваження  Верховної  Ради   

України,   як   і повноваження Президента України, визначаються 

Конституцією України»  [436].   

У рішенні   від  16  травня  2007  року N 1-рп/2007  у  справі  про  

звільнення  судді  з адміністративної  посади  Конституційний суд України 

виходів з того,  що  "відповідно  до пункту 31 частини першої статті 106 

Конституції України повноваження Президента України  визначаються  лише  

Основним  Законом  України  [435]. Така позиція Конституційного Суду 

України знайшла підтвердження і в Рішенні від 07.07.2009 № 17-рп/2009 

(справа про конституційно встановлену  процедуру набрання чинності 

законом) [440]. 

 При цьому,  хоча зміни до Конституції України 2013-2014 р.р. й 

призвели до перетворення системи правління в державі з президентсько-

парламентської на парламентсько-президентську, але політична складова 

залишається невід‘ємним елементом статусу глави держави. Саме політична 

складова забезпечує (наповнює) функцію президента як гаранта. Така 

складова посилюється у разі належності президента до політичної сили, яка 

має більшість  у парламенті (належить до такої більшості). Вона може 

сприяти утвердженню виняткової ролі глави держави у перетворенні 

конституції, що забезпечується через повноваження Президента України як 

суб‘єкта конституційної (законодавчої) ініціативи, а також суб‘єкта  

конституційного контролю.  

Політична складова у низці держав  колишніх членів СРСР зумовила 

утвердження виняткової ролі президента у конституційному процесі та 

загалом  у державному механізмі, що стало можливим через внесення змін до 

конституцій, що усували темпоральні та предметні обмеження повноважень 

президентів. В подібних випадках суб‘єктивні чинники конституційних 

реформ часто ставали домінуючими і забезпечували утвердження 
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президентських режимів. Такі фактори сприяли формуванню і доктрини 

«президентського конституціоналізму».  

Як відзначає російський дослідник І.А.Кравець, в рамках 

державницького конституціоналізму два гаранти конституції уособлюють 

судово-правовий механізм забезпечення конституції і політичне панування 

над системою органів державної влади [228]. Але виникає питання, наскільки 

такий механізм відповідає принципам суверенітету народу, верховенства 

права і конституції, поділу влади. Тому важливо, щоб правовий механізм 

забезпечення конституції передбачав узгоджене функціонування органів 

державної влади виключно в межах Конституції і законів України. 

Підсумовуючи викладене, маємо підстави зробити наступні висновки. 

Статус Президента України як гаранта державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина за змістом норм Конституції України не надає 

йому особливих прерогатив  у зв‘язку з конституційною реформою. Але 

політична складова статусу глави держави створює підґрунтя для 

розширення його повноважень як гаранта додержання Конституції. 

Потреба демократизації інституту Президента в  Україні диктує 

необхідність визначення ролі глави держави в системі поділу державної 

влади і конкретизацію компетенційного наповнення титулу Президента як 

гаранта додержання Конституції. Необхідно також уточнити форми і методи 

здійснення  Президентом України конституційного контролю щодо 

відповідності Конституції України питань, які пропонується винести на 

всеукраїнський референдум, в тому числі, пов‘язаних із змінами до 

Конституції України, а також  підстави ініціювання Президентом змін до 

Конституції України та форми його участі у підписанні і оприлюдненні 

конституційних змін.   
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2.5  Конституційний  Суд України  як  суб’єкт конституційної  

юрисдикції  

 

Невід‘ємною умовою конституційної реформи як явища 

конституційного правопорядку має бути конституційна законність. В свою 

чергу конституційна законність є результатом дії принципу  верховенства 

права  та режимом відповідності правотворчої діяльності і практики 

правозастосування в державі конституції.  Значущість (цінність) конституції 

для державної організації суспільства і особливості її соціальної сутності 

вимагають особливого механізму її забезпечення. 

Механізм забезпечення конституції у науковій літературі розуміється у 

вузькому та широкому сенсі. «Широке тлумачення механізму правового 

забезпечення конституції містить у собі: удосконалення законодавства; 

порядок внесення змін до конституції; контрольні та наглядові заходи; 

способи захисту; критерії відповідальності. Це розуміння механізму 

правового забезпечення конституції, як бачимо, містить у собі комплекс 

заходів, спрямованих на дотримання режиму конституційної законності. 

Вузьке розуміння виходить, насамперед, з функціональної сторони 

механізму забезпечення конституції, тому акцентує на сукупності 

контрольних повноважень і засобів з боку уповноважених державних 

органів. Це розуміння включає до механізму забезпечення та конституції такі 

інститути, як конституційний контроль парламенту і судовий та квазісудовий 

конституційний контроль, конституційний контроль глави держави, 

конституційний референдум. Таким чином, вузьке розуміння механізму 

забезпечення конституції, насамперед, включає до цього механізму систему 

органів його здійснення» [497, с.72]. 

 Беручи до уваги широке і вузьке розуміння механізму забезпечення 

конституції, маємо підстави для твердження, про наявність нерозривного 
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зв‘язку між цим та іншим механізмом - механізмом реформування 

конституції.    

Особлива роль у забезпеченні цього зв‘язку належить Конституційному 

Суду України як органу конституційної юрисдикції і судового 

конституційного контролю.  

Враховуючи важливе значення конституційного контролю для 

побудови правової  держави і утвердження верховенства права, 

закономірною  в царині вітчизняної і зарубіжної науки конституційного 

права є актуальність  питань змісту конституційної юстиції і юрисдикції, 

удосконаленні організації конституційного контролю, місця і ролі 

конституційної юстиції в державному механізмі, її специфічних завдань та 

значна увага до них науковців-юристів. В цьому плані варто звернути увагу 

на науковий доробок означеної проблематики, зокрема, у працях 

Ю.Г.Барабаша, В.М.Кампа, О.М.Мироненка, А.О.Селіванова, І.Д.Сліденка, 

П.Б.Стецюка, А.А. Стрижака, В.П.Тихого, В.М. Шаповала, О.І.Ющика а 

також зарубіжних вчених, як-то: М. С. Бондаря, М. В. Вітрука,  Б.С.Ебзеєва 

та ін. [46; 468; 476; 478; 471; 472; 475; 497; 507; 508; 510; 531; 563; 593] 

Разом з тим питання ролі Конституційного Суду України як учасника 

конституційної реформи, змісту і значення конституційного контролю щодо 

реформування конституції, незважаючи на його велику актуальність  не 

отримало достатньої уваги фахівців. На даний час це питання ще більше 

заслуговує на увагу у зв‘язку із внесення змін до Конституції України згідно 

з Законом України від 2 червня 2016 р. [344]. 

Зазначимо, що на відміну від попередньої редакції статті 147 

Конституції України, на сьогодні Конституційний Суд України вже не 

визначається як єдиний орган конституційної юрисдикції. Але відсутність 

такого його найменування суттєво не впливає на  функціональне 

призначення і характер повноважень цього органу.  
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Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність 

законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне 

тлумачення Конституції України.  

У межах контролю за відповідністю правових актів Конституції 

України, Конституційний Суд України за зверненням щонайменше сорока 

п‘яти народних депутатів, Президента України або Кабінету Міністрів 

України дає висновки про відповідність Конституції України  чинних 

міжнародних договорів або тих міжнародних договорів,  що вносяться до 

Верховної Ради України для надання згоди на їх обов‘язковість. 

Крім того, Конституційний Суд України за зверненням Президента 

України або щонайменше сорока п‘яти народних депутатів України надає 

висновки про відповідність Конституції України (конституційність) питань, 

які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною 

ініціативою. 

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України 

надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку 

імпічменту. 

Згідно із ст. 151-1 Конституції України, Конституційний Суд України 

вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) 

закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що 

застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України 

суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в 

разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. 

Крім того,  у  ст. 159 Конституції України визначено, що законопроект 

про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою 

України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо 

відповідності законопроекту  вимогам статей 157 і 158 Конституції.  
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Таким чином Конституція України визначила  Конституційний Суд 

України і в якості суб‘єкта конституційної реформи –  обов‘язкового 

учасника конституційного нормотворення.  

Слід зазначити, що виникнення конституційного контролю історично 

було пов‘язано із початком формування конституціоналізму, тож і 

виникнення конституційного контролю щодо перегляду конституції мало 

свої причини.  

Вважається, що сама ідея конституційного контролю вперше 

зародилася на початку XVII ст. у Великий Британії та була реалізована в 

діяльності Таємної ради, яка здійснювана контроль за законотворчістю у 

власних колоніях і могла визнавати закони законодавчих зборів колоній 

недійсними, якщо вони суперечили законам англійського парламенту. 

Г.Єллінек, досліджуючи питання рецепції англійського 

конституціоналізму, головним чином конституційних хартій і декларацій та 

формування  конституціоналізму у XVIII ст. в англійських колоніях, 

відзначав, що на практиці вважалося загальновизнаним положення  (хоча 

воно прямо ніде не визначалось), що всі законодавчі акти підлягають 

перевірці суду з точки зору матеріальної їх відповідності конституції. Це 

положення, як вважав вчений, випливало з попереднього державного 

порядку, за яким колоніальні закони завжди підлягали перевірці англійського 

судді з точки зору відповідності їх  вищій нормі англійського права. Як 

зазначав Г.Єллінек з посиланням на британських дослідників Тодда (Todd)  

та Дісі (Dicey) такі перевірки мали місце і в кінці XIX ст. у всіх британських 

колоніях у тому відношенні, що всі закони колоній підлягають перевірці 

відносно їх відповідності імперському праву, з боку judicial committee  

британського privy council [119, с.499].   

А.Есмен відзначав, що важлива роль незалежних судових органів у 

процесі перегляду конституцій обґрунтовувалась батьками-засновниками 

Конституції США у Федералісті.  Цю ідею особливо підтримували відомі 
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учасники конституційного розвитку США у XVIII-XIX ст. судді Сторі і 

Маршал. Суддя Сторі, посилаючись на статті Федераліста стверджував, що 

повна незалежність судів особливо важлива для обмежувальних конституцій, 

під якими розумілися конституції, в яких містилися обмеження для 

законодавчої влади. Вважалося, що такі обмеженні можуть бути забезпечені 

тільки при сприянні судових органів, до обов‘язку яких входило оголошення 

недійсними всіх актів, що суперечать конституції [611, с.439].  

Конституційні  акти низки сучасних держав світу містять обмеження 

щодо перегляду важливих конституційних норм. Так, наприклад, конституції 

Італійської Республіки (1947 р.)[173], Французької Республіки (1958 р.) [189], 

Туркменістану (1995) [186] забороняють конституційний перегляд 

республіканської форми правління. За Основним Законом ФРН (1949 р.) не 

допускаються його зміни, що стосуються  федеративного устрою і принципів 

співпраці земель у законодавстві [301]. Конституція Греції (1975 р.) 

виключає можливість перегляду основи и форми державного ладу країни «як 

президентської парламентської республіки», а також положення низки інших 

статей [170]. У ст. 100 Конституції Таджикистану проголошується 

незмінність республіканської форми правління, територіальної цілісності, 

демократичної, правової, світської і соціальної сутності держави [185]. 

Стаття 91 Конституції Казахстану визначає незмінними установлені 

Конституцією унітарність і територіальну цілісність держави та форму 

правління Республіки [182]. 

В багатьох держав забороняються конституційні реформи під час 

запровадження в державах особливих станів (воєнного, надзвичайного) тощо. 

Відповідні норми містять конституційні акти Іспанського королівства 

(ст.169) [172],  Республіки Молдова (ст.142) [183], Грузії (ст.103) [210], 

Литви [213], Бельгії (196) [165], Білорусі (ст.139) [180]. 

В конституційних актах окремих держав містяться спеціальні 

обмеження, пов'язані з переглядом конституцій. Наприклад, у Бельгії не 
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можуть бути внесені зміни до Конституції в частині конституційних 

повноважень Короля під час регентства (ст. 197 Конституції Бельгії). У 

Греції не допускається перегляд Конституції раніше, ніж через п'ять років 

після попереднього перегляду.  

Але попри наявність обмежень перегляду конституції в переважній 

більшості конституційних актів сучасних держав, аналогічний українському 

превентивний конституційний контроль щодо перегляду конституції, 

здійснюваний спеціальною судовою установою (конституційним судом) – 

явище зовсім не поширене в конституційному просторі зарубіжних країн. 

Такий конституційний контроль передбачено лише в конституційний актах 

окремих пострадянських країн, зокрема в Азербайджані, Киргизії, Молдові, а 

також у Туреччині. 

Так, у ст. 153 Конституції Азербайджанської Республіки визначено 

необхідність отримання попереднього висновку Конституційного Суду у разі 

ініціювання внесення змін до Конституції Азербайджану Міллі Меджлісом 

або Президентом Азербайджанської Республіки [164]. Водночас у ст. 154 

встановлено обмеження повноважень Конституційного Суду 

Азербайджанської Республіки – він не вправі приймати рішення по змінах до 

тексту Конституції, які прийняті на референдумі.  

У статті 97 Конституції Киргизької Республіки закріплено 

повноваження Конституційної палати Верховного суду країни щодо надання 

висновку до проекту закону про внесення змін до Конституції [177].  

Конституція Республіки Молдова передбачає, що Конституційний Суд 

виказує свою думку  щодо перегляду конституції (ст.135), і проекти 

конституційних законів представляються парламенту тільки разом з 

висновком Конституційного Суду, прийнятим не менш, ніж 4 суддями 

(ст.141) [183].  

 У висновку Венеціанської комісії щодо конституційної ситуації в 

Україні (2010 р. ) відзначалося, що не існує  загальноприйнятого  стандарту  
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в  порівняльному конституційному  праві  стосовно  участі  конституційних  

судів  у конституційному процесі    внесення    змін     до     Конституції . В 

окремих європейських країнах     передбачається можливість  судового  

перегляду прийнятих конституційних змін. У деяких країнах судовий 

перегляд конституційних змін  в теорії можливий,  але ніколи не 

застосовувався  на  практиці.  Та в більшості країн такий судовий контроль 

не вважається прийнятний, оскільки суди як державні  органи  не  можуть  

ставити  себе  вище  конституційного законодавця. Так французька  

система рішуче відкинула  судовий  перегляд  конституційних  змін  на тій 

підставі, що оскільки сувереном вважається конституційний законодавець, то  

конституційні зміни не можуть бути предметом розгляду інших органів (які 

самі створені відповідно до Конституції) [75].  

 В Україні, як ми вже зазначали, повноваження Конституційного Суду 

України щодо контролю відповідності законопроекту про внесення змін до 

Конституції України, вимогам, встановленим в Основному Законі є 

складовою характеристикою його ролі як суб‘єкта конституційної реформи.  

Визначені у Конституції повноваження Конституційного Суду України 

закріплені у ст. 13 Закону України «Про Конституційний  Суд 

України» [364].  

Безпосередньо щодо внесення змін до Конституції України, то 

Конституційний Суд України перевіряє  відповідність такого законопроекту 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

Стаття 157 Конституції України забороняє внесення змін до 

Конституції, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і 

свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію 

незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Тож будь-

який законопроект про внесення змін до Конституції України підлягає 

тлумаченню Конституційним Судом України на предмет забезпечення 
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найважливіших конституційних цінностей – прав і свобод людини і 

громадянина та політичного і територіального компонентів державності.  

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або 

надзвичайного стану. Ця норма Конституції України зобов‘язує 

Конституційний Суд України перевіряти  наявність (відсутність) правових 

актів, якими вводяться (скасовуються) відповідні режими  (указ президента 

про введення (скасування) режимів воєнного або надзвичайного стану, закон 

України про затвердження указу, відповідно до Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану»[379] і Закону України «Про правовий 

режим надзвичайного стану» [380]).  

Стаття 158 Конституції України доповнює заборони щодо 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогами 

компетенційно-процесуального характеру стосовно Верховної Ради України: 

законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався 

Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до 

Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення 

щодо цього законопроекту.  Тобто, тільки після спливу календарного року 

законопроект про внесення змін до Конституції України може бути повторно 

поданий до Верховної Ради України будь-ким із суб‘єктів права подання  до 

Верховної Ради України законопроектів про внесення змін до Конституції 

України.  

Ще одна засторога щодо перегляду конституції, яку перевіряє 

Конституційний Суд України, стосується заборони Верховній Раді України 

протягом строку своїх повноважень двічі змінювати одні й ті самі положення 

Конституції України. Означені заборони щодо конституційних змін були 

предметом розгляду Конституційного Суду України, зокрема у рішенні 

Конституційного Суду України № 8-рп від 09.06.1998 р. щодо перегляду 

Конституції України було визначено низку важливих положень. У питаннях 

юрисдикції Конституційного Суду України констатовано, що вона 
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поширюється як на питання, передбачені ст. 150 Конституції України, так і 

на ст. 159 Конституції України.  Причому,  якщо в першому випадку має 

місце так   званий   наступний   конституційний    контроль    з    боку 

Конституційного Суду України, тобто перевірка ним конституційності 

чинних правових актів,  то у другому  випадку  Конституційний  Суд України   

застосовує   попередній   (превентивний)  конституційний контроль. 

Конституційний Суд України також відзначив, що  здійснюючи 

превентивний    конституційний    контроль    щодо відповідності  вимогам  

статей  157  і  158  Конституції   України законопроектів   про   внесення   

змін   до  Конституції  України, Конституційний Суд України не обмежує 

повноважень  Верховної  Ради України  вносити  зміни  до  Основного  

Закону,  а лише забезпечує конституційність їх  реалізації  Верховною  Радою  

України,  що  є однією з основних гарантій стабільності Конституції України.  

Крім цього, у розглядуваному рішенні Конституційного Суду України 

було визначено, що висновок Конституційного  Суду  України має бути 

надано до початку розгляду законопроекту  про  внесення  змін  до  

Конституції   України   на пленарному  засіданні  Верховної Ради України і 

загалом наявність висновку Конституційного Суду України  є умовою для 

розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України на 

пленарному засіданні Верховної Ради України [449].  

Особливості провадження Конституційним Судом України справ, 

пов‘язаних із розглядом законопроектів про внесення змін до Конституції 

України, що були визначені у Главі 17 Закону України «Про Конституційний 

Суд України» на даний час залишаються не врегульовані у чинному 

законодавстві України внаслідок «перипетій» із  Законом України  «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо повноважень 

Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за 

конституційними   зверненнями та недопущення зловживань правом на 

конституційне подання» [342; 440].  
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Тож на даний час чинний Закон «Про Конституційний Суд України» не 

містить жодної норми, яка регулювала б та конкретизувала конституційні 

положення щодо ролі Конституційного Суду України як учасника 

конституційної реформи. Більше того, як слушно звертає увагу С.Різник  

навіть у переліку повноважень Конституційного Суду України, котрі містить 

ст. 13 Закону, така функція відсутня [433]. І хоча з часу визнання 

неконституційним Закону України № 1168-VI від 19.03.2009  р. 

Конституційний Суд України неодноразово давав висновки щодо 

законопроектів про внесення змін до Конституції України, котрі Верховна 

Рада України не могла ігнорувати, та необхідність унормування відповідних 

повноважень Конституційного Суду України і процедурних питань не 

втрачає актуальності. 

В Україні за близько 20 років своєї діяльності   Конституційний Суд 

став не просто головним суб‘єктом охорони (забезпечення) конституційних 

цінностей,  а враховуючи перманентний характер конституційної реформи   

своєрідним «месією конституційної модернізації» [299, с.141]. Ми маємо на 

увазі не  лише участь Конституційного Суду України  у «цивілізаційній 

модернізації правової системи» [137] через реалізацію своїх основних 

функцій, а й безпосередню роль цього єдиного органу конституційною 

юрисдикції у конституційному процесі.   

Адже Конституційний Суд України у зв‘язку з переглядом Конституції, 

не просто фактично доповнює  функцію  законодавця, у конкретних 

ситуаціях він значною мірою впливає на перебіг майбутніх конституційних 

змін. Хоча, як слушно відзначається в юридичній літературі, «наявність 

позитивного висновку Конституційного Суду ще не визначає долю 

законопроекту. Він може бути прийнятий або відхилений Верховною Радою, 

а прийнятий закон може бути не затверджений всеукраїнським 

референдумом» [157, с.374]. Але без позитивного висновку Конституційного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1168-17
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Суду України Верховна Рада України не може почати розгляд законопроекту 

про внесення змін до Конституції України. 

Аналіз повноважень Конституційного Суду України та їх практичної 

реалізації за роки функціонування цього органу конституційною юрисдикції 

в державі дає підстави виділити такі основні проблеми ролі Конституційного 

Суду  як учасника конституційної реформи. 

Перша стосується здійснення Конституційним Судом України 

превентивного контролю законопроектів про внесення змін до Конституції 

України відповідно до ст. 159 Конституції України. Згідно п. 5 і 6 ст. 149 

Регламенту Верховної Ради України парламент може розглянути питання і 

прийняти рішення про попереднє схвалення законопроекту чи його 

прийняття за умови, що він, за висновком Конституційного Суду України, 

відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України і Конституційний 

Суд України не висловив застережень щодо його положень (з урахуванням 

Закону України «Про внесення змін до статті 149 Регламенту Верховної Ради 

України» [348]). 

Згідно зі статтею 150 Регламенту, якщо у висновку Конституційного 

Суду України  законопроект про внесення змін до Конституції України в 

цілому або його окремі положення визнано такими, що не відповідають 

вимогам ст. 157 і 158 Конституції України, або є застереження щодо 

положень такого законопроекту, Верховна Рада вирішує питання про 

подальшу роботу над ним, визначаючи строк  (дату) подання, опрацювання 

відповідними суб'єктами пропозицій, поправок до законопроекту. 

Розкриваючи зміст цієї функції Конституційного Суду України 

А.О.Селіванов слушно стверджує: «Попередній конституційний контроль, 

який проводиться стосовно змін до Конституції України, охоплює не тільки 

принцип недоторканності закріплених у ньому прав і свобод громадян, але й 

за практикою Конституційного Суду базується на інших принципах 

Основного Закону. Принципи як керівні ідеї покладені в основну 
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Конституції, їх зміст можна класифікувати  як загально-правові (вектори 

правової системи і правотворчості), а також як специфічні (особливі). Це ті, 

які мають значення ідейного  фундаменту змісту Конституції. Саме 

базуючись на цих принципах Конституційний Суд здійснює ретроактивний і 

ретроспективний аналіз, що дає можливість у висновку Суду сформувати 

правові позиції стосовно можливих негативних наслідків у разі застосування 

певних конституційних формул або перспектив погіршення правового 

регулювання, або колізій, які можуть виникнути  у такому разі. Отже, 

попередній конституційний контроль охоплює дуже широку сферу впливу 

конституційних норм на суспільні відносини,  і тому рекомендації Суду 

формулюються у вигляді виявлених у проекті суперечностей, що обґрунтовує 

Суд як рекомендації остаточного вирішення законодавцем, який має 

приймати зміни до Конституції» [476, с.28].  

 І все ж така роль Конституційного Суду України, на думку окремих 

фахівців, не є виправданою з точки зору його конституційного статусу і 

соціального призначення, тож  «головною залишається проблема 

невиправданого включення Конституційного Суду України в законодавчий 

процес ще до розгляду по суті конституційних законопроектів, що зміщує 

акцент у функціонуванні даного органу з конституційного контролю на 

правотворчість, перетворює останній з органу конституційної юрисдикції на 

активного співучасника законодавчого процесу» [606, с. 138].  

З іншої точки зору  вважається, що реалізація Конституційним Судом 

України повноважень попереднього (превентивного) конституційного 

контролю щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України 

виключно на відповідність статтям 157 і 158 Основного Закону України 

значно звужує його можливості щодо здійснення ним наступного контролю 

цього закону, чим ускладнюється функція Конституційного Суду  з охорони 

Конституції України. Для уникнення таких ускладнень пропонується 

«наділити Конституційний Суд повноваженнями стосовно здійснення 
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попереднього конституційного контролю щодо законопроекту про внесення 

змін до Конституції України на предмет його відповідності Основному 

Закону України (зокрема розділам І, ІІІ, ХІІІ) та відсутності суперечностей з 

чинними положеннями (принципами) Конституції України, конституційності 

процедури розгляду, ухвалення або набрання ним чинності тощо» [261]. 

Отже, як бачимо, спектр думок щодо попереднього контролю законопроектів 

про внесення змін до Конституції України є достатньо широким. Бути чи не 

бути такому контролю – питання політичне. А наскільки є в ньому 

необхідність? Можливо на сучасному етапі  української державності, - етапі, 

що досі залишається перехідним, існування такого контролю є виправданим з 

точки зору убезпечення Конституції і конституційного ладу від 

реформаційних амбіцій політиків і запобігання нівелюванню конституційних 

цінностей.   

Додержання визначених у Конституції заборон і обмежень щодо її 

перегляду – ознака політичної зрілості   та певного рівня правової свідомості 

і правової культури суб‘єктів конституційної реформи. І допоки 

конституціоналізм в Україні вимагатиме забезпечення у вигляді   

стримуючого і запобіжного механізму перегляду Конституції – цей напрям 

діяльності Конституційного Суду України буде необхідний. З часом, 

думається,  така пізнавально-оціночна функція забезпечення Конституції 

може бути передана науковому експертному середовищу [12, с.12].  

Друга проблема стосується конституційного контролю щодо законів 

про внесення змін до Конституції України та участі Конституційного Суду 

України у здійсненні установчої влади.  

Така роль Конституційного Суду України, як відомо, була реалізована 

у 2010 р., коли Конституційний Суд своїм Рішенням від 30 вересня 2010 р. 

визнав неконституційним Закон України  «Про внесення змін до Конституції 

України» від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV  і повернув попередню редакцію 

Конституції України від 28 червня 1996 р.  



210 
 

Аналізуючи вказане Рішення Конституційного Суду України 

Р.М.Максакова слушно визначили його як «протиправну форму здійснення 

установчої влади», що не може вважатися  як «реформаційна установча 

влада», і «хоча практика поновлення чинності попередньої редакції законів 

має місце в практиці ряду держав, цей випадок слід віднести до проблемних 

питань сучасного конституційного процесу, що потребують додаткового 

вирішення. Адже національне конституційне законодавство  не містить норм, 

які б визначали, що в разі визнання акта або його частини 

неконституційними відновлюється чинність норм попереднього 

законодавства, що регулювали відповідні відносини до прийняття акта, 

визнаного неконституційним» [258, с. 294].  Що є абсолютно логічним, 

оскільки, як було зазначено А.О.Селівановим у коментарі  до ст. 147 

Конституції України: «…Конституційний Суд України не в змозі і не 

повинен займатися нормативно-встановлюючою практикою, а конституційне 

судочинство не має на меті в системі розподілу влад створення норм права 

або заповнення своїми правовими позиціями прогалин у законодавстві» [220, 

с.1033]. 

Цікаво, що до прийняття згадуваного Рішення 2010 р. позиція самого 

Конституційного Суду України з аналогічного питання була досить 

суперечливою, на що неодноразово звертали увагу фахівці  [136]. З одного 

боку, Конституційний Суд України відмовився здійснювати контроль за 

додержанням процедури внесення змін до Конституції України на  тій 

підставі, що положення закону про внесення змін до Конституції України 

після набрання ним чинності стають невід‘ємною складовою Конституції 

України, а сам цей закон вичерпує свою функцію. Тож, на думку 

Конституційного Суду України,  з набуттям чинності Законом України № 

2222–ІV його положення, оскаржені суб‘єктом права на конституційне 

подання,  фактично стали положеннями Конституції України  від 28 червня 

1996 р., в редакції Закону України  № 2222–ІV [543]. 
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А кількома місяцями пізніше у своєму Рішенні від 26 червня 2008 р. № 

13-рп/2008 Конституційний Суд України  визнав неконституційними 

законодавчі обмеження щодо свого права здійснювати контроль за законами 

про внесення змін до Конституції, мотивуючи це тим, що як уповноважений 

здійснювати попередній контроль за змістом законопроекту про внесення 

змін до Конституції України відповідно до ст. 159 Конституції України,  він 

має право здійснювати і  наступний конституційний контроль вже щодо 

закону про внесення змін до Конституції України після набрання ним 

чинності. На думку Конституційного Суду України, відсутність судового 

контролю за процедурою розгляду та ухвалення, законопроекту, як це 

визначено у розділі ХІІІ Конституції України, може мати наслідком 

обмеження чи скасування прав і свобод людини і громадянина, ліквідацію 

незалежності чи порушення територіальної цілісності України або зміну 

конституційного ладу у спосіб, що не передбачений Основним Законом 

України [451].  

Така суперечливість позицій Конституційного Суду України, на думку 

В.Кампа та В. Овчаренка, була зумовлена відсутністю теоретичних розробок 

цієї теми, прихильністю частини суддів Конституційного Суду України до 

доктрини суверенітету парламенту, новизною практики конституційного 

контролю за додержанням процедури конституційних змін і відсутністю 

відповідного досвіду вирішення питань цієї категорії [136, с.67].  

Та вже у 2014 р. потреби практики (як гостра необхідність вирішення 

кризової ситуації) визначили і  напрямки доктринальних підходів вирішення 

подібного роду проблем. Вже у Постанові Верховної Ради України «Про 

текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 р., зі змінами і 

доповненнями, внесеними законами України «2222-IV від 8 грудня 2004 

року, № 2952-VI від 1 лютого 2011 року, № 586-VII від 19 вересня 2013 

року» [397] було підкреслено значення Конституції України як акту 

установчої влади Українського народу і наголошено на виключних 
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повноваженнях парламенту вносити зміни до Конституції України як 

елемент установчої влади.  Верховна Ради України виходила з того, що   

положення статей 147 - 153 Конституції України не надають 

Конституційному Суду України повноважень перевіряти на конституційність 

окремі частини чи положення Конституції України, а так само вносити зміни 

до Основного Закону України.  

Тож, маючи на меті відновити легітимність конституційного 

правопорядку в Україні, Верховна Рада України постановила визнати 

такими, що є чинними на території України положення Конституції України, 

прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із 

змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року 

N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 

586-VII. 

Таким чином Верховна Рада України утвердила, що в основі 

конституційної доктрини України є сукупність конституційних принципів 

демократичної, правової держави.  

Повертаючись до проблем ролі Конституційного Суду України у 

реформуванні конституції зазначимо, що, хоча Конституційний Суд України 

за змістом його конституційно встановлених функцій є  органом 

конституційної юрисдикції, але він не наділений повноваженнями визначати 

і змінювати конституційний лад в Україні та не може вважатися органом 

представницької, а тим більш, законодавчої  влади. 

У цьому зв‘язку слід звернути увагу на поширення в науці 

конституційного права і теорії конституційного правосуддя ідеї «живої 

конституції», суть якої зводиться до того що конституцію можна змінювати 

шляхом її офіційного тлумачення (без зміни тексту), виявлення 

конституційно-правового смислу, тлумачення законів та іншими способами. 

Завдяки реалізації подібної  ідеї Конституція США, незважаючи на свій 

поважний вік і текстуальну недоторканність, залишається актуальною,  
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забезпечує виконання своїх завдань і функцій і відповідає потребам держави 

і суспільства.  

У той же час, як слушно зауважує М.В.Вітрук, наповнення конституції 

новим змістом може відбуватися як шляхом поглиблення її демократичного 

потенціалу, так і за рахунок посилення тенденцій консерватизму і 

авторитаризму, відкритого применшення і заперечення конституційних 

цінностей. Тому, на думку цього вченого, такі ідеї (принаймні для Росії) є 

шкідливі і непродуктивні й автори таких ідей покладають надто велику 

відповідальність на Конституційний Суд  і його 19 суддів, адже Конституція 

РФ приймалася всенародним голосуванням і її положення не можуть бути 

змінені інакше, ніж у порядку, встановленому в самій Конституції РФ. В 

подібних випадках, як вважає згаданий вчений, конституція стає на щабель 

звичайного законодавчого акту, принижується її значення, що дає 

можливість в кон‘юнктурних, сьогочасних цілях відходити від 

конституційних постанов; тож необхідно не наповнення Конституції новим 

змістом без зміни її тексту, а більш поглиблене розуміння, пізнання і 

дотримання [93, с.132-133].   

Така точка зору, на нашу думку, відповідає і українським реаліям. 

Адже подолання властивих перехідному періоду постійних реформаторських 

прагнень і пріоритетів політичної доцільності перед правовою необхідністю 

залишається важливим завданням для держави і українського політикуму.  

З погляду проблеми конституційного контролю щодо законів про 

внесення змін до Конституції України, актуальним є питання відмінності між 

звичайним і конституційним  законом. Останній є специфічним відносно 

Конституції України, «оскільки він має однакову з нею юридичну силу і з 

набранням чинності стає невід‘ємною складовою тексту самої Конституції. 

Тому на вирішення питань щодо перевірки конституційності даної категорії 

законів не можна автоматично поширювати вимоги, передбачені для 

перевірки конституційності звичайних законів. Адже сама Конституція 
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передбачає особливу процедуру прийняття конституційних законів порівняно 

із загальною законодавчою процедурою» [606, с. 138]. 

Вирішення означеної проблеми передбачає необхідність нормативного 

визначення категорії «конституційний закон», а також уточнення 

конституційних повноважень Конституційного Суду щодо врахування 

особливостей цієї категорії законів. 

Ще одна пов‘язана  проблема стосується юридичного значення 

правових позицій Конституційного Суду України, необхідності їх врахування 

самим Конституційним Судом України, на що звертають увагу все більше 

фахівців [138; 333; 455; 529]. Адже правові позиції Конституційного Суду 

України, як слушно звертає увагу Х.В.Приходько, мають виключно особливе 

значення для становлення, формування та перспектив розвитку доктрини 

конституційного процесу [333]. Тому застосування правових позицій має 

отримати вирішення  в практиці діяльності Конституційного Суду України 

шляхом створення спеціального механізму.   

 Означені проблеми, а також практика конституційного контролю в 

останні роки свідчить про потреби реформування Конституційного Суду 

України «через явно неадекватне позиціонування у механізму здійснення 

публічної влади, яке полягає, зокрема у тому, що: повноваження – 

неоптимальні (одних немає взагалі, других недостатньо, а третіх  забагато); 

процедура формування – неадекватна; спосіб і технологія ухвалення рішень, 

їхня реалізація – недієві; … структура органу – не відповідає 

функціональності; легкість, з якою він здатний політизуватися – вражає» 

[545, с. 103; 497, с. 15].  

У  цьому зв‘язку,  на особливу увагу заслуговує  роль Конституційного 

Суду України у перетворенні Конституції України. Щонайперше  

потребують уточнення превентивна функція Конституційного Суду України 

щодо законопроектів про внесення змін до Конституції України, можливості 

і межі конституційного контролю законів про внесення змін до Конституції 
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України, характер та межі нормоконтрольних  й інтерпретаційних 

повноважень Конституційного Суду України під кутом зору конституційного 

принципу народного суверенітету і безпосередньо виключного права народу 

визначати і змінювати конституційний лад в Україні,   поширення 

обов‘язковості конституційного контролю щодо конституційних 

референдумів за народною ініціативою. Уточнення та доповнення функцій 

Конституційного Суду України у зв‘язку з переглядом Конституції України 

сприятиме забезпеченню легітимації конституційної реформи.  

Варто відзначити, що з метою реалізації положень Конституції 

України, оновлених згідно з Законом України про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя) [344] в частині організації та 

діяльності Конституційного Суду України у Верховній Раді України було 

зареєстровано два проекти Закону України «Про Конституційний Суд 

України». Перший законопроект реєстр. № 5336 від 01.11.2016 р., внесений 

народним депутатом України Одарченком Ю.В. , другий – альтернативний  

проект Закону про Конституційний Суд України (реєстр. № 5336-1 від 17 

листопада 2016 р.), підготовлений народними депутатами України 

Алєксєєвим С.О., Агафоновою Н.В., Ємцем Л. О., Сидоровичем Р. М., 

Романюком Р. С., Яніцьким В. П., Пташником В. Ю), визначений 

Президентом України як невідкладний. 

Обидва законопроекти пропонують прийняти Закон України про 

Конституційний Суд України в новій редакції, а альтернативним проектом 

(реєстр. № 5336-1), крім того  передбачається внесення змін до низки 

законодавчих актів, зокрема, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України «Про 

державну службу», Регламенту Верховної Ради України тощо. 

Ми вважаємо, що альтернативний законопроект (за реєстр. № 5336-1) 

забезпечує більш комплексний, системний підхід до регулювання порядку 
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організації та діяльності Конституційного Суду України, статусу суддів 

Конституційного Суду України, підстав і порядку звернення до нього. 

Означеним законопроектом передбачається нова організаційна 

структура Конституційного Суду України: Велика палата (діє у складі усіх 

суддів Конституційного Суду України і вирішує питання у справах за 

конституційними поданнями та конституційними зверненнями); два сенати 

Суду (кожен діє у складі дев‘яти суддів і розглядає питання щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх 

окремих положень) за конституційною скаргою особи; шість колегій суддів 

(кожна діє у складі трьох суддів), до повноважень яких належить вирішення 

процесуальних питань. Така організаційна структура дозволить 

Конституційному Суду України ефективніше здійснювати свої 

повноваження. Крім того, цей законопроект створює більше гарантій 

незалежності суддів Конституційного Суду України. 

 Водночас, цей законопроект, порівняно із законопроектом  № 5336 від 

01.11.2016 р. більш лаконічно регулює коло питань, що стосуються (або 

можуть бути пов‘язані) внесення змін до Конституції. Зокрема це питання 

щодо конституційності Закону України про внесення змін до Конституції 

України, справи, пов‘язані з перевіркою на відповідність Конституції 

України питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський 

референдум за народною ініціативою та ті, що безпосередньо стосуються  

перевірки відповідності законопроектів про внесення змін до Конституції 

України вимогам статей 157 та 158 Конституції України.   

Альтернативний законопроект (№ 5336-1 від 17.11.2016 р.) передбачає 

деталізацію регулювання означених питань у Регламенті Конституційного 

Суду України. Та в будь-якому разі, порівняно із чинним Законом України 

«Про Конституційний Суд України» [364], зазначені законопроекти 

приділяють значно більше уваги питанням реформування Конституції. А 

найкраще, у питаннях участі Конституційного Суду України у реформуванні 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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Конституції,  було б поєднати позитивний потенціал обох законопроектів і 

більш ґрунтовно чітко визначити процедури вирішення Конституційним 

Судом України питань, пов‘язаних з внесенням змін до Конституції України.  

   

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Питання про суб‘єктів перегляду конституцій виникло одночасно із 

запровадженням перших конституцій у XVIII-XIX ст. Політична теорія і 

практика, що диктували необхідність конституцій, сформували розуміння  

природи і сутності конституцій та визначали основних суб‘єктів 

конституційного розвитку і їх роль у перегляді конституційних актів у різних 

державах минулого.  Так само і в сучасних державах, коло суб‘єктів 

конституційної реформи обумовлюється відтвореною у конституційній 

доктрині сутністю конституції. 

2. Теоретична конструкція суб‘єкта конституційної реформи дозволяє 

проаналізувати повноваження і визначити роль кожного учасника, який бере 

участь у відповідному процесі. 

Суб‘єктами конституційної реформи слід вважати учасників 

правовідносин з приводу внесення поправок до Конституції або її перегляду, 

кожен з яких  володіє особливою  політико-правовою  правосуб‘єктністю 

щодо участі у конституційному процесі. Залежно від ролі у конституційному 

процесі суб‘єктами конституційної реформи є: суб‘єкти конституційної 

ініціативи, суб‘єкти конституційної правотворчості, суб‘єкти конституційної 

законотворчості, суб‘єкти конституційного контролю.   

3. Конституційна норма про належність виключно народові права 

визначати і змінювати конституційний лад в Україні визначає особливості 
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його конституційної правосуб‘єктності, що має виключний, абсолютний 

характер. Народ України є основним суб‘єктом  визначення і зміни 

конституційного ладу, а отже і прийняття нової Конституції. Народ також є 

обов‘язковим суб‘єктом схвалення (внесення) змін до конституції, 

пов‘язаних із ключовими питаннями форми держави і взаємовідносин 

людини, громадянина і держави.  

Народ є  основним носієм установчої влади, разом  з тим суб‘єктами 

установчої влади можуть виступами органи державної влади. Важливо 

розрізняти, що державні органи можуть бути суб‘єктами установчої влади 

лише в межах «доручення» народу. В той час як народ є  носієм установчої 

влади.  

Для забезпечення конституційної правосуб‘єктності Народу України 

необхідне удосконалення правового регулювання основних форм  участі у 

реформуванні Конституції і реалізації ним установчої влади. 

4. Загальнодержавний референдум  як форма реалізації установчої 

влади народу та інструмент конституційної реформи не можна вважати 

універсальним інструментом реалізації установчої влади народу, оскільки 

його результативність залежить від низки факторів, як-то: політичної 

культури суспільства, зрілості демократії, політичної активності громадян, 

якості референдного законодавства тощо. Удосконалення референдного 

законодавства є вкрай актуальним на сучасному етапі конституційної 

реформи в Україні. 

5. Конституційна правосуб‘єктність народу якнайкраще може бути 

забезпечена поєднанням різних форм  реалізації установчої влади. 

Синтезованою формою реалізації установчої влади народу можна вважати 

установчі конституційні збори. Установчі збори як організаційна форма 

реалізації установчої влади народу і його суверенітету створюють найбільш 

сприятливі умови для розвитку конституційного процесу, реалізації 

конституційної реформи в цілому.   
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6. Значення виборів  щодо  конституційної реформи в Україні полягає у 

тому, що вони відтворюють не тільки змагання  програм розвитку держави, 

але й проектів конституційних трансформацій. Звичайно, вибір того чи 

іншого кандидата ще не гарантує початку конституційних перетворень, але 

може розглядатися як початок передпроектної стадії, коли в результатів 

виявлення волі виборців, обумовленої потребами їх соціального життя на 

рівні правосвідомості відбувається формування юридичного мотиву щодо 

необхідність конституційних змін. Адже під час президентських і 

парламентських виборів відбувається попередня легітимація майбутніх 

перетворень у державі, в тому числі, конституційних.  Це дає нам підстави  в 

контексті конституційної реформи в Україні розглядати вибори органів 

державної влади в якості певної форми та фази установчої влади, що 

зароджується в середині діючої конституційно-правової системи та надалі 

рухається від політики до права і оновлення конституційно-правової 

системи. 

7. Розглядаючи питання участі народу у конституційній реформі не 

можна оминути увагою роль інститутів громадянського суспільства. В усі 

попередні періоди конституційної реформи в Україні вони були активними 

учасниками конституційної нормотворчості. Поточний період конституційної 

реформи в Україні характеризується активізацією діяльності різноманітних 

громадських організацій щодо ініціювання конституційних законопроектів, 

здійснення громадської експертизи конституційних ініціатив, здійснення 

громадського контролю за діяльністю органів публічної влади і їх посадових 

осіб. Але допоки інститути громадянського суспільства не мають суттєвого 

впливу на конституційну нормотворчість парламенту, Президента і уряду, що 

не в останню чергу пов‘язано з вадами правового регулювання 

взаємовідносин інститутів громадянського суспільства і органів державної 

влади у відповідних сферах. Тому удосконалення конституційних засад 

взаємодії держави і громадянського суспільства, удосконалення  форм і 
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методів їх співпраці в процесі конституційної правотворчості стане кроком 

на шляху утвердження їх паритетного партнерства. 

8. Політичні партії, в силу їх ключового значення для  формування і 

функціонування державного механізму, політичної і правової систем 

посідають особливе місце серед учасників конституційної реформи. Саме 

політичні партії є осередками формування ідеї конституційної реформи і 

виникнення мотивації, що реалізується вже через парламентські структури. 

Тому вкрай важливо забезпечити демократичні засади функціонування 

політичних партій в Україні. 

9. Роль парламенту у здійсненні конституційної реформи зумовлюється 

двома основними складовими його статусу: по-перше це представницький 

орган; по-друге – орган, який уповноважений у відповідний спосіб 

здійснювати установчу владу. Представницька функція  забезпечує 

політичну складову парламенту і стосовно конституційної реформи визначає 

її стратегію (що і як потрібно реформувати). Установча функція парламенту 

забезпечує в першу чергу правову (юридико-технічну) складову і визначає 

тактику реформування (якість конституційного законопроектів і 

конституційні процедури. Обидві вони є рівнозначущими.   

У демократичній державі в діяльності парламенту, особливо пов‘язаної 

з ревізією конституції,  недопустиме  ігнорування правової (юридичної) 

компоненти на користь політичної, а суверенітет народу не може бути 

підмінний «суверенітетом» парламенту. 

10. Як безпосередній суб‘єкт конституційної реформи парламент 

реалізує право внесення змін до Конституції через активну поведінку 

визначеної кількості народних депутатів. 

 У конституційному процесі народний депутат бере участь як 

формально самостійна посадова особа, правосуб‘єктність якої має політичну 

зумовленість та визначається характером її мандата. Така політична 

зумовленість і характер депутатського мандата формують мотивацію 
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конституційної реформи на рівні окремих депутатів, депутатських фракцій 

(груп) у парламенті. При цьому політична залежність народних депутатів, 

обраних за пропорційною системою (особливо, за «закритими» списками)  

перетворює їх у номінальних посадових осіб парламенту, підпорядкованих 

вимогам політичної доцільності партій і фракцій у парламенті, а народне 

представництво  трансформує  у групове,  партійне.  В свою чергу політична 

залежність народних обранців може нести небезпеку для розвитку демократії 

в країні.  

 11. Оскільки політичні партії є основними суб‘єктами формування 

політичної волі в державі, то їх фракції у парламенті є провідниками такої 

політичної волі. Через парламентські фракції політичні проекти проходять у 

парламенті первинну апробацію вже як політико-правові, в тому числі,  

проекти конституційної реформи. У свою чергу, парламентська більшість 

потенційно стає провідником ідеї конституційної реформи як об‘єктивної 

потреби суспільства. 

Мотивація змін до конституції формується і спрямовується політичною 

(партійно-фракційною) структурою  парламенту, а реалізується його 

організаційною (професійною) складовою. 

12. Безпосередніми учасниками нормотворчого процесу, пов‘язаного із 

змінами Конституції є складові організаційної (професійної) структури 

парламенту, до  яких належать  парламентські комітети і  парламентські 

комісії.   

Комітети Верховної Ради України здійснюють  основну частину 

нормопроектної роботи парламенту, у тому числі і пов‘язану із внесення змін 

до Конституції України згідно з їх профільними напрямками.  

Комітети Верховної Ради України, яким була доручена підготовка до 

розгляду питання про включення законопроекту про внесення змін до 

Конституції України до порядку денного сесії та про порядок продовження 

роботи над ним не просто виконують значний обсяг організаційної, 
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експертної, аналітичної, прогностичної роботи у процесі конституційної 

законотворчості.  

Реалізуючи свої повноваження суб‘єкта конституційної 

нормотворчості, комітети Верховної Ради України відіграють важливу роль у 

питанні розвитку конституційної реформи, її політичної, соціальної, 

економічної  доцільності,  змісту, законодавчих процедур, наукової 

обґрунтованості, публічності конституційного процесу тощо. Разом з тим ми 

вважаємо невиправданим, коли опрацювання змін до Конституції 

відбувається різними парламентськими комітетами згідно з їх профільною 

спеціалізацією. З точки зору необхідності забезпечення принципу 

системності норм Конституції і системності змін до Конституції більш 

правильним є опрацювання проекту конституційних змін в одному 

спеціально створеному для цього парламентському комітеті. Тому в Законі 

України «Про комітети Верховної Ради України»  слід передбачити 

можливість створення такого комітету, визначити особливий порядок його 

формування та відповідний правовий статус. 

 Тимчасова спеціальна комісія парламенту є ще одним імовірним 

учасником конституційної нормотворчості. Конституційні парламентські 

комісії були активними учасниками конституційної реформи у різні періоди 

історії українського конституціоналізму. Відповідно з нормами Конституції 

України правовий статус парламентських комісій має бути визначений у 

спеціальному законі України.  

13. Статус Президента України як гаранта державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина за змістом норм Конституції України не надає 

йому особливих прерогатив  у зв‘язку з конституційною реформою. Але 

політична складова статусу глави держави створює підґрунтя для 

розширення його повноважень як гаранта додержання Конституції. 
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Потреба демократизації інституту Президента в  Україні диктує 

необхідність визначення ролі глави держави в системі поділу державної 

влади і конкретизацію компетенційного наповнення статусу Президента як 

гаранта додержання Конституції. Необхідно також уточнити форми і методи 

здійснення  Президентом України конституційного контролю щодо 

відповідності Конституції України питань, які пропонується винести на 

всеукраїнський референдум, в тому числі, пов‘язаних із змінами до 

Конституції України, а також  підстави ініціювання Президентом змін до 

Конституції України та форми його можливої участі у підписанні і 

оприлюдненні конституційних змін.   

14. На особливу увагу заслуговує  роль Конституційного Суду України 

у реформуванні Конституції України. Щонайперше  потребують уточнення 

превентивна функція Конституційного Суду України щодо законопроектів 

про внесення змін до Конституції України, можливості і межі 

конституційного контролю щодо законів про внесення змін до Конституції 

України, характер та межі нормоконтрольних  й інтерпретаційних 

повноважень Конституційного Суду України під кутом зору конституційного 

принципу народного суверенітету і безпосередньо виключного права народу 

визначати і змінювати конституційний лад в Україні,   поширення 

обов‘язковості конституційного контролю щодо конституційних 

референдумів за народною ініціативою. Уточнення та доповнення функцій 

Конституційного Суду України у зв‘язку з переглядом Конституції України 

сприятиме забезпеченню легітимації конституційної реформи. 

 

 

 

 

 

 



224 
 

3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ РЕФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК 

ФОРМА І ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ 

 

3.1  Поняття та ознаки конституційного реформаційного процесу 

Конституційне реформування як правове явище, пов‘язане із змінами 

Основного Закону, вже в самій своїй основі, своїй суті несе динамізм, рух, 

перетворення. Ця його характерна властивість диктує потребу чіткості, 

послідовності і правової визначеності реформування конституції, що 

відбувається через феномен конституційного процесу. Суперечливий досвід 

реалізації конституційної реформи в Україні свідчить, зокрема і про 

існування проблем правового регулювання  конституційного процесу.  

У науковій літературі неодноразово відзначалась недосконалість 

визначеного у Конституції України порядку внесення змін до неї, 

вказувалось на проблемність з точки зору процесуального забезпечення 

прийняття нової Конституції в Україні. Проблеми конституційного процесу 

стали ще більш явними після прийняття Конституційним Судом України у 

2010 р. рішення про скасування конституційної реформи та ухвалення 

Верховною Радою України у 2014 р.  рішення про повернення до попередньої  

редакції Конституції України. На порозі чергового витку конституційної 

реформи в Україні  удосконалення конституційного і законодавчого 

регулювання конституційного процесу  є особливо актуальним.  

Слід відзначити, що проблематика конституційного процесу, його 

основних складових все більше привертає увагу вчених. У цьому плані варто 

звернути увагу на науковий доробок вітчизняних і зарубіжних вчених, 

зокрема, О.В. Богачової, В.В. Бородіна, А.Р. Крусян, О.Л. Копиленка, 

І.С. Куненко, А.М. Медушевського, М.В. Оніщука, М.П. Орзіха, 

В.Ф. Погорілка, Х.В. Приходько, А.О. Селіванова, О.В. Скрипнюка,  

В.Я. Тація, М.О. Теплюка, Ю.М. Тодики, В.М. Шаповала, 

Ю.С. Шемшученка, О.І. Ющика та ін. 
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Разом з тим у вітчизняній конституційно-правовій науці досі не 

вироблено однозначного і загальноприйнятого поняття конституційного 

процесу власне як реформаційного, особливостей його форм, структури, 

стадій, закономірностей розвитку, що ускладнює вироблення методології 

конституційної реформи, удосконалення конституційного законодавства, а 

отже гальмує розвиток конституційного процесу і конституційної реформи. 

Тому вважаємо за доцільне звернутися до розгляду змісту категорії 

«конституційний процес» та виявлення його особливостей як 

конституційного реформаційного процесу. 

Зазначимо, що в науковій юридичній літературі, категорія 

«конституційний процес» має велику кількість різноманітних тлумачень.  Як 

конституційний процес розглядають загальний процес  розвитку 

«цивілізованих» держав і розвиток конституціоналізму  в окремій країні; 

процес втілення у правову дійсність положень політико-правової теорії 

конституціоналізму; форму існування конституційного законодавства, 

діяльності вищих органів державної влади; процес розвитку та 

вдосконалення всіх конституційно-правових інститутів у конкретному 

суспільстві; як універсальне правове поняття, яке відображає динаміку 

розвитку конституційних відносин у різних сферах правозастосування, в 

тому числі, й у галузевій (конституційно-правовій) охоронній сфері [245, 

с.5]; як самостійний вид юридичного процесу (в широкому розумінні), який 

уособлює динамічні та статутарні властивості конституційного права; галузь 

процесуального права України; галузь процесуального законодавства 

України; конституційну діяльність по ініціюванню, розробці, прийняттю, 

внесенню змін до Конституції України, її реалізації та ефективізації дії [335, 

c.22-23].  

Найчастіше конституційний процес розглядають у значенні 

конституційного судового (юрисдикційного)  процесу, - як сукупність 

послідовних стадій конституційного провадження в процесі здійснення 
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конституційного судочинства, як діяльність конституційних судів та 

квазісудових органів по здійсненню конституційного контролю.  

Узагальнено в літературі виділяють широке і вузьке розуміння 

конституційного процесу. Конституційний процес у широкому розумінні 

пов‘язують загалом із  діяльністю  вищих органів державної влади, яка 

відбувається у формах, встановлених нормами конституційного права,  

процесом розвитку і удосконалення всіх конституційно-правових інститутів в 

конкретному суспільстві або у світі [466, с. 7], діяльністю компетентних 

органів держави та інших суб‘єктів конституційного права, спрямованою на 

реалізацію матеріально-правових норм галузі [460], як конституційний 

розвиток, -  «процес реалізації норм конституції, конституційних та інших 

законів, які регламентують процедури різних інститутів конституційного 

права (права і свободи громадян, форма держави, державна влада, місцеве 

самоврядування та ін.) суб‘єктами конституційного  права», а у вузькому 

розумінні – це «система правових норм і процедур, які регулюють порядок 

підготовки, розробки, прийняття та вступу в силу конституції (основного 

закону), зміну, перегляд та припинення дії конституції, а також забезпечення 

функціонування основних конституційних інститутів» [305, с.186-187]. 

Широке розуміння конституційного процесу має свої підстави, по-

перше, з огляду на значення конституції для життєдіяльності держави і 

суспільства та її соціально-політичну і правову сутність; по-друге, 

враховуючи широту предмета конституційного права - норм матеріального 

права, що потребують для своєї реалізації відповідних конституційних 

процесуальних норм. Останні, в свою чергу, утворюють власні структури в 

системі конституційного права і законодавства, загалом в системі права і 

законодавства держави. 

Конституційний процес у вузькому розумінні тлумачать залежно від 

сфери, виду матеріальних суспільних відносин, що реалізуються через такий 

процес.  З такої точки зору конституційний процес розглядають як 
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врегульовану процесуальними нормами конституційного права діяльність 

конституційних судів і квазісудових органів конституційного контролю по 

розгляду і вирішенню конституційно-правових спорів і справ про 

конституційні правопорушення, уточнюючи, що в такому випадку може бути 

застосований термін «конституційно-судовий процес» [60; 465, 466].  

Близький до цього за значенням можна вважати термін «конституційне 

провадження», під яким за твердженням В.М.Шаповала, розуміється  

«юридично визначений порядок діяльності спеціалізованих судових і 

квазісудових органів у здійсненні конституційної юрисдикції» [596, с. 277]. 

Досить поширеним є тлумачення конституційного процесу у зв'язку з 

внесенням змін до конституції, що може розглядатися як інститут 

конституційного права, яким визначається порядок дій  з розробки, 

прийняття та зміни конституції. «Конституційний процес – це система 

правових норм і процедур, які регулюють порядок підготовки, розробки, 

прийняття  і набуття чинності конституції (основного закону), змін, 

перегляду і припинення дії конституції, а також забезпечення ефективного 

функціонування основних конституційних інститутів протягом всього строку 

дії конституції»  [66, с.14]; система правових норм і процедур, які регулюють 

порядок підготовки, розробки, прийняття та вступу в силу конституції 

(основного закону), зміну, перегляд та припинення  дії конституції, а також 

забезпечення функціонування основних конституційних інститутів [305, с. 

186].  

Розуміння конституційного процесу в контексті внесення змін до 

конституції, поза сумнівом, має свої підстави. Як уже зазначалось, 

конституційна теорія і практика знає різні форми (найменування) внесення 

змін до основних законів: власне конституційна реформа, конституційна 

модернізація, ревізія, перегляд конституції, припинення дії конституції, 

прийняття нової конституції тощо. Незважаючи на можливі варіанти 

розрізнення таких форм перетворення конституції в конституційній доктрині, 
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принаймні залежно від їх обсягу (масштабності і глибини) подібні процеси 

завжди реалізуються як реформи. Це дає нам підстави характеризувати 

динаміку трансформації основних законів узагальнюючим поняттям  

«конституційний реформаційний процес».  

Слід зазначити, що в науковій літературі для процедур перегляду 

конституції і внесення до неї поправок пропонуються й інші терміни. Так, 

російська дослідниця О.Є.Шишкіна вважає, що такі процедури охоплюються 

родовою категорією «перетворення діючої конституції» 

(рос. преобразование) [587, с.7]. 

Ми вважаємо, що з точки зору термінологічної чистоти, вимог до 

юридичної термінології цей термін є надто загальним, він не вказує на зміст 

конституційної діяльності,  особливості форми, власне, перетворення. 

Натомість, якщо ведемо мову про конституційний реформаційний процес, є 

зрозумілим, по-перше, зв‘язок цього процесу  з конституцією; по-друге, зміст 

цього процесу – реформування; по-третє, специфіка динаміки перетворення  

– процес. 

Діяльнісний аспект конституційного процесу характеризується 

спрямованістю на Конституцію та походженням, відцентрованістю від неї. 

Перший напрям передбачає Конституцію в якості об‘єкта впливу (об‘єкта 

реформування) – тобто система процесуальних дій уповноважених органів 

спрямована на внесення змін до Основного Закону. У другому –  Конституція 

постає як основа діяльності, тож йдеться про реалізацію процесу на основі 

Конституції та розвиток Конституції як реалізацію конституційної реформи. 

В комплексі ці напрями характеризують конституційний процес як 

реформаційний.  

Конституційний реформаційний процес як система дій уповноважених 

органів щодо реформування Основного Закону, як правило,  у загальних 

рисах має бути визначена у ньому та деталізована в органічних і звичайних 

законах. Тобто, по суті йдеться про систему законодавчо визначених дій 
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суб‘єктів конституційної реформи щодо Основного Закону. Тому 

конституційний реформаційний процес – це один з видів юридичного 

процесу.  

У довідкових юридичних виданнях юридичний процес визначається як  

врегульований процесуальними нормами порядок діяльності компетентних 

державних органів, який виражається в системі їх процесуальних дій по 

підготовці, прийняттю і документуванню юридичних рішень загального і 

індивідуального характеру [593, с. 474]. В теорії права вважаться, що 

юридичний процес – збірне наукове поняття, різновид соціального процесу, 

що являє собою форму перетворення юридичних ідеальних моделей, 

закріплених в національному законодавстві і в міжнародних актах, в реальну 

систему правовідносин з її процедурною стороною, спрямованою на 

досягнення юридичного результату (цілі) [484, с.801]. З такої точки зору 

юридичний процес є інструментом матеріалізації юридичних моделей. 

Зауважимо, що проблеми тлумачення конституційного процесу багато в чому 

пов‘язані з суперечностями у тлумаченні власне юридичного процесу. На 

цьому неодноразово наголошували фахівці [55, с.23; 303]. 

 Багатоманітність суспільних відносин, врегульованих нормами 

конституційного права зумовлює численність і самих юридичних моделей, і 

форм їх  перетворення в реальну систему правовідносин, і різноманітність 

процедурних сторін.  

 За своєю суттю, як слушно визначено Х.В.Приходько, конституційний 

процес є самостійним видом юридичного процесу в Україні; «це системна 

сукупність юридико-процесуальних технологій, соціально-юридичних 

механізмів створення і реалізації Конституції України та закріплених за нею 

демократичних принципів суб‘єктами конституційного права. За змістом 

конституційний процес – це система елементів (складових), властивостей, 

процесуальних форм і процедур, опосередкованих видами конституційного 

процесу, зокрема, правореалізаційним (в суб‘єктивному значенні) процесом; 
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виборчим; референдумним процесом; парламентським; президентським; 

урядовим (правовиконавчим); судовим, в тому числі, конституційним 

юрисдикційним процесом;   муніципальним процесом, регіональним (в тому 

числі, автономним) процесом; а також особливою формою – конституційним 

установчим (статутарним) процесом. За формою конституційний процес – це 

система конституційно-процесуальних форм і процедур реалізації 

конституційної правосуб‘єктності, регламентованих конституційним 

законодавством»[335, с.23]. 

 Поняття юридичного процесу, як відзначає І.Куненко, є родовим щодо 

конституційного процесу як правового феномена, «а найближчим до нього 

родом – поняття «законодавчий процес». Останній є юридичним процесом 

вироблення законів держави; а оскільки Конституція також є законом, лише 

особливим (Основним Законом держави), що має верховенство над іншими 

(звичайними) законами, і має притаманні тільки їй специфічні властивості, то 

процес її розробки, прийняття та зміни відрізняється від того, який має місце 

щодо звичайних законів, і виступає як особливий законодавчий процес, а 

саме як конституційний процес» [245, c.12].  

Можна погодитись із думкою, про співвідношення законодавчого і 

конституційного процесу як загального і особливого [245, с. 13].  Адже 

конституційному (реформаційному)  процесу у вузькому розумінні в цілому 

притаманні ознаки законодавчого процесу, і низка законодавчих процедур, 

зокрема, щодо внесення і відкликання законопроектів  передбачених у главі 

18 Регламенту Верховної Ради України доповнюють процедури розгляду 

законопроектів, передбачені у главі 26  Регламенту Верховної Ради України. 

Разом з тим, розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції 

України відбувається у парламенті за спеціальною процедурою, що має 

суттєві відмінності від процедури прийняття інших законів.  

Крім того, конституційний реформаційний процес на відміну від 

законодавчого характеризується своїм колом суб‘єктів, які беруть участь на 
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різних його етапах, в першу чергу, це стосується процедур ініціювання 

внесення змін до Конституції України. Ці питання були розглянуті нами у 

попередньому розділі. 

Конституційний процес відрізняється  від законодавчого процесу також 

по змісту, функціям і стадіям. «На відміну від законодавчого процесу, який 

повністю вичерпується прийняттям і вступом в силу закону, конституційний 

процес не завершується прийняттям і вступом в силу конституції, його 

функція – за допомогою відповідних процедур забезпечити ефективне 

функціонування основних конституційних інститутів в умовах 

демократичного конституційного ладу. Конституційний процес значно 

відрізняється від законодавчого процесу і по стадіям» [66, с. 11].  

Види і кількість стадій конституційного реформаційного процесу 

залежать від обсягу і змісту конституційної реформи, і в кожній країні вони 

мають свої особливості. Так, російський дослідник В.В.Бородін називає  такі 

характерні для конституційного процесу основні стадії: а) прийняття 

законодавчим органом держави (конституційними зборами і т. ін.) рішення 

про поправки і перегляд старої або розробку проекту нової конституції; б) 

утвердження складу конституційної комісії, визначення їх статусу і умов 

роботи ; в) утвердження порядку роботи робочої групи конституційної 

комісії; г) розробка і обговорення в конституційній комісії загальної 

концепції конституції; д) утвердження в законодавчому органі або в іншій 

структурі загальної концепції конституції;е) рішення питання про 

ознайомлення населення з загальною концепцією конституції; ж) 

обговорення в конституційній комісії проміжних питань, пов‘язаних з 

підготовкою проекту конституції;з) вирішення питань, пов‘язаних з 

обговоренням проекту конституції перед її прийняттям; и) визначення 

порядку прийняття конституції (загальнонародний референдум і т.ін.); к) 

введення конституції в дію [66, с. 12]. 
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За змістом чинної Конституції України стадії конституційного 

реформаційного процесу мають свої  особливості, а практика конституційної 

реформи ще більше їх урізноманітнила.  

Так, згідно із ст. 154 Конституції України ініціатива внесення змін до 

Конституції  може бути реалізована Президентом України або третиною 

народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України 

шляхом подання відповідного законопроекту до парламенту. В той час, як ми 

вже зазначали, в різні роки ініціювання змін до Конституції України 

відбувалося президентами України шляхом видання відповідних указів та 

створення спеціальних органів для підготовки законопроектів (конституційна 

рада, конституційна асамблея, конституційна комісія тощо).  

За змістом Регламенту Верховної Ради України факультативною є 

стадія всенародного обговорення конституційного законопроекту, а 

розроблення та затвердження концепції конституційних змін взагалі не 

визнано у якості стадії конституційного процесу. Стадія введення 

конституційного закону в дію є ще більш проблематичною, на чому 

неодноразово наголошували фахівці [521; 522; 523; 524; 525; 527; 527; 606].  

При цьому законодавчий процес як один з етапів конституційного 

реформаційного процесу може взагалі бути відсутній і замінений інститутом 

всеукраїнського референдуму і референдумним процесом. Принаймні це  

передбачено в Законі України «Про всеукраїнський референдум» [350]. 

Крім того, ми вже звертали увагу на особливу роль у конституційному 

процесі Конституційного Суду України. Тож на відміну від законодавчого 

процесу конституційний реформаційний процес обов‘язково включає 

процедури судового конституційного контролю.  

Суттєвою особливістю конституційного реформаційного процесу слід 

вважати його зв‘язок з політичним процесом. Деякі вчені взагалі розглядають 

конституційний процес як різновид політичного процесу [245, с.5]. Для цього 

є певні підстави. Конституційний процес безпосередньо пов‘язаний і 
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взаємодіє з політичним процесом. Він формується під впливом політичного 

процесу, в ньому відбиваються політичні ідеї та інтереси і фіксується 

компроміс політичних сил в суспільстві з питань конституційного розвитку. 

Конституційний процес впливає на політичний  процес, визначаючи 

конституційно-правові форми політичної діяльності [66, с.7]. А політичний 

процес є визначальним для конституційного у тому плані, що саме на 

політичному рівні формується стратегія і тактика конституційних реформ.  

Якщо політичний процес взагалі можна вважати засобом завоювання, 

утримання, використання влади, то конституційний реформаційний процес є 

прямим віддзеркаленням цього. Крім того, в багатьох випадках 

конституційний реформаційний процес є відображенням 

зовнішньополітичних процесів, цілей, викликів, тенденцій тощо.  Політична 

домінанта визначає зміст, обсяг і характер внесення змін до Конституції 

України. Так попередній період конституційної реформи у політичній 

риториці характеризувався  як «системна модернізація». Поточний її період 

часто визнається як «точкові» , «секторальні» реформи. А загалом мотивація 

конституційної реформи, питання обсягу змін, форми і  характеру самого 

процесу – усеціло знаходяться в політичній площині. Але це в жодному разі 

не відміняє правових інструментів вирішення означених питань. 

Найбільш важливою ознакою для виділення реформаційного процесу 

як особливого виду конституційного процесу  слід, на нашу думку, вважати 

кінцеву ціль, на яку спрямована відповідна система процесуальних дій – 

реформування Конституції (внесення змін, доповнень) і легалізація 

конституційних новацій.  

В цьому зв‘язку важливе значення має категорія «конституційний 

закон», визначення місця і ролі цього виду законів в системі законодавства. 

Зазначимо, що термін «конституційний закони» вживається   в 

конституційних актах низки держав, зокрема, Росії, Казахстану, 

Таджикистану, Литви, Молдови, Азербайджану, Грузії. Але за змістом  
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конституційних норм в різних державах цей термін може мати різне 

значення. 

Так, у ст. 156 Конституції Азербайджанської Республіки визначається, 

що доповнення до Конституції приймаються у вигляді Конституційних 

законів [164].  

Із змісту ст.92 Конституції Казахстану випливає, що конституційний 

закон – це закон, який має прийматись на реалізацію Конституції: 

«конституційні закони мають бути прийняті протягом року з дня вступу в 

силу Конституцією. Якщо закони, названі в Конституції конституційними 

або акти, що мають силу таких були прийняті до моменту вступу її в силу, то 

вони приводяться у відповідність з Конституцією і вважаються 

конституційними законами Республіки Казахстан» [182].  

У статті 72 Конституції Молдови, в якій визначаються види законів в 

державі, конституційні закони визначені як закони щодо перегляду 

Конституції [183].  

В юридичній літературі це поняття вважається одним з найбільш 

дискусійних, що пов‘язано з низкою наукових і практичних підходів до їх 

визначення. По-перше, конституційним законом називають один або декілька 

актів, що в сукупності офіційно чи фактично утворюють конституцію, як 

наприклад, Конституція Австрії або зібрання «Основних Законів Ізраїлю». 

Крім того, конституційними називають закони про внесення змін до 

конституції. До конституційних законів відносять також  закони про 

введення в дію конституції. Нарешті, конституційними законами вважаються 

закони, прийняття яких прямо передбачено, або випливає з конституції.  

Теоретичною основою виділення конституційних законів в особливу 

категорію слугує доктрина про два види влади: установчу і законодавчу. 

Вважається, що прийняття конституції і поправок  до неї – це здійснення 

установчої влади, прийняттям всіх інших законів реалізується законодавча 

влада [113]. 
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В науковій літературі неодноразово обґрунтовувалась необхідність  

виділення конституційних законів у системі законодавства України, що має 

важливе теоретичне і практичне значенні насамперед при здійсненні 

конституційного контролю.  

Ми погоджуємось з розумінням конституційних законів як законів про 

внесення змін до Конституції України і законів, що забезпечують  

легалізацію (введення в дію)  конституційних новацій.  

Конституційний реформаційний процес відбувається у вигляді 

послідовних стадій, які є системою процесуальних дій, що цілеспрямовано 

здійснюються суб‘єктами та учасниками конституційної реформи шляхом 

реалізації їх відповідних повноважень. Послідовність, як характерна ознака 

конституційного процесу, означає наявність вимог чіткої регламентації 

черговості дій, що обумовлює його (процесу) досконалість, оптимальність і 

ефективність. «Навпаки, недостатність правової регламентації цієї 

послідовності, а тим паче її відсутність, суттєво знижує якість 

конституційного процесу, його динамічність і, як наслідок, унеможливлює чи 

значно ускладнює реалізацію суб‘єктами конституційних відносин своїх 

юридичних прав і обов‘язків» [517, с.362]. А вихід за межі повноважень 

учасниками процесу,  порушення його послідовності загалом  нівелює 

значення конституційної реформи. 

Конституційний реформаційний процес по своїй суті – це  

правотворчій процес. Узагальнено конституційно-правотворчий процес 

характеризується в юридичній літературі як «встановлений нормами 

конституційного права порядок діяльності суб‘єктів конституційних 

відносин з аналізу та оцінки правових потреб суспільства, формування і 

прийняття відповідних і адекватних суспільному розвиткові правових рішень 

і актів» [517, с.364]. Якщо метою правотворчості є «створення єдиної, 

внутрішньо узгодженої системи норм, яка регулює різноманітні за змістом 

суспільні відносини; розвиток і вдосконалення національного права у 
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контексті основних тенденцій розвитку міжнародного права та відповідності 

його основним стандартам; утвердження принципу верховенства права»  

[519, с. 355-356], то реформування Конституції, яка є основою системи права 

і системи законодавства, є безпосереднім виявом конституційної 

правотворчості. 

Врахувати існування такого явища як конституційна правотворчість 

означає «дати оцінку обставинам, які вказують, хто є «суб‘єктом генеруючої 

суспільної ролі» - установчі органи, організації народовладдя: а) народ; б) 

легітимні органи, які представляють народ; в) суб‘єкти політичного процесу 

(владна партія  та учасники спільної взаємодії у досягненні завдань 

конституціоналізму, в якому конституція – це основа і тому вона регулятор, 

вона критерій конституційної правової і законодавчої систем)» [477, с. 26]. 

З урахуванням низки наведених ознак конституційного 

реформаційного процесу маємо підстави запропонувати таке його 

визначення :  конституційний реформаційний процес  являє собою систему 

правових норм і процедур, що встановлюють форми і  порядок підготовки, 

прийняття і набуття чинності Конституції, внесення зміни до неї та 

забезпечення функціонування основних конституційно-правових інститутів.  

За формою і змістом конституційний процес в Україні є 

поліструктурним  правовим явищем. Він може охоплювати законотворчий, 

законодавчий, референдумний, конституційний юрисдикційний процеси і 

відповідні процедури.  

Як складне правове явище, конституційний реформаційний процес 

може поєднувати різні види і форми. В юридичній літературі виділяють 

конституційний процес як поточний, тобто  процес внесення змін до існуючої 

Конституції, в тому числі, прийняття нової її редакції та  як перспективний 

процес - процес розробки та прийняття нової Конституції [245, с.9-10]. 

У Конституції України відсутні терміни «нова редакція Конституції» 

чи «нова Конституція», немає чіткого поділу процедур внесення змін до неї і 
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прийняття нової редакції Конституції України й зовсім не йдеться про 

можливість прийняття нової Конституції України.  

Терміни «нова редакція Конституції» і «нова Конституція», як ми вже 

звертали увагу в цій роботі,  містяться в Законі України «Про всеукраїнський 

референдум» [350].  У статті 3 зазначеного Закону, в якій визначаються види 

всеукраїнського референдуму за предметом, зокрема передбачено 

конституційний референдум, який може охоплювати питання  про схвалення 

нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, 

скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін 

до Конституції України.  

У п.2 ст. 15 цього ж Закону визначається, що шляхом всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою Український народ як носій 

суверенітету і єдине джерело влади в Україні може реалізувати своє 

виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом 

прийняття Конституції України (установчу владу) у порядку, який 

визначений цим Законом. Таким чином ця норма закріплює право народу 

шляхом виявлення своєї ініціативи приймати на  всеукраїнському 

референдумі  нову Конституцію України, що є реалізацією його установчої 

влади.  А у ст.16 зазначеного Закону в якості установчої  влади  визначається 

також прийняття  на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою 

нової редакції Конституції. Тож у цьому Законі по суті не вирізняється 

юридичне у політичне (установче) значення термінів «нова редакція 

Конституції» і «нова Конституція», а також не вирізняються  відповідні 

референдумні процедури.  

З іншого боку, маємо визначений у розділі XIII Конституції України 

порядок внесення змін д Конституції України. Якщо мати на увазі поєднання 

процедур, передбачених ст.155 і 156 Конституції України, то таким чином 

може бути прийнята і нова редакція Конституції і нова по суті Конституція 

України, залежно від змісту запроваджуваних змін в частині засад 
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конституційного ладу, форми державного правління, територіального 

устрою.  

При цьому відсутність розрізнення процедур за предметом «нова 

редакція Конституції» чи «нова Конституція» або й просто «Закон про 

внесення змін до Конституції»  створює умови для нівелювання установчої 

влади народу та його права визначати і змінювати конституційний лад в 

державі. 

Загалом, враховуючи суперечливу практику внесення змін до 

Конституції України і  недосконалість правового регулювання відповідних 

конституційних процедур для нас очевидною є  потреба в більш чіткому 

регулюванні конституційного реформаційного процесу в Україні. Детальніше 

основні проблеми конституційного реформаційного процесу будуть 

розглянуті нами в наступних підрозділах цього розділу. 

 

 

3.2 Принципи  та нормативні константи конституційного 

реформаційного процесу 

 Проблема принципів конституційного реформаційного процесу – це 

проблема результативності конституційної реформи, легітимності 

конституційних змін та, по великому рахунку,  – укріплення державності і 

демократизму  в Україні.  Тому актуальність її дослідження є високою як з 

точки зору потреби  напрацювання належної методології конституційних 

змін в Україні, так і в практичному плані. При цьому якщо проблематика 

принципів юридичного процесу та галузевих процесів (адміністративного, 

кримінального, цивільного, господарського) неодноразово була предметом 

уваги вчених, то принципи конституційного реформаційного процесу такої 

уваги ще потребують, оскільки вони мають бути підґрунтям практики 

реформування Конституції в Україні.  
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 Для виділення принципів  конституційного реформаційного процесу 

необхідно врахувати, що цей вид юридичного процесу визначає динаміку 

конституційної реформи, а отже є формою і засобом реалізації 

конституційної реформи. Тож принципи реформаційного процесу (процесу 

запровадження, реалізації конституційної реформи) є складовою принципів 

конституційної реформи як політико-правового феномену і разом з тим 

мають самостійне значення як такі, що визначають сутність цього процесу і 

відображають шлях оновлення Основного Закону. 

Конституційна реформа, як ми вже зазначали,  є складним системним 

правовим явищем, яке включає низку формальних, матеріальних, 

організаційних, соціальних, політичних тощо аспектів. Тому, очевидно в 

науковій літературі принципи конституційної реформи поділяють на: «1) 

системні (оптимальності, цілісності, системного взаємозв‘язку елементів, 

ієрархії, інтеграції, формалізації); 2) загально соціальні (розвитку 

економічної свободи громадян і соціальної відповідальності держави, 

збалансованого розвитку політичної системи, ефективного розмежування 

повноважень органів державної влади, розвитку федералізму, удосконалення 

конституційної моделі прав, свобод і соціальних обов‘язків громадян, 

розвитку ідеологічного багатоманіття і патріотичних основ життя 

суспільства; 3) правові (науковості конституційної правотворчості, правової 

автохтонності конституційної реформи; розвитку положень Конституції в 

поточних нормативних правових актах); 4) організаційні (предметної 

взаємодії органів державної влади при  проведенні конституційної реформи, 

програмного забезпечення конституційно реформи, безперервності, 

динамізму і дотримання послідовності етапів конституційної реформи)»  

[143, с. 14].  

 Якщо ж йдеться про самостійне значення принципів конституційного 

реформаційного процесу, то можна вести мову: по-перше, про їх пов‘язаність 

конституційними цінностями, які є принципами вищого порядку, і, 
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насамперед, цінність самої конституції. По-друге, про правові постулати 

цього виду юридичного процесу. По-третє, принципи, на яких ґрунтуються  

(мають ґрунтуватися) окремі види конституційних  процедур, проваджень, 

етапів конституційної реформи. 

 Серед принципів вищого порядку – конституційних цінностей, які є 

визначальними для принципів конституційного реформаційного процесу і 

становлять їх основу пріоритет має  найвища соціальна цінність в Україні – 

людина, її життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Тому 

очевидно принцип гуманізму є засадничим для будь-якого виду юридичного 

процесу, і особливо для конституційного реформаційного. Адже і у самій 

Конституції України визначається, що при прийняття нових законів або 

внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод (ст.22), Конституція України не може бути змінена, 

якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і 

громадянина (ст. 156). 

 По-друге, - цінність самої Конституції.  Цінність конституції в будь-

якій демократичній правовій державі обумовлена її правовими 

властивостями як правового нормативного акта установчого характеру, що 

займає особливе місце в ієрархічно побудованій системі правових 

нормативних актів та інших форм права [91, с. 12].  

 Особлива цінність Конституції України виявляється в її соціальній і 

правовій сутності, що знаходить свої відображення у визначенні держави як 

суверенної незалежної, демократичної, соціальної, правової. Цінність 

Конституції полягає і в тому, що вона закріплює і гарантує фундаментальні 

для держави і суспільства інші цінності – цінність людини, її життя і 

здоров‘я, честі і гідності, недоторканності і безпеки, непорушності її прав, 

верховенство права, належність права власності Українському народу щодо 

землі, її надр, атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів в 

межах території України, її континентального шельфу, виключної (морської) 
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економічної зони, визначення землі основним національним багатством, що 

перебуває під особливою охороною держави та ін. 

Конституційною цінністю вищого порядку в Україні є власне сам 

суверенний Народ, який володіє невід‘ємним правом визначати і змінювати 

конституційний лад. Саме тому, народ як носій установчої влади є головним 

суб‘єктом конституційної реформи і його участь має бути забезпечена на всіх  

етапах конституційного процесу, хоча зрозуміло, що така участь може 

відбуватися у різних формах. 

 Щодо правових постулатів  конституційного реформаційного 

процесу, слід щонайперше назвати принципи: гуманізму, відповідності праву 

і законності, демократизму, публічності,  системності, наукової 

обґрунтованості,  об‘єктивності, легітимності.  

Принцип гуманізму загалом вважається одним із принципів права. У 

конституційному процесі він означає спрямованість закону на забезпечення  і 

захист прав людини. Конституція і законодавство має бути пронизане 

принципом  гуманізму, а законодавча діяльність має слугувати засобом для 

цього. Тому гуманізм, справедливість, права людини мають бути основою 

діяльності держави, в тому числі пов‘язаної з удосконаленням 

конституційно-правових засад її функціонування.  

Принцип відповідності праву не лише тексту конституційних новацій, 

але й процедур їх створення, запровадження і реалізації безпосередньо 

пов‘язаний з принципом законності і конституційною характеристикою 

держави як правової. Зміст цього принципу, на нашу думку, полягає у тому, 

щоб підпорядкувати конституційну правотворчість вищим принципам права 

– рівності, справедливості, свободи та ін. 

Принцип відповідності праву, як ми вже зазначити, безпосередньо 

пов‘язаний із принципом законності. Разом з тим останній має і  самостійне 

значення.   



242 
 

  Принцип законності – основний принцип будь-якого виду юридичного 

процесу і всіх напрямів діяльності держави, її органів і посадових осіб. 

 У юридичній літературі принцип законності тлумачиться як такий, що 

складається з низки інших принципів.  Найбільш важливими з них є 

наступні: «1. Принцип єдності законності полягає у забезпеченні єдності 

розуміння законів та підзаконних актів, одноманітного тлумачення та 

застосування нормативно-правових актів, встановлення рівних можливостей 

та відповідальності для всіх суб'єктів права. 2. Принцип загальності 

законності забезпечує рівність всіх суб'єктів суспільних відносин перед 

законом. 3. Верховенство закону виявляється у вищій юридичній силі закону 

у порівнянні з іншими нормативно-правовими актами. 4. Принцип 

гарантованості прав та свобод громадян забезпечує конституційне їх 

закріплення і гарантування, відповідність міжнародно-правовим стандартам 

та можливість поновлення порушених прав. 5. Взаємодія законності та 

доцільності полягає у можливості суб'єктів правових відносин приймати 

найбільш ефективні, доцільні рішення у межах правового поля, визначеного 

нормою права. 6. Невідворотність відповідальності як принцип законності 

полягає у тому, що кожне скоєне правопорушення повинно бути розкрито, а 

винні у його вчиненні повинні нести відповідальність, передбачену законом. 

7. Взаємозв'язок законності та культури визначає взаємозалежність рівня 

законності від рівня загальної і правової культури громадян та посадових 

осіб. Вона виявляється у процесі підготовки законопроектів, їх реалізації, 

впливає на рівень правосвідомості суб'єктів та забезпечує усвідомлену 

потребу добровільного, свідомого виконання законоположень» [519, с.236].  

 Крім того, в юридичній літературі виділяються й інші принципи 

законності. «Законність, - як слушно стверджує Н.М.Оніщенко, - є 

найадекватнішою формою закріплення правопорядку. Якщо закон означає 

офіційне визнання масштабу свободи, то законність є вимога дотримуватися 

такого масштабу, а режим законності – стан суспільних відносин, за якого 
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цей рівний та відносно справедливий масштаб свободи може бути реально 

використаний суб‘єктами права» [287]. 

Для нашого дослідження цей принцип означає: непорушність 

виключного права народу визначати і змінювати конституційний лад в 

державі, неможливість узурпації цього виключного права народу будь-ким; 

здійснення повноважень органів державної влади виключно в межах 

Конституції і відповідно до законів України; найвища юридична сила 

Конституції в системі нормативно-правових актів.  

Законність конституційної реформи означає і її правовий характер, - 

відповідність праву як мірі свободи і справедливості. Законність 

конституційних процедур означає їх реалізацію виключно у конституційний 

спосіб. Тобто, яких би змін не потребувала Конституція  України, - вони 

мають відбуватися (проводитися) виключно на основі встановлених у 

Конституції України принципів, процесуальних правил і норм.  

 Розглядаючи  принцип законності слід звернути увагу і на принцип 

правової визначеності. Зазначимо, що в конституційній доктрині цей 

принцип тлумачиться  у зв'язку з принципом верховенства. Свідчення цьому 

знаходимо у низці рішень Конституційного Суду України. Так у ч.2 п. 5.4. 

мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 

22.09.2005 р. № 5-рп/2005 вказано, що вимога  визначеності,  ясності і 

недвозначності правової норми випливає із конституційних   принципів   

рівності   і   справедливості, «оскільки інше не може забезпечити її однакове 

застосування, не  виключає необмеженості трактування у правозастосовній 

практиці і неминуче призводить до сваволі» [447]. А у Рішенні 

Конституційного Суду України від 26.09.2010 р., № 17-рп/2010 зазначається, 

що одним із елементів  верховенства  права  є  принцип  правової 

визначеності,  у  якому стверджується,  що обмеження основних прав 

людини  та  громадянина  і  втілення  цих  обмежень  на   практиці допустиме 
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лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм,  

встановлюваних такими обмеженнями [448].  

 Дослідники пропонують розглядати принцип правової визначеності 

як «сукупність вимог до організації та функціонування правової системи з 

метою забезпечення перш за все стабільного правового становища індивіда 

шляхом вдосконалення процесів правотворчості та правозастосування» [329, 

c.54]. Крім цього, принцип правової визначеності пов‘язують з процесом 

правотворчості, з вимогою його несуперечливості,  «тобто відсутності 

колізій, здатних дезорієнтувати суб‘єкта у масиві законодавства, та 

стабільності правових норм, яку слід розуміти як відсутність частого 

внесення змін у нормативно-правові акти, оскільки інакше суспільні 

відносини не встигатимуть адаптуватися до нових нормативних умов» [329, 

с. 55; 582, с. 322-323]. 

  Такий аспект принципу правової визначеності безпосередньо 

стосується і конституційної реформи та процесу конституційної 

нормотворчості. Враховуючи таке значення цього принципу на перший 

погляд може скластися враження, що він заперечує реформу як таку, але в 

правильному розумінні цей принцип спрямований на заперечення 

невиправданого суб‘єктивізму і свавілля щодо конституційної реформи.  

Принцип правової визначеності ставить вимогу визначення цілей 

конституційної реформи, чітке визначення завдань та прорахунок  її 

наслідків. Він виконує функцію запобігання  необґрунтованих, непотрібних 

конституційних реформ. 

В Конституції України зміст цього принципу частково виражений  у 

ст.158, згідно з якою, законопроект про внесення змін до Конституції 

України, який розглядався Верховною радою України, і закон не був 

прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж 

через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. Верховна Рада 



245 
 

України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й 

ті самі положення Конституції України.  

Принцип демократизму безпосередньо пов‘язаний з попередньо 

розглянутими принципами гуманізму, відповідності праву, законності 

конституційного процесу. Адже право як вищий закон існування людства і 

законність як форма правового порядку може існувати лише в умовах дії 

принципу демократизму та відповідного  правового (державного) режиму.  

Принцип демократизму слід вважати як принципом конституційної 

реформи, так і обов‘язковою характеристикою конституційного процесу. В 

першому випадку демократизм слід вважати як конституційну цінність, а 

його формами вираження в Україні є суверенні, невідчужувані  права народу, 

республіканська форма правління, забезпеченість форм народного 

волевиявлення, заборона узурпації державної влади, політична, економічна 

та ідеологічна багатоманітність суспільного життя та ін. Саме тому в 

конституційних актах низки держав містяться заборони посягань на подібні 

цінності.  

 Так, наприклад, ст. 1 Конституції Литовської Республіки визначає в 

якості «конституційної норми Литовської Республіки і засадничого принципу 

держави» незалежність і демократизм Республіки. Ця норма, згідно із ст. 2 

може бути змінена виключно шляхом загального опитування (плебісциту) 

народу Литви, якщо за це висказались не менше трьох четвертих всіх 

громадян, які володіють активним виборчим правом. А у ст. 3 Конституції 

проголошено, що ніхто не може ущімлювати або обмежувати суверенітет 

Народу, присвоювати собі його волю [213].  

Стаття 158 Конституції Азербайджану міститься заборона внесення до 

положень (розділу 1), що визначають обсяг і характер влади народу в державі 

[164].  

Подібні запобіжні норми містяться і в конституційних актах інших 

держав. В Конституції України хоча і утверджено принцип народного 
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суверенітету та демократизм як принцип організації і реалізації державної 

влади не визначено як конституційну цінність, що має особливий режим 

правової охорони. У цьому зв‘язку слушним видається твердження 

Ю.Г.Барабаша про необхідність перегляду переліку матеріальних обмежень у 

процесі конституційної реформи, до якого обов‘язково мають увійти такі 

цінності, як демократія [41, c.97].   

Принцип демократизму  є невід‘ємною характеристикою  - ідеєю 

конституційного процесу. В.М.Шаповал слушно акцентує, що «демократія  

це дотримання визнаних і визначених процедур». «Справжня демократія 

передбачає транспарентність у застосуванні відповідних процедур, доведення 

до загального відома об‘єктивної інформації про владні рішення і дії. Інакше 

політично і юридично задекларована демократія є імітаційною» [575, с. 13-

14.] 

Отже, демократичний характер державної влади і демократизм 

конституційної реформи неможливо забезпечити поза вимогою публічності у 

функціонуванні державної влади. 

Принцип публічності конституційного процесу має декілька аспектів. 

По-перше, - це вимога забезпечення інформованості суспільства про 

заплановані реформи, про хід їхньої реалізації на різних етапах, вільний 

доступ громадськості до інформації про зміст реформування, оцінки 

конституційних новацій, прогнозів вітчизняного та міжнародного 

експертного середовища.  Адже така інформацію не може бути в принципі 

державною таємницею. 

Другий аспект принципу публічності визначає роль конституційного 

процесу як засобу забезпечення публічних інтересів, - інтересів держави, 

народу, нації, що прямо корелюється із забезпеченням суверенітету в 

державі [248, с. 57].  

Публічність конституційної реформи і конституційного процесу 

означає розуміння, усвідомлення  суспільством цілей і наслідків реформ, 
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можливість участі різних груп  суспільства, громадських організацій, 

політичних партій тощо у процесі реформування конституції на різних його 

етапах. Так у висновку Венеціанської комісії щодо конституційної ситуації в 

Україні (2010 р.) особливо наголошувалось, що легітимність конституційної 

реформи  може бути досягнута,  тільки якщо конституційні зміни будуть 

внесені після  широкої,  відкритої та   вільної   суспільної   дискусії   за   

участю   опозиції   та громадянського  суспільства  [367].  

Системність як принцип конституційного реформаційного процесу, як і 

попередні принципи має значення і для змісту конституційної реформи, і для 

порядку її запровадження. Матеріальний аспект системності полягає у 

дотриманні системності конституційних норм, системності конституційних 

змін. Процесуальний аспект системності процесу перетворення конституції 

характеризується єдністю,  цілісність та послідовністю процедур і стадій 

реалізації повноважень суб‘єктів конституційної  реформи.  

Системність конституційної реформи у значній мірі є запорукою її 

ефективності. Ефективність конституційної реформи слід розуміти як її 

дієвість, результативність, коли в результаті її реалізації досягаються як цілі 

реформи і завдання, що нею ставилися, так і держава та суспільство 

наближаються до мети свого існування.  

Принцип науковості  передбачає наукове підґрунтя  конституційної  

правотворчості і конституційного процесу, він зобов‘язує брати до уваги 

наукові знання про необхідність правового регулювання тих чи інших сфер 

суспільних відносин. Науковість конституційного процесу має в своїй основі  

глибоке розуміння вихідних фактичних даних і закономірностей розвитку 

суспільних відносин.   

Конституційна реформа і конституційний реформаційний процес, що 

відображають певний рівень правової свідомості і правової культури 

суспільства,  разом з тим  мають відповідати  потребам суспільного розвитку. 

Принцип науковості зобов‘язує прогнозувати наслідки запроваджуваних 
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реформ, в тому числі враховувати процесуальні особливості різних форм 

перетворення конституції. «Оновлений Основний Закон має базуватися на 

наукових засадах і враховувати як вітчизняний, так і зарубіжний досвід» 

[585, с.23].  

Принцип об‘єктивності «спрямований на максимально можливе в 

суб‘єктивних умовах виключення з конституційного процесу проявів 

суб‘єктивізму» [517, с. 263], однобічності в мотивації конституційної 

реформи,  оцінці проблем і потреб конституційної реформи, її стратегії і 

тактики. 

 Щодо вимоги легітимності конституційного  процесу, то вона була 

особливо підкреслена у рішенні Конституційного Суду України у справі про 

додержання процедури внесення змін до Конституції : дотримання 

встановленої Конституцією України процедури  розгляду,  ухвалення  та 

набрання чинності законами,  у тому числі й законами про внесення  змін  до  

Конституції  України  є  однією  з  умов  легітимності  законодавчого 

процесу [450]. Попри суперечливу загалом оцінку цього рішення, висновок 

щодо необхідності дотримання процедури законодавчого процесу і 

забезпечення його легітимності не може бути підданий сумнівам. 

 Дотримання визначеної у Конституції і законах процедури внесення 

змін до Основного Закону, як слушно відзначено в науковій літературі, по-

перше,  сприяє забезпеченню певної конституційної спадкоємності, «за якої 

перебіг державно-правового життя буде починатися не з «чистого паперу», а 

на основі тих позитивних норм, які були напрацьовані в ході державного 

будівництва та відбиті в попередніх Основних Законах, починаючи з 1996 р. 

По-друге, чітке дотримання процедур Розділу XIII, залучення до них вищого 

представницького органу – парламенту дозволить досягти компромісу 

інтересів, консенсусу з приводу нового Основного Закону, а не превалювання 

прагнень тих, чий законопроект буде винесений на всеукраїнський 

референдум. По-третє, сам факт відповідності прийнятих поправок 
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положенням Розділу XIII убезпечить майбутній Основний Закон від 

обвинувачень у нелегальності, які можуть істотно вплинути на ставлення до 

нього в суспільстві, де конституційний нігілізм і так відчутний» [121, с.9]. 

Розглянутим, думається, принципи конституційного реформаційного 

процесу не вичерпуються, що дозволяє виділяти й інші принципи. Ми 

визначити серед них найбільш важливі – провідні, поза якими 

конституційний процес як правове явище навряд чи  можна вважати 

можливим.  

Наступна група принципів, властивих конституційному 

реформаційному процесу як політико-правовому явищу є принципами, на 

яких ґрунтуються  (мають ґрунтуватися) відповідні конституційні процедури.  

Ключове значення тут має законодавчий процес і відповідні процедури. 

Розглянемо основні принципи – теоретико-правове підґрунтя таких 

процедур.  

В науковій юридичній літературі  до засадничих принципів 

законодавчого процесу відносять: легалізм (законність), колегіальність, 

політичну різноманітність та багатопартійність, відкритість [58, с.20]. 

Специфіка законодавчого процесу, пов‘язаного із внесенням  змін до 

Конституції України зумовлює і особливості його принципів. Принцип 

законності (легалізму) тут має особливе значення. Попри багатоаспектність 

змісту цього принципу наголосимо на  пріоритетності норм Конституції 

щодо визначення особливостей цього виду процесу. Відповідно в якості його 

принципу можемо назвати принцип конституційної визначеності.  

Принцип політичної, економічної і соціальної доцільності внесення 

змін до  Конституції України спрямований на відмежування об‘єктивних і 

суб‘єктивних чинників законодавчого конституційного процесу. 

Принцип зумовленості конституційного процесу політичним процесом 

можна  розуміти з урахуванням того, що «рішення політичної еліти щодо 

необхідності внесення змін до Основного Закону, обговорення цих змін у 
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суспільстві та формулювання ідеї конституційних змін, проведення 

референдуму з питання необхідності прийняття нової конституції держави 

або утворення спеціального суб‘єкта конституційної правотворчості тощо – 

це політичний процес, а поданий до вищого законодавчого органу держави 

законопроект про внесення змін до Конституції – це вже початок 

конституційного процесу» [245, с.7]. 

Принцип колегіальності прийняття рішень основними учасниками 

процесу та  обов‘язковості кворуму має своїм підґрунтям норми Конституції 

України і Регламент Верховної Ради України. Статті 155 і 156 Конституції 

України встановлюють вимоги  кількісного складу Верховної Ради України 

щодо попереднього та остаточного прийняття законопроекту про внесення 

змін до Конституції України. Вимоги щодо кількості народних депутатів, які 

мають брати участь у процедурах проходження законопроекту про внесення  

змін до Конституції України визначені у статтях 143,146, 149, 150, 151 

Регламенту Верховної Ради України.  

Принцип відповідності змісту конституційного закону (внесення змін 

до конституції, введення в дію конституції, припинення чинності конституції 

чи конституційного закону, прийняття нової редакції конституції, прийняття 

нової конституції)  певним законодавчим процедурам або принцип  належних 

законодавчих процедур за змістом Конституції України діє залежно від 

обсягу конституційних перетворень. Процедури внесення змін до 

Конституції України, що не зачіпають розділи I, III, XIII суттєво 

відрізняються від тих, що стосуються вказаних розділів.  

Принцип дотримання особливостей законодавчої техніки. По суті цей 

принцип конкретизована вимога законності конституційного реформаційного 

процесу і відповідних законодавчих процедур. З іншого боку, техніка 

вироблення конституційних законів є окремими видом спеціальної 

законодавчої техніки [431, с. 212].  
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Оскільки конституційний реформаційний процес обов‘язково включає 

процедури судового конституційного контролю, не можна оминути увагою і 

відповідні принципи.  

Розглядаючи принципи судового конституційного контролю слід, перш 

за все, звернути увагу на визначені  ст. 2 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» основні принципи діяльності 

Конституційного Суду України, а це: принципи:  верховенства права, 

незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і 

всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.   

Окрім цих загальних принципів діяльності Конституційного Суду 

України, зазначений закон встановлює і спеціальні принципи, що стосуються 

конституційного реформаційного процесу і відповідних процедур судового 

конституційного контролю.  

Пріоритетними серед таких принципів є принцип обов‘язковості 

розгляду справи і дачі висновку Конституційним Судом України щодо 

відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України проекту закону 

про внесення змін до Конституції України, поданого до Верховної Ради 

України згідно із статтями 154, 155 і 156 Конституції України. Цей принцип є 

конституційною вимогою, він спрямований на забезпечення конституційних 

цінностей і законності конституційного процесу. 

 Так само конституційною вимогою є принцип обов‘язкової 

відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Цей принцип визначає мету 

судового конституційного контролю і відповідних конституційних процедур 

та  є засобом охорони Конституції і конституційних цінностей. 

 Ще один принцип судового конституційного контролю – принцип 

обов‘язковості висновку Конституційного Суду України для всіх інших 

суб‘єктів конституційної реформи та учасників конституційного 

реформаційного процесу: висновок Конституційного Суду України є 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2428#n2428
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2429#n2429
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2430#n2430
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
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остаточним і оскарженню не підлягає (ст. 66 Закону України «Про 

Конституційний Суд України»).  

 Наступний принцип має темпоральне значення і пов‘язаний із строками 

конституційної реформи та покликаний забезпечити раціонально оперативне 

її запровадження   - принцип невідкладності розгляду справи про 

відповідність проекту закону про внесення змін до Конституції України 

вимогам Основного Закону Конституційним Судом України та 

обов‘язковості додержання строку, визначеного ст. 57 Закону про 

Конституційний Суд : у разі провадження за конституційним поданням, яке 

визнано Конституційним Судом України невідкладним, строк розгляду 

такого подання не повинен перевищувати одного місяця. 

 Принцип обов‘язкового оприлюднення відповідного висновку 

Конституційного Суду (ст. 67 Закону України «Про Конституційний Суд 

України») – спрямований на забезпечення публічності судової 

конституційної процедури і реформаційного процесу в цілому.  

Ще однією групою принципів конституційного реформаційного 

процесу є принципи конституційного референдуму. Зауважимо, що в 

науковій літературі  проблематика референдного процесу все більше 

привертає увагу фахівців. Актуальність референдної проблематики 

зумовлена як потребами практики забезпечення конституційного принципу 

народного суверенітету і розвитку демократичних засад організації 

державної влади, так і необхідністю вирішення теоретичних проблем з 

означених питань. 

У цьому плані варто звернути увагу на наукові розробки 

М.В.Оніщука [289; 290; 292]. Вчений виділяє три групи принципів 

референдної демократії: принципи-ідеї, принципи норми, принципи приписи. 

Конституційні засади референдного процесу, які ідентифікують як 

процесуальні принципи референдної демократії представлено принципами 

конституційного референдного процесу, інваріативності референдного 
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процесу, процесуальної компетенції суб‘єктів референдного процесу, 

судового захисту конституційного права на участь у референдумі тощо. Крім 

того, вчений виділяє групу функціональних принципів референдної 

демократії, які визначають керівні засади правового механізму реалізації 

референдної демократії в Україні. При цьому функціональні принципи, на 

думку вченого, слід відмежовувати під предметних принципів референдної 

демократії, властивих референдний процедурі (матеріальні норми-принципи) 

та референдному процесові (процесуальні норми-принципи) [290, с. 20]. 

Зазначене стосується і референдних процедур, пов‘язаних із конституційним 

процесом. 

Найбільш загальні вимоги референдних процедур, пов‘язаних із 

внесенням змін до Конституції України встановлено у  ст. 156 Основного 

Закону України, згідно з якою, проведення всеукраїнського референдуму є 

обов‘язковим для затвердження прийнятого Верховною Радою України (не 

менш як двома третинами від конституційного складу) законопроекту про 

внесення змін до Конституції, що стосуються  її розділів I, III, XIII. 

Призначення такого референдуму є обов‘язком Президента України. 

Закон України «Про всеукраїнським референдум у ст. 5  встановлює 

основні принципи проведення всеукраїнського референдуму: 1) загального 

права голосу; 2) рівності; 3) законності; 4) прямого волевиявлення; 5) вільної 

участі у всеукраїнському референдумі; 6) таємності голосування; 7) 

особистої участі у голосуванні; 8) однократності голосування. 

Крім того, до принципів референдних процедур, слід віднести вимоги 

зазначеного Закону щодо: публічності і відкритості процесу референдуму (ст. 

13);  неможливість  призначення (проголошення) чи проведення 

всеукраїнського референдуму  в умовах воєнного чи надзвичайного стану на 

всій території України (ст. 21); відкритості і гласності організації і 

проведення всеукраїнського референдуму (ст. 22); гарантування державою 

громадянам України, політичним партіям та громадським організаціям, 
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ініціативній групі з проведення всеукраїнського референдуму право вільно 

обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести 

агітацію щодо питань, винесених на всеукраїнський референдум, на зборах, 

мітингах, демонстраціях, у друкованих виданнях, аудіовізуальними 

(електронними) засобами масової інформації; обов‘язковості сприяння 

органами державної влади і органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами  проведенню зборів і мітингів з обговорення питань, які 

виносяться на всеукраїнський референдум, завчасного сповіщення громадян 

України про час і місце їх проведення, надавання у необхідних випадках 

приміщення та здійснення інших заходів для забезпечення вільного та 

свідомого волевиявлення громадян; обов‘язковості офіційного 

оприлюднення рішень комісій референдуму, рішень органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського 

референдуму (ст.22); обов‘язкового висвітлення засобами масової інформації 

ходу підготовки і проведення референдуму, надання збалансованої 

інформації стосовно змісту питання референдуму та юридичних наслідків 

референдуму (ст.22).  

Окремо слід приділити увагу п.8 ст. 22 Закону України «Про 

всеукраїнський референдум», яким встановлено обов‘язок Президента 

України і  Центральної виборчої комісії здійснювати перевірку щодо 

відповідності Конституції України, законам України питань, які 

пропонується винести на всеукраїнський референдум, зокрема, за народною 

ініціативою. З одного боку, цю норму можна тлумачити як принцип 

обов‘язковості політичного контролю, що має застосуватись у референдному 

процесі у зв‘язку з перетворенням Конституції. А з іншого боку, такий 

політичний контроль можна вважати окремою процедурою конституційного 

реформаційного процесу, що так само має ґрунтуватися на певних 

принципах. Тож актуальною є проблема принципів такого політичного 

процесу.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Ґрунтуючись на нормах Закону України «Про всеукраїнський 

референдум маємо підстави виділити також наступні принципи референдних 

процедур у зв‘язку із змінами Основного Закону України:  принцип заборони 

скасування чи обмеження змісту і обсягу існуючих прав і свобод людини і 

громадянина у текстах нової редакції Конституції України та 

законопроектах, що виносяться на конституційний та законодавчий 

референдум, а також неможливість їх спрямування  на ліквідацію 

незалежності чи на порушення територіальної цілісності України (ст. 20); 

принцип законодавчого визначення суб‘єктів всеукраїнського  референдуму і 

закріплення їх основних функцій (ст. 24); принцип остаточності 

(обов‘язковості) результатів народного волевиявлення за народною 

ініціативою (ч.1 ст. 95 - результати народного волевиявлення на 

всеукраїнському референдумі за народною ініціативою є остаточними та не 

потребують затвердження або схвалення будь-якими органами державної 

влади і є обов'язковими для виконання громадянами України, органами 

державної влади України, яких воно стосується та до повноважень яких 

віднесено); принцип обов‘язковості фінансового забезпечення підготовки та 

проведення всеукраїнського референдуму з Державного бюджету (ст. 59 - 

витрати на проведення всеукраїнського референдуму, крім витрат на 

збирання підписів під вимогою проведення всеукраїнського референдуму, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України). 

Подальше виділення принципів конституційного реформаційного 

процесу буде затребуваним у зв‘язку з   необхідністю удосконалення цього 

процесу в цілому та правового забезпечення всіх процедур, пов‘язаних із 

різними формами  змін до Конституції України  та забезпечення розвитку 

положень Конституції в законодавстві України і реалізації на практиці.  
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3.3 Етапно-стадійна характеристика та система  процедур 

конституційного реформаційного процесу 

 

Перш ніж розпочати дослідження особливостей процедур, стадій, 

проваджень конституційного реформаційного процесу слід звернути увагу на 

те, що їх види залежать від обсягу реформування та форми внесення змін до 

Конституції . 

За змістом чинної Конституції України та Регламенту Верховної Ради 

України таких форм можна визначити три: 

1) внесення змін до Конституції України, крім розділів I, III, XIII; 

2) внесення змін до Конституції України, що стосуються розділів I, 

III, XIII; 

3) внесення змін до Конституції України, що включають як розділи 

I, III, XIII , так і будь-які інші розділи. 

Коли ведемо мову про внесення змін до Конституції, це може означати: 

додавання чи вилучення  розділів, статей, норм, упорядкування – прийняття 

нової редакції Конституції, оновлення  – прийняття нової Конституції, що 

передбачає системні зміни у правовому регулюванні взаємовідносин 

держави, громадянина і суспільства.    

Конституційна реформа передбачає варіативність моделей перегляду 

Конституції. Для кожної моделі перегляду конституції законодавством має 

бути визначено систему (набір) відповідних конституційно-правових 

процедур і стадій, що характеризуються певною специфічністю.  Стадією 

конституційного реформаційного процесу може бути як окрема процедура, 

так і їх сукупність.  

Перш ніж розглянути всю систему конституційно-правових процедур і 

стадій конституційного реформаційного процесу за змістом Конституції 

України та чинного законодавства України визначимося з основними 

термінами. 
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В юридичній літературі під конституційно-правовою процедурою 

розуміють «різновид юридичної процедури, який спрямований на досягнення 

конституційно-правового результату, що виражається у формуванні 

конституційно-правових норм, утворенні або припиненні існування суб‘єктів 

конституційного права, попередженні правопорушень у конституційно-

правовій сфері або у виникненні, реалізації, зміні або припиненні певного 

конституційного правовідношення» [121, с.8].  

Ґрунтуючись  на нормативному підході,  конституційні процедури  

розглядають як «сукупність процесуальних норм, що визначають конкретний 

порядок здійснення (виконання) передбачених законом дій, прийняття 

відповідними суб‘єктами рішень, які забезпечують реалізацію прав і 

обов‘язків учасників конституційних правовідносин на відповідних стадіях 

конституційного процесу» [517, c.270]. 

Як слушно наголошено в науковій літературі, «специфіка 

конституційно-правових процедур проявляється у тому, що всі вони 

покликані визначити найбільш доцільний порядок здійснення 

правотворчої, правозастосовної, установчої та контрольної діяльності в 

конституційній сфері регулювання суспільних відносин, тим самим 

сприяючи ефективному і справедливому досягненню результату, 

передбаченому відповідними матеріальними нормами конституційного 

права; процедурні приписи, як правило, адресуються суб‘єктам владних 

відносин, що багато в чому визначається самою специфікою 

конституційного права як такого; ці процедури спрямовані на 

досягнення результату, що має публічний, конституційно-правовий 

характер» [121, с.9].  

Якщо ведемо мову про процедури, пов‘язані із внесення змін до 

Конституції, то кожна окрема з них, спрямована на досягнення «свого» 

результату, своєї мети, та в комплексі, в системі вони мають 
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забезпечити запланований результат – впровадження реформи та 

забезпечення її подальшої реалізації. 

Як ми вже зазначали, конституційний реформаційний процес в 

цілому – це правотворчий процес, але по формі  він може поєднувати 

законотворчий і законодавчий процеси, референдумний,  

конституційно-юрисдикційний процес. 

Як правотворчий по суті конституційний реформаційний процес 

характеризується певним набором етапів, стадій  і процедур. Розглянемо 

їх. 

У теорії права визнається, що перший етап правотворення, 

правотворчого процесу характеризується дією об‘єктивних факторів і 

являє собою підготовчу, передпроектну стадію правотворчості. На цій 

стадії суттєвими є два моменти. Перший пов‘язаний з  формуванням 

«юридичного мотиву про необхідність внесення змін в діючу систему 

права, що відбувається на рівні правосвідомості в результаті виявлення 

волі народу (колективу), об‘єктивно обумовленої потребами його 

соціального життя». Другий – правотворча ініціатива – обґрунтування 

юридичної значимості правової регламентації, тобто видання 

нормативно-правового акта [484, с.477-478].     

Мотивація конституційної реформи в Україні об‘єктивно 

сформувалася з набуттям Україною незалежності у 1991 р. Але як певна 

стадія, як передпроектний етап не вичерпала себе до нині. Значення 

мотивації як категорії конституційної реформи набуває все більшого 

значення.  «Мотивація відображає формування об‘єктивних передумов 

внесення не тільки змін, але й доповнень до чинної Конституції і 

відображає сукупність підходів до конституційних перетворень як 

самостійної стадії. Мотивація відноситься до об‘єктивних категорій 

конституційної модернізації, оскільки розкриває причини суспільної 

необхідності у розробці Концепції змін до Основного Закону України. 
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Мотивація підтверджує чи відхиляє наявність несприятливих тенденцій 

для суспільного розвитку, для зміцнення держави, що виводить на 

рівень суспільно-політичної потреби початок процесу конституційних 

змін. Мотивація, як важлива його стадія, дозволяє усвідомити 

суспільству причини несприятливих тенденцій, а також виникнення 

соціальної потреби у їх подоланні. Отже, не можливо обійтися без 

мотивації, яка має невичерпний ресурс і здатна показати залежність 

негативних соціальних тенденцій від досконалості впливу Конституції 

на найбільш суттєві суспільні відносини» [473].  

Розглядаючи проблему мотивації конституційної реформи 

А.О.Селіванов відмічає, що «існуючий ризик зайнятися створенням «нового 

права» в нормах конституції позбавлено самої основи, оскільки чинна 

Конституція відображає в основному реалії суспільних відносин і політична 

складова має знаходитися осторонь» [473]. 

У той же час саме політична складова формує мотивацію 

конституційної реформи. Маючи за мету заволодіння владою (під час 

виборів) кожна політична сила пропонує і прагне реалізувати свій проект 

розвитку суспільства і держави (утвердження своєї влади). В умовах 

перехідного типу держави, незрілої демократії і несформованої еліти завжди 

існує небезпека як обґрунтування, так і започаткування конституційної 

реформи виходячи з позицій вузької політичної доцільності провладних 

політичних сил. Та прагнучи розвивати правову державу  влада  має шукати 

мотивацію конституційної реформи  виключно у потребах суспільства, його 

розвитку і укріплення держави, що передбачає обов‘язкове залученням 

різноманітних суспільних та громадських інститутів до реформаційних 

процедур.  Це єдиний шлях до забезпечення своєї легітимності і легітимності 

запроваджуваних конституційних новацій.  

Формування юридичного мотиву про необхідність здійснення 

конституційної  реформи  як стадія законотворчості має соціальний зріз і 
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потужний політичний інструментарій. А тому потребує зваженого наукового 

підходу і стійкого громадянського (політичного) консенсусу. 

Щодо нормативного змісту, то він не є чітко визначений.  

Опосередковано юридичний мотив знаходить відображення в програмних 

документах вищих органів держави представницького характеру – 

Президента України і Верховної Ради України.  

У попередніх підрозділах ми вже звертали увагу на те, що про потребу 

здійснення конституційної реформи заявляли у своїх виборчих документах 

всі ключові політичні партії і їх лідери. Конституційна реформа визначена 

серед численних інших реформ  у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», 

затвердженій Указом Президента України від 15.01.2015 р. № 5/2015 [509]. 

Конституційна реформа  є одним із пунктів плану, визначеного  у 

Коаліційній угоді парламенту восьмого скликання 2014 р. [145], Програмі 

діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної 

Ради України від 4 квітня 2016 р. № 1099-У111 [385] та Плані законодавчого 

забезпечення реформ, схваленому згідно з постановою Верховної Ради 

України від 04.06.2015 № 509-VIII [377]. Таким чином конституційна 

реформа з політичної площини стартує  як  юридичний мотив (державна 

воля). 

Наступна передпроектна стадія конституційного реформаційного  

процесу  - стадія конституційної  ініціативи.  

Виходячи із змісту розділу XIII Конституції України, стадія 

конституційної ініціативи здається чіткою і зрозумілою. Суб‘єктами 

конституційної законодавчої ініціативи є Президент України і відповідна 

кількість народних депутатів України: якщо мова йде про внесення змін до 

Конституції України, крім розділів I, III, XIII  – це не менш як третина 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради 

України, тобто не менш як 150 народних депутатів; а якщо мова йде про 

внесення змін до розділів Конституції, включаючи I, III, XIII, то кількість 
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народних обранців має бути не менш як дві третини від конституційного  

складу Верховної Ради України, тобто не менш як 300 народних депутатів.  

Формою конституційної ініціативи за змістом  розділу XIII Конституції 

України  може бути законопроект про внесення змін до Конституції України, 

адресатом такої ініціативи є Верховна Рада України як єдиний орган 

законодавчої влади в Україні (ст. 75 Конституції України ). 

Але правове регулювання стадії підготовки конституційного 

законопроекту в українській історії конституціоналізму досі мало 

ситуативний характер і було досить лаконічним.  

Так, згідно з положенням про Національну конституційну раду (2007) 

[372], на цей орган було покладено завдання підготовки концепції 

системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в 

Україні та проекту нової редакції Конституції України. Процедури 

підготовки концепції і проекту нової редакції Конституції України, хоча і не 

були виписані у зазначеному Положенні, але вони здаються визначеними при 

аналізі основних завдань цього органу. Першим етапом було формування 

конституційної ради, затвердження її персонального складу.  

Основною організаційною формою Національної ради були визначні 

засідання. Рішення Національної ради приймалися шляхом голосування. 

Рішення  вважалося  прийнятим,  якщо  за нього проголосувала більшість  

присутніх на засіданні членів Національної ради. Голос голови  Національної  

ради  був вирішальним. Рішення Національної   ради   оформлювалося  

протоколом,  який підписував секретар Національної ради.      Рішення 

Національної  ради  у  разі   потреби   могли бути запроваджені актами 

Президента України.  

Робота самої Національної ради мала відбуватися за такими основними 

процедурами: 1)      підготовка пропозицій  щодо  концепції  системного  

оновлення конституційного  регулювання  суспільних  відносин  в  Україні  

та основних положень проекту нової редакції Конституції України; 2)    
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забезпечення громадського   обговорення    пропозицій    щодо концепції   

системного   оновлення   конституційного   регулювання суспільних відносин 

в Україні та основних положень  проекту  нової редакції Конституції України 

за участю відомих громадських діячів, провідних  фахівців  у  галузі  

конституційного  права,  у   сфері суспільно-політичних наук, представників 

правозахисних громадських організацій та інших об'єднань громадян; 3)    

узагальнення внесених  під   час   громадського   обговорення пропозицій  та  

підготовка з їх урахуванням проекту нової редакції Конституції України; 4)      

здійснення заходів щодо проведення експертизи  проекту  нової редакції  

Конституції України Європейською комісією "За демократію через  право"  

(Венеціанська   комісія),   відповідними   органами міжнародних організацій; 

5)     забезпечення ознайомлення   широких   кіл   громадськості   з проектом  

нової   редакції   Конституції   України   шляхом   його опублікування  у 

засобах масової інформації,  роз'яснення положень проекту.  

Аналогічно були визначені етапи розробки законопроекту про внесення 

змін до Конституції України згідно з Положенням про конституційну 

асамблею (2012) [365] та більш лаконічно у Положенні про конституційну 

комісію (2015) [366].  

Ми не будемо вести мову про результативність роботи будь-якого з цих 

органів, підкреслимо лише позитивне значення самої ідеї спеціального 

організаційного і процедурного забезпечення стадії конституційного 

нормопроектування, що сприяє посиленню гарантій публічності такого 

процесу, його відкритості і легітимності.  

Найбільш повно стадія  конституційного нормопроектування може 

бути реалізована за умови здійснення законотворчих робіт 

загальнонаціональним представницьким органом – конституантою, що 

вимагає відповідного законодавчого забезпечення.  

В науковій юридичній літературі питання необхідності унормування 

конституційно-правового статусу органу установчої влади піднімалося 
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багатьма вченими [245;  258;  462; 603].  Ми підтримуємо пропозицію вчених 

щодо необхідності прийняття спеціальних законів з питань установчої влади, 

в тому числі, на рівні конституційного та органічного закону стосовно 

формування та унормування правового статусу установчих зборів в Україні. 

За змістом процедури розгляду Верховною Радою України 

законопроектів про внесення змін до Конституції України, яка визначена  

загалом у главі 26 Регламенту Верховної Ради України, окрім власне 

законопроекту про внесення змін до Конституції України передбачається 

право народних депутатів України подавати  також  пропозиції і поправки до 

законопроекту, а також пропозиції щодо порядку і результатів їх розгляду 

(подаються в загальному порядку)  як це випливає з ст. 142 Регламенту 

Верховної Ради України. 

В цілому подання законопроекту про внесення змін до Конституції 

України, пропозицій та поправок до них можна вважати окремою 

процедурою законодавчої ініціативи.  

Згідно із ст. 142 Регламенту Верховної Ради України суб'єктами права 

подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції 

України є Президент України, народні депутати у кількості, зазначеній у ст. 

154 та ч.1 ст. 156 Конституції України, відповідно не менш як третина 

народних депутатів та не менш як дві третини народних депутатів України 

від конституційного складу Верховної Ради України. 

За змістом ст. 143 Регламенту Верховної Ради України суб'єкт права 

подання (ініціатор подання) до Верховної Ради законопроектів про внесення 

змін до Конституції України (пропозицій та поправок)  подає їх до Верховної 

Ради із письмовим поданням за своїм підписом (підписами), при цьому підпис 

народного депутата не відкликається. Регламент зобов‘язує ініціаторів 

розділяти законопроекти про внесення змін до Конституції України залежно 

від обсягу, тобто якщо передбачається внесення змін до розділів I, III, XIII  та 

інших розділів Конституції України, мають подаватись два окремих 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2428#n2428
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2428#n2428
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2430#n2430
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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законопроекти (пов‘язані законопроекти). При цьому подання до Верховної 

Ради законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції 

України супроводжується одночасним поданням і законопроекту, яким 

передбачається виділення коштів з Державного бюджету України на 

проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції України. 

Крім того, як випливає з п.6 ст.143 Регламенту, у разі виникнення 

необхідності одночасного комплексного внесення змін як до розділів 

Конституції України  зазначених у ст. 155, так і до розділів, зазначених у ч.1 

ст.156 Конституції України, ініціатор подання таких змін до Конституції 

України має подавати до Верховної Ради одночасно два окремих 

законопроекти (пов'язані законопроекти). Оскільки такі законопроекти 

повинні містити положення, які передбачають поєднане та узгоджене в часі 

набрання ними чинності та згідно з якими в разі неприйняття Верховною 

Радою чи незатвердження всеукраїнським референдумом одного із них 

інший, пов'язаний з ним, не набирає чинності, необхідно конкретизувати у 

змісті цієї статті, що суб‘єктом подання комплексного законопроекту про 

внесення змін до Конституції України (окрім Президента України) є народні 

депутати України у кількості, визначеній ч.1 ст.156 Конституції України. 

Законом допускається подання до Верховної Ради альтернативних 

законопроектів щодо внесення змін до Конституції України, але лише 

протягом 14 днів після надання депутатам законопроекту про внесення змін 

до Конституції України.  При цьому згідно з п.9 ст.143 Регламенту  у разі 

підписання народним депутатом письмового подання про внесення двох і 

більше альтернативних законопроектів про внесення змін до Конституції 

України його підпис у поданнях щодо внесення другого і наступних за часом 

альтернативних законопроектів не підлягає врахуванню. Виходячи з цієї 

норми альтернативний законопроект про внесення змін до Конституції 

України – комплексний або такий, що стосується змін до  розділів I, III, XIII 

взагалі не може бути поданий одночасно з першим, оскільки підпис 
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народного депутата зараховується тільки один раз і не менш як дві третини 

народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України 

мали засвідчити перший законопроект про внесення змін до Конституції 

України. 

Вказані  норми  Регламенту Верховної Ради України мають  бути 

уточнені законодавцем. 

Після реєстрації законопроекту у апараті Верховної Ради України 

розпочинається процедура підготовки  до розгляду питання про включення 

законопроекту про внесення змін до Конституції України  до порядку 

денного сесії Верховної Ради України та про порядок продовження роботи 

над ним, визначена ст. 145 з урахуванням низки інших статей Регламенту 

Верховної Ради України, що стосуються загальної законодавчої процедури. 

Підготовка  до розгляду питання про включення законопроекту про 

внесення змін до Конституції України  до порядку денного сесії Верховної 

Ради України та про порядок продовження роботи над ним відбувається у 

відповідних комітетах (головному комітеті, спеціальній тимчасовій комісії) 

Верховної Ради України. У разі отримання законопроектом про внесення 

змін до Конституції України позитивної оцінки щодо його відповідності 

встановленим  вимогам, Верховна Рада розглядає питання про включення 

законопроекту про внесення змін до Конституції України  до порядку 

денного сесії Верховної Ради України та про порядок продовження роботи 

над ним. 

На пленарному засіданні Верховної Ради України приймаючи рішення 

про включення включення законопроекту (одного з альтернативних), обох 

пов'язаних законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради, 

Верховна Рада вирішує, зокрема питання, пов‘язані із зверненням до  

Конституційного Суду України щодо законопроекту про внесення змін до 

Конституції України, опублікуванням законопроекту для всенародного 

обговорення, направленням законопроекту на наукову, юридичну чи іншу 
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експертизу, проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до 

прийняття  постанови про звернення до Конституційного Суду України щодо 

законопроекту про внесення змін до Конституції України або ж  відкладення 

прийняття постанови про звернення до Конституційного Суду України щодо 

законопроекту про внесення змін до Конституції України до настання певних 

обставин чи здійснення певних дій. 

Слід звернути увагу і на вимоги  з п.8 ст. 146 Регламенту Верховної 

Ради,  згідно з яким,  якщо Верховною Радою України не було прийнято 

рішення  про опублікування законопроекту для всенародного обговорення,  

законопроект підлягає опублікуванню в офіційних друкованих виданнях для 

відома громадян і може бути опублікований в інших друкованих виданнях.  

Слід уточнити вказану норму в частині обов‘язковості опублікування 

відповідного законопроекту, визначення конкретних строків щодо 

опублікування та уточнення щодо саме офіційних друкованих видань, в 

першу чергу, у газеті «Голос України». Це не лише сприятиме забезпеченню 

обізнаності громадян із змістом конституційних законопроектів, а й 

«працюватиме» на підвищення легітимності конституційної реформи.  

Відповідно до п.9 ст.146 Регламенту, у разі включення законопроекту 

до порядку денного сесії Верховна Рада може прийняти рішення про 

створення тимчасової спеціальної комісії як головної для продовження 

роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.  

На нашу думку, слід закріпити у нормах Регламенту обов‘язковість 

створення такої комісії, якщо відповідний законопроект передбачає внесення 

змін до різних розділів Конституції України. Така вимога може бути 

альтернативою запропонованого нами вище створення спеціального 

парламентського комітету.  Опрацювання законопроекту в одній спеціальній 

комісії з правами головного комітету сприятиме більш системному його 

опрацюванню. Оскільки будь-які «точкові», секторальні реформи 

Конституції не повинні порушувати  системність її норм.   
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Наступна процедура пов‘язана з безпосередньою підготовкою 

законопроекту про внесення змін до Конституції України до попереднього 

схвалення або прийняття його Верховною Радою, що здійснюється тільки 

після включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії. Ця 

процедура включає в себе ще одну важливу процедуру – процедуру 

звернення Верховної Ради до Конституційного Суду України про надання 

висновку Конституційним Судом України щодо відповідності законопроекту 

про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 

Конституції України. Таке звернення приймається у формі постанови 

Верховної Ради. 

У разі якщо постанову про звернення Верховної Ради до 

Конституційного Суду України не прийнято і законопроект не виключено 

шляхом голосування з порядку денного сесії, Верховна Рада вирішує питання 

про зміст і строки подальшої роботи над законопроектом. Якщо Верховна 

Рада не прийняла постанову про звернення Верховної Ради до 

Конституційного Суду України і не визначила зміст та строки подальшої 

роботи над законопроектом, він вважається таким, що знятий з розгляду.  

В чинному законодавстві України не передбачається конкретних 

причин зняття конституційного законопроекту з розгляду, а лише привід – 

невизнання змісту і строків подальшої роботи над законопроектом. Такий 

порядок речей ставить питання про ефективність роботи парламенту,  

недостатню обґрунтованість законодавчих ініціатив, що вносяться до 

парламенту, не реалістичність запропонованих планів та проектів розвитку 

суспільства чи взагалі їх відсутність.  

Законопроект про внесення змін до Конституції України підлягає 

направленню до Конституційного Суду України для отримання висновку, 

передбаченого ст. 159 Конституції України, і в разі, якщо він із дотриманням 

строків, зазначених у ч.2 ст.156, ч.1 ст. 158 Конституції України, повторно 

поданий у незмінній редакції до Верховної Ради і щодо нього є раніше 
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наданий позитивний висновок Конституційного Суду України про 

відповідність законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.  

Наступний етап визначений ст. 148 Регламенту ВРУ -  звернення 

Верховної Ради до Конституційного Суду України про надання висновку 

Конституційним Судом України щодо відповідності законопроекту про 

внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 

Конституції України. До звернення Верховної Ради до Конституційного 

Суду України надається текст зареєстрованого законопроекту про внесення 

змін до Конституції України і пакет необхідних документів. 

Висновок Конституційного Суду України щодо законопроекту про 

внесення змін до Конституції України є обов'язковим для розгляду 

Верховною Радою. Згідно з п.11 ст.147 Регламенту Верховної Ради України, 

якщо у висновку Конституційного Суду України законопроект визнаний в 

цілому таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, і 

щодо його положень Конституційний Суд України не висловив застережень, 

то питання про попереднє схвалення законопроекту  чи, відповідно, 

прийняття законопроекту включається до порядку денного пленарного 

засідання Верховної Ради. 

У зв‘язку із зазначеною нормою  виникає  питання щодо її 

узгодженості із ст. 159 Конституції України в частині застережень 

Конституційного Суду України. Адже у ст. 159 Конституції України щодо 

законопроекту про внесення змін до Конституції України визначається 

необхідність висновку Конституційного Суду України тільки щодо 

відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції. 

Формально, якщо за висновком Конституційного Суду України законопроект 

про внесення змін до Конституції України відповідає вимогам статей 157 і 

158 Конституції, то жодні його застереження не повинні мати юридичного 

значення. З іншого боку, через застереження Конституційний Суд України 

інформує Верховну Раду України про певні законодавчі прогалини, імовірні 
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колізії, інші законодавчі дефекти, що можуть виникнути у зв‘язку із 

прийняттям законопроекту про внесення змін до Конституції України. Тому, 

на нашу думку, інститут застережень Конституційного Суду України має 

отримати конституційно-правове визначення.  

Наступний важливий етап – центральна стадія законодавчої діяльності 

– прийняття законопроекту. Щодо конституційного законопроекту, цей етап 

має свою специфіку, що пов‘язана із обсягом та змістом рішення 

Конституційного Суду України (наявністю чи відсутністю застережень щодо 

законопроекту). 

За позитивного Рішення Конституційного Суду України і відсутності 

застережень до законопроекту про внесення змін до Конституції, Верховна 

Рада може прийняти законопроект (якщо він відповідно до статті 155 

Конституції України був попередньо схвалений Верховною Радою цього ж 

скликання на попередній черговій сесії Верховної Ради). Законопроект, який 

не отримав (згідно із статтею 155 чи, відповідно, частиною першою статті 

156 Конституції України) необхідної кількості голосів народних депутатів на 

підтримку, вважається відповідно не схваленим попередньо чи не 

прийнятим. 

Прийнятий Верховною Радою відповідно до статті 155 Конституції 

України закон про внесення змін до Конституції України із зазначенням дати 

попереднього схвалення Верховною Радою, дати його прийняття та інших 

реквізитів підписується Головою Верховної Ради України і відповідно 

до статті 94 Конституції України невідкладно направляється Президентові 

України для підписання та офіційного оприлюднення. 

Щодо законопроекту, поданого відповідно до частини першої статті 

156 Конституції України, проводиться голосування щодо прийняття 

постатейно та в цілому раніше прийнятого у першому читанні 

законопроекту, яким передбачається виділення коштів із Державного 

бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до 
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Конституції України. Прийняті Верховною Радою   законопроекти 

невідкладно направляються Президентові України для призначення 

всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції України , а також, 

відповідно, підписання і оприлюднення закону, яким передбачається 

виділення коштів з Державного бюджету України на проведення 

всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції України. 

Якщо у висновку Конституційного Суду України законопроект про 

внесення змін до Конституції України в цілому або його окремі положення 

визнано такими, що не відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України, а також у разі якщо у висновку Конституційного Суду України є 

застереження до положень такого законопроекту, Верховна Рада вирішує 

питання про подальшу роботу над законопроектом і визначає строки 

подання, опрацювання  пропозицій, поправок до законопроекту, дату 

розгляду питання про поправки і пропозиції до законопроекту про внесення 

змін до Конституції України. 

 Обговорення кожної пропозиції, поправки до законопроекту про 

внесення змін до Конституції України  відбувається на пленарному засіданні 

Верховної Ради та здійснюється у повному обсязі.  Рішення про включення 

пропозиції, поправки до законопроекту про внесення змін до Конституції 

України приймається Верховною Радою тією ж кількістю голосів народних 

депутатів, якою згідно із статтею 155 Конституції України здійснюється 

попереднє схвалення відповідного законопроекту чи його прийняття згідно 

із частиною першою статті 156 Конституції України. Надалі  повторюється 

процедура  звернення Верховної Ради до Конституційного Суду України про 

надання Конституційним Судом України висновку щодо відповідності 

зміненої редакції законопроекту про внесення змін до Конституції України 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України і відповідні процедури, що 

завершуються або прийняттям відповідного законопроекту, або його зняттям  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2429#n2429
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2430#n2430
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
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з розгляду з можливістю його  повторного подання Верховною Радою 

наступного скликання.  

Одна з найбільш проблемних стадій законодавчої діяльності – стадія 

набуття чинності та введення в дію закону  конституційного закону (закону 

про внесення змін до Конституції України), що пов‘язано з відсутністю 

відповідних положень у Конституції України та суперечливим їх 

регулюванням в інших законодавчих актах, про що неодноразово зазначалося 

в науковій літературі [521; 522; 524; 525; 526; 527]. На необхідності 

вирішення цієї проблеми наголошував Конституційний Суд України у 

Рішенні від 16.04.2008 р. № 6-рп (справа про прийняття Конституції та 

законів на референдумі) ,  в якому,  з означеного питання було відзначено, 

що  процедура підписання і обнародування законів, прийнятих на 

референдумі  в Конституції не урегульовано – це питання законодавчого 

органу [453] . 

 Згідно з п.3 ст. 143 Регламенту Верховної Ради України, законопроект 

про внесення змін до Конституції України повинен містити положення про 

термін набрання ним чинності як закону. Пункт 6 цієї ж статті закріплює 

вимогу для пов‘язаних законопроектів (комплексного внесення змін до 

розділів Конституції, зазначених у ст. 155 і до розділів, зазначених у ч.1 ст. 

156 Конституції України). Пов‘язані законопроекти, окрім іншого повинні 

містити положення, що передбачають поєднане та узгоджене в часі набрання 

ними чинності та згідно з якими в разі неприйняття Верховною Радою чи 

незатвердження всеукраїнським референдумом одного з них, інший 

пов‘язаний з ним не набирає чинності. А у пункті 7 цієї ж статті закріплено, 

що подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до 

розділів I, III, XIII Конституції України супроводжується одночасним 

поданням і законопроекту, що передбачає виділення коштів з Державного 

бюджету на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до 

Конституції України. 
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Видається зрозумілим, що процедура введення в дію конституційного 

закону, який має бути затверджений всеукраїнським референдумом  не може 

бути аналогічною  процедурі введення в дію закону, який не потребує 

легітимації на референдумі. Для другого випадку – це звичайна загальна 

процедура введення в дію закону. А для першого випадку має бути визначена 

спеціальна процедура, яка б враховувала вимогу логічної послідовності 

стадій. Так, дослідники звертають увагу, що  для забезпечення законних 

підстав рішення про фінансування референдуму у разі направлення 

схваленого парламентом конституційного закону главі держави на підпис і 

видання ним відповідного указу, закон про виділення коштів з державного 

бюджету має бути прийнятий парламентом до ухвалення конституційного 

закону [526, с.151]. Крім того необхідно узгодити процедури набуття 

чинності конституційних законів, які затверджуються  всеукраїнським 

референдумом і процедури введення в дію таких законів з урахуванням 

потреби якнайшвидшого забезпечення розвитку положень конституційного 

закону в законодавстві.  

Наступний вид процедур конституційного процесу, пов‘язаного з 

реформуванням Конституції - процедури судового конституційного 

контролю.  При тому, що відповідно до ст. 159 Конституції України  

процедура превентивного конституційного контролю є обов‘язковою,  вона є 

однією з найменш визначених. Причиною цього не в останню чергу є 

відсутність відповідного конституційного повноваження Конституційного 

Суду України серед його повноважень, визначених у Розділі XII Конституції 

України, проблемність низки статей Закону України «Про Конституційний 

Суд України», якими зокрема визначена та певною мірою регулюється 

процедура вирішення Конституційним Судом України питань, пов‘язаних з 

висновками щодо відповідності проекту закону про  внесення змін до 

Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Така 

проблемність низки положень Закону України «Про Конституційний Суд 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
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України» зумовлена втратою ними чинності у зв‘язку з визнанням 

неконституційним Закону України  «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей 

провадження у справах за конституційними зверненням та недопущення 

зловживань правом на конституційне подання» № 1168-VI від 19.03.2009 р. 

 [342] згідно з Рішенням Конституційного Суду України № 17-рп/2009 від 

07.07.2009 р. [454]. 

Та як свідчить практика діяльності Конституційного Суду України він 

сам змушений застосовувати і керуватися положеннями, які визнано 

неконституційними, оскільки на разі немає іншого шляху подолати той 

нормативний вакуум, що утворився на внаслідок тривалих конституційних 

конфліктів.  

Розглянемо зазначені процедури. Перша з них, як ми вже зазначили, є 

обов‘язковою. Вона стосується давання Конституційним Судом України 

висновку щодо відповідності  законопроекту про внесення змін до 

Конституції України вимогам ст. 157 і 158 Конституції. 

Стаття 157 Конституції України забороняє внесення змін до 

Конституції, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і 

свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію 

незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. 

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або 

надзвичайного стану.  

Стаття 158 Конституції України доповнює заборони щодо 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогами 

компетенційно-процесуального характеру стосовно Верховної Ради України: 

законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався 

Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до 

Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення 

щодо цього законопроекту.  Ще одна засторога щодо перегляду конституції, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1168-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-09
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-09
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яку перевіряє Конституційний Суд України, стосується заборони Верховній 

Раді України протягом строку своїх повноважень двічі змінювати одні й ті 

самі положення Конституції України. 

  Засади провадження у Конституційному Суді України визначено у 

главі 7 Закону України про Конституційний Суд України. Справа, за якою 

відкрито конституційне провадження, розглядається Конституційним Судом 

України на пленарному засіданні у порядку та в строк, установлені цим 

Законом.  

Конкретно провадження у справах, передбачених пунктом 5 статті 13 

Закону України «Про Конституційний Суд України», - щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 

і 158 Конституції України регулюється не чинними нині (та застосовуваними 

на практиці)  його статтями 96 і 97 глави 17.  

Згідно із ст. 96 зазначеного Закону Конституційний Суд України 

розглядає справи і дає висновки щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 

Конституції України проекту закону про внесення змін до Конституції 

України, поданого до Верховної Ради України згідно із статтями 

154, 155 і 156 Конституції України. 

За результатами розгляду справи про відповідність проекту закону про 

внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України, Конституційний Суд України згідно із ст. 97 Закону у резолютивній 

частині свого висновку має визначити положення проекту закону про 

внесення змін до Конституції України, що відповідають вимогам статей 

157і 158 Конституції України, і положення, що не відповідають цим вимогам 

Конституції України.  

Окрім цих положень, жодних особливостей превентивного 

конституційного контролю чинним законодавством України не визначено.  

Ми вже звертали увагу на потребу конституційно-правового 

визначення інституту застережень. Окрім того, варто звернути увагу і на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2428#n2428
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2428#n2428
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2429#n2429
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2430#n2430
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
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питання окремої думка судді Конституційного Суду України, що може бути 

винесено у зв‘язку із висновком щодо відповідності законопроекту про 

внесення змін до Конституції України  вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України.   

Згідно із ст. 64 Закону України  «Про Конституційний Суд України», 

окрема думка судді Конституційного Суду України, який підписав рішення 

чи висновок Конституційного Суду України, викладається суддею 

Конституційного Суду України у письмовій формі і додається до рішення чи 

висновку Конституційного Суду України. Параграф 56 Регламенту 

Конституційного Суду України доповнює характеристику «окремої думки» 

такою ознакою: право на окрему думку має суддя Конституційного Суду 

України незалежно від того, голосував він "за" чи "проти" прийняття рішення 

або надання висновку [428]. Чинне законодавство України не визначає будь-

яких юридичних наслідків щодо рішень, висновків Конституційного Суду 

України по яких були висловлені окремі думки суддів, незалежно змісту і  

кількості поданих окремих думок у справі.  Втім, як уявляється, окрема 

думка судді Конституційного Суду у зв'язку із висновком щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам ст. 157 і 

158 Конституції України має братися до уваги в процесі обговорення 

законопроекту. Тим більш, що висновок Конституційного Суду України 

щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України є 

обов'язковим для розгляду Верховною Радою, а окрема думка судді має 

додаватись  до висновку Суду. Принаймні це стосується випадків, коли 

окремі думки виказують  декілька, а надто, більшість суддів Конституційного 

Суду України. Адже в  подібних випадках позитивне рішення 

Конституційного Суду України не можна вважати безспірним. 

У зв‘язку з функцією попереднього конституційного контролю 

законопроектів про внесення змін до Конституції України  й загалом виникає 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80?nreg=422%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EE%EA%F0%E5%EC%E0+%E4%F3%EC%EA%E0&x=5&y=7#w23
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2472#n2472
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80?nreg=422%2F96-%E2%F0&find=1&text=%EE%EA%F0%E5%EC%E0+%E4%F3%EC%EA%E0&x=5&y=7#w23
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питання наскільки раціонально передавати на розгляд Конституційного Суду 

України законопроект, який ще не був розглянутий парламентом по суті. 

У цьому питанні ми погоджуємось  з висновками щодо доцільності 

надсилати на висновок Конституційного Суду України законопроект про 

внесення змін до Конституції, попередньо схвалений парламентом, а не 

проект, який ще не був розглянутий парламентом по суті. В такому разі 

позитивний висновок щодо відповідності Конституції України попередньо 

схваленого законопроекту був би підставою для його остаточного прийняття 

[521; 523]. Такий порядок взаємодії Верховної Ради України та 

Конституційного Суду України виглядає більш економічним з точки зору 

забезпечення раціональності конституційного реформаційного процесу. 

Крім того, заслуговує на увагу ще й така обставина. Як слушно 

наголошують М.Теплюк і О. Юшик, включення Конституційного Суду в 

законодавчий процес ще до розгляду конституційних законопроектів зміщує 

акцент у функціонуванні цього органу з конституційного контролю на 

правотворчість, перетворює останній з органу конституційної юрисдикції на 

активного співучасника законодавчого процесу, що не відповідає 

конституційному статусу цього органу [524, с.6].   

Ще більше зауважень, але вже концептуального характеру необхідно 

висловити щодо наступного конституційного контролю – контролю 

конституційності законів про внесення змін до Конституції України.  Адже 

Конституційний Суд України і сам визнавав, що  положення закону про 

внесення змін до Конституції України після набрання ним чинності стають 

невід‘ємною складовою Конституції України — окремими її положеннями, а 

сам закон вичерпує свою функцію [543]. Тому для нас також є очевидним, 

що «специфіка конституційних законів визначає обмежений характер 

реалізації щодо них конституційної юрисдикції; і ця обставина має 

обов‘язково враховуватися у контексті вимог ст. 19 Конституції щодо 

обов‘язку органів судової влади діяти лише на підставі, в межах повноважень 
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та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. А оскільки 

Конституційний Суд надає висновок про відповідність вимогам ст.ст. 157 і 

158 Конституції законопроекту про внесення змін до Конституції, 

конституційна юрисдикція  щодо конституційних законів, за змістом 

Конституції, обмежується лише перевіркою відповідності процедурного 

аспекту, тобто відповідності вимогам Конституції процедури розгляду, 

ухвалення та набрання чинності цими законами [606, с.139]. Отже,  

наступний контроль Конституційного Суду України мав би бути 

спрямований на перевірку дотримання парламентом і главою держави 

конституційної процедури під час остаточного прийняття і надання чинності 

конституційному закону [526, с. 152].  Це вимагає уточнення повноваження 

Конституційного Суду України щонайперше у ст. 150 Конституції України.   

Ще одним видом провадження у Конституційному Суді України, 

пов‘язаним із внесенням змін до Конституції України може бути розгляд 

справи щодо конституційності актів про призначення конституційного 

референдуму. Оскільки за змістом норм Конституції України призначати 

всеукраїнський референдум  щодо затвердження (попередньо прийнятого не 

менш як двома третинами  від конституційного складу Верховної Ради) 

конституційного законопроекту, яким передбачається внесення змін до 

розділів I, III, XIII Конституції України має право Президент України, то 

логічно, що  мова може йти про процедуру вирішення питання про 

конституційність указу Президента  про призначення всеукраїнського 

референдуму відповідно до ч.1 ст. 156 Конституції України.  

Особливості провадження у подібних справах регулюються статтями 

78-81  Закону України «Про Конституційний Суд України». Згідно із ст. 78, 

конституційне подання з питань дачі висновків щодо конституційності актів 

про призначення всеукраїнського референдуму може бути направлено до 

Конституційного Суду України в строк не пізніше місяця від дня офіційного 

оголошення дати призначення, відміни або відстрочення у встановленому 
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порядку всеукраїнського референдуму. При цьому у Законі України «Про 

всеукраїнський референдум» не передбачено процедур відміни або 

відстрочення референдумів  після офіційного оголошення дати проведення. 

Тобто має місце неузгодження між законами України «Про Конституційний 

Суд України» і «Про всеукраїнський референдум». 

Загалом, процедури всеукраїнського референдуму, пов‘язані із  

внесення змін до Конституції України заслуговують на окрему увагу.  

Виходячи із змісту Конституції України і Закону України «Про 

всеукраїнський референдум» ми можемо виділити дві  групи процедур 

конституційного референдуму: процедури пов‘язані з народною ініціативою і 

процедури пов‘язані з затвердженням законопроекту про внесення змін до 

розділів I, III, XIII  Конституції України, попередньо прийнятого Верховною 

Радою України відповідно до ч.2 ст. 156 Конституції України. 

В цьому зв‘язку доцільно ще раз звернути увагу на вади 

референдумного законодавства та потребу визначення і розрізнення в 

конституційному законодавстві термінів «прийняття Конституції» і 

«прийняття нової редакції Конституції України». 

Частина 2 ст. 15 Закону України «Про всеукраїнський референдум», 

закріплює виключне право Українського народу як носія суверенітету і 

єдиного джерела влади – визначати і змінювати конституційний лад в  

Україні шляхом прийняття Конституції України, що є формою і засобом 

реалізації його установчої влади. 

У частині 3 ст. 15 Закону України «Про всеукраїнський референдум», 

визначено, що шляхом всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в 

Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може у відповідному порядку 

схвалювати нову редакцію Конституції України, вносити зміни до 

Конституції України, скасовувати, визнавати таким, що втрачає чинність, чи 

визнавати нечинним закон про внесення змін до Конституції України.  
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Про неузгоджене застосування термінів свідчить ст. 16 зазначеного 

Закону, у якій всеукраїнський референдум щодо схвалення нової редакції 

Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, 

втрати чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до 

Конституції України названо  формою реалізації Українським народом свого 

права визначати конституційний лад в Україні. 

Всеукраїнський референдум щодо схвалення нової редакції 

Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, 

втрати чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до 

Конституції України проголошується Президентом України за народною 

ініціативою. Така форма перегляду  Конституції України згідно з Законом 

України «Про всеукраїнський референдум» включає низку процедур: 

утворення ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму; 

реєстрація ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму у 

ЦВК; збирання ініціативною групою підписів; передача ініціативною групою 

підписних листів до ЦВК; підрахунок підписів за проведення референдуму 

Центральною виборчою комісією; оголошення ЦВК про початок процесу 

всеукраїнського референдуму; утворення територіальних округів, дільниць і 

формування комісій; складання, уточнення  попередніх списків учасників 

всеукраїнського референдуму; формування фонду всеукраїнського 

референдуму; реєстрація суб'єктів процесу референдуму; агітація; створення 

бюлетенів і їх передача комісіям;  голосування учасників референдуму; 

підрахунок голосів учасників референдуму, складання протоколів 

дільничних комісій референдуму про підрахунок голосів;  передачі 

документів референдуму до окружних комісій референдуму, їх прийняття і 

розгляд;  повторний підрахунок голосів учасників референдуму; 

встановлення підсумків голосування в межах територіальних округів 

референдуму; встановлення результатів всеукраїнського референдуму; 
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офіційне оголошення та оприлюднення результатів всеукраїнського 

референдуму. 

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі 

за народною ініціативою є остаточними та не потребують затвердження або 

схвалення будь-якими органами державної влади і є обов'язковими для 

виконання громадянами України, органами державної влади України, яких 

воно стосується та до повноважень яких віднесено. Відповідно, нова редакція 

Конституції України, згідно з зазначеним Законом,  набирає чинності з дня 

оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського 

референдуму про схвалення нової редакції на всеукраїнському референдумі. 

Слід звернути увагу і на предметну та процедурну невизначеність 

конституційного референдуму пов‘язаного із скасуванням, втратою чинності 

чи визнанням нечинним закону про внесення змін до Конституції України. 

Це стосується і парламентських процедур скасування, втрати чинності чи 

визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України. 

Підстави і порядок подібних зворотних «реформ» мають бути визначені в 

конституційному законодавстві України. 

На окрему увагу заслуговують питання внесення змін до Преамбули 

Конституції України або її скасування. Те, що Преамбула є невід'ємною 

частиною Конституції,  складовою її структури мабуть ні в кого не викликає 

сумніву. Але є питання щодо нормативного значення Преамбули Конституції 

України. В юридичній літературі існує думка, що преамбула не має 

нормативного характеру [588, с.406]. З іншого боку, не можна заперечувати, 

що Конституційний Суд України не одноразово звертався до змісту 

Преамбули Конституції України мотивуючи свої рішення, зокрема у справах: 

щодо тлумачення  ст. 98 Конституції України (рішення від. 11.07.1997 р., № 

3-зп), про здійснення влади народом (Рішення від 05.10.1005 р. , № 6-

рп/2005);  про прийняття конституції і законів на референдумі (Рішення від 

16.04.2008 р., № 6-рп/2008).  



281 
 

Преамбула Конституції України як вступна і найбільш загальна 

частина її структури, на нашу думку, має нормативний характер. У ній 

Верховною Радою України мотивовано причини (потреби) прийняття 

Конституції України, сформульовано  ідеологічні  і правові засади (суверенна 

воля народу, багатовікова історія  українського державотворення, потреба 

забезпечення прав людини та гідних умов її життя, зміцнення громадянської 

злагоди на землі Україна), підстави прийняття Конституції України (Акт 

проголошення незалежності України, схвалений всенародним голосуванням 

1991 р. як форми підтвердження здійснення Українським народом права на 

самовизначення -  правова підстава), визначено основні орієнтири і ознаки 

конституційного ладу України (прагнення розвивати і зміцнювати 

демократичну, соціальну і правову державу) та встановлюються засади її 

відповідальності (перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та 

прийдешніми поколіннями). 

Тож можемо погодитись із думкою, що преамбула як структурна 

частина конституції має дві основні ознаки: більш загальний зміст порівняно 

з основним текстом конституції та виконання ролі ідеологічної та установчої 

підстави для основного тексту конституції [34, с.4]. 

Преамбула  є невід‘ємною складовою частиною Конституції України.  

Положення Преамбули розкриваються в інших розділах Конституції, 

знаходять розвиток у чинному законодавстві України та, як ми вже 

зазначали, реалізуються у конституційній практиці (рішеннях 

Конституційного Суду України). 

Викладене дає підстави для висновку, що Преамбула Конституції 

України, як і її розділи I, III, XIII потребує особливої охорони і спеціальних 

застережень і процедур при перегляді Конституції.    

Крім того,  необхідно звернути увагу, що Конституція України у 

розділі  XIII визначає лише порядок внесення змін до існуючих розділів, але 

у ній нічого не йдеться до додавання нових розділів, скасування (втрату 
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чинності) існуючих. Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя» від 2 червня 2016 р. вже запроваджено 

скасування (виключення з тексту) розділу 7 «Прокуратура»  Конституції 

України. Але у розділі  XIII  Конституції України не згадується така форма 

внесення змін до Основного Закону. 

Щодо закону про внесення змін до Конституції України, прийнятого 

Верховною Радою України в порядку ст. 156 Конституції України та 

затвердженому всеукраїнським референдумом, то він набирає чинності з дня 

офіційного оголошення результатів відповідного всеукраїнського 

референдуму, окрім випадків, коли дата набрання чинності таким Законом 

прямо передбачена положенням цього Закону.  Якщо закон про внесення 

змін до Конституції України не було затверджено референдумом, то 

повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII 

Конституції України з того самого питання можливе лише до Верховної Ради 

України наступних скликань. 

Отже, аналіз Закону України «Про всеукраїнський референдум» 

дозволив виявити низку суперечностей цього Закону  Конституції і 

суперечностей самого цього Закону, в першу чергу, в частині відсутності 

розмежування понять «нова Конституція» і «нова редакція Конституції», що 

може поставити під сумнів народну ініціативу, результати конституційного 

референдуму.   

В теорії права вважається, що  потреба нової редакції закону  (в тому 

числі, конституції), як правило, викликана численними змінами  цього закону 

і у зв‘язку з цим, складністю його розуміння, застосування, неоднозначністю  

змісту і тлумачень його положень. У створенні нової редакції конституції, на 

відміну від прийняття нового основного закону, як ми вже зазначали,  

пріоритетним є не установчий аспект, а юридико-технічний, що проте не 

заперечує необхідності унормування відповідних процедур в Конституції 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2430#n2430
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1669#n1669
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1669#n1669
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1887#n1887
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2427#n2427
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2427#n2427
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України, Регламенті Верховної Ради України, Законі України «Про 

всеукраїнський референдум». 

Крім того, як ми вже зазначали, внесення змін до Конституції України 

згідно із статтями 155 і 156 Конституції України, може мати результатом як  

прийняття  нової редакції Конституції, так і  нової по суті Конституції 

України, залежно від змісту запроваджуваних змін в частині засад 

конституційного ладу, форми державного правління, територіального 

устрою. Для оптимізації різних процедур конституційного реформаційного 

процесу вважаємо за необхідне запропонувати визначити у Конституції 

можливі види конституційної реформи за обсягом (конституційна поправка, 

перегляд конституції та визначити для кожного виду особливості процедур. 

Це дозволить забезпечити необхідне співвідношення стабільності конституції 

і потреб конституційної реформи, удосконалити конституційні інструменти 

забезпечення конституційних цінностей. 

При цьому запропоноване  не знімає потреби законодавчого 

визначення процедур прийняття нової Конституції України, без чого не 

можна заперечувати існування небезпеки конституційного конфлікту зі 

складними політичним і юридичними наслідками для держави і суспільства. 

Тим більше, що Конституційний Суд України неодноразово на цьому 

наголошував. Так, у Рішенні  від 5 жовтня 2005 р. N 6-рп/2005[444]  

Конституційний Суд України зазначив, що "влада народу здійснюється  

в   межах  території  держави  у  спосіб  і  формах,  встановлених 

Конституцією та  законами  України".  У  Рішенні  від  16  квітня  2008  р.   N   

6-рп/2008 [453]  вказувалось,  що   прийняття нової Конституції України 

(нової редакції) може бути здійснене установчою владою у спосіб і формах,  

встановлених Конституцією та  законами  України. 

В юридичній літературі неодноразово зверталась увага на те, що в 

конституційному законодавстві зарубіжних країн вкрай не часто 

визначається (регулюється) прийняття нової конституції.  «Причину того, що 
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в текстах Основних Законів практично відсутні норми про механізм 

прийняття нової Конституції, - як зазначає В.Я.Тацій, - слід шукати у 

правовій природі Конституції, як фундаментального акту, програмного 

документу держави та суспільства на невизначений час. Відсутність такого 

об‘єкту конституційного регулювання пов‘язане не стільки з його 

неактуальністю як складової чинного Основного Закону, скільки із 

необхідністю гарантувати тривале функціонування державного механізму 

відповідно до норм Конституції та вироблення в усіх суб‘єктів права 

усвідомлення Основного Закону саме як непохитного фундаменту у 

подальшому державному будівництві» [515, с. 93].  

 Відомо, що у  Верховній Раді Україні кілька раз були ініційовані 

(реєструвалися)  законопроекти щодо порядку прийняття нової (нової 

редакції) Конституції України [420; 419].  

Остання така ініціатива - проект Закону України ―Про процедуру 

підготовки проекту нової Конституції України‖ був зареєстрований у 

Верховній Раді України за реєстр. № 3781 від 18.01.2016 р. [416].  За 

змістом преамбули цього законопроекту він мав визначати процедуру 

ініціювання, розробки та схвалення проекту нової Конституції України, яка 

приймається всеукраїнським референдумом. Законопроект  регулює питання 

процедури ініціювання розробки нової Конституції України; порядку 

скликання Конституційних Зборів, які формуються шляхом прямих виборів, 

засад організації виборчого процесу на виборах народних обранців-членів 

Конституційних Зборів; статусу народних обранців; організації діяльності 

Конституційних Зборів та ін. 

Між тим обґрунтованість та доцільність врегулювання цих питань 

шляхом прийняття поданого законопроекту  була визнана фахівцями 

дискусійною і в цілому законопроект не був підтриманий Головним науково-

експертним  управлінням  Апарату Верховної Ради України, як такий, що 
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суперечить Конституції України [76]. І все ж прийняття такого закону, 

думається, має певні перспективи. 

Завершальний і дуже важливий етап конституційної реформи – 

розвиток оновлених конституційних положень в законодавстві. Ми маємо на 

увазі прийняття  найбільш важливих органічних і звичайних законів, які 

мають забезпечити дію оновленого Основного Закону. Адже саме розвиток і 

конкретизація положень Конституції є необхідною умовою забезпечення її 

стабільності [462, с.29], а отже і важливим кроком до забезпечення 

ефективності конституційно-правового регулювання суспільних відносин в 

державі. По суті цей етап конституційної реформи реалізується через 

законодавчі процедури, визначені у Регламенті Верховної Ради України. 

Важливими його особливостями слід вважати обов‘язкове планування 

законопроектних робіт, узгодження в часі прийняття і введення в дію 

конституційних та органічних законів, звичайних законів, без яких 

конституційна реформа не може бути повноцінно реалізована.  

Крім того, актуальною є загальна проблема і потреба удосконалення 

законодавчого процесу, що містить низку аспектів. Зокрема, в контексті 

забезпечення демократизації законодавчого процесу слід звернути увагу на 

інститут народної законодавчої (правотворчої) ініціативи. Зазначимо, що в 

сучасному світі цей конституційно-правовий інститут є досить поширеним 

явищем. Зокрема, він передбачається у конституційних актах Австрії, 

Албанії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Польщі, Словенії, ФРН, Швейцарії та 

інших держав. 

Не маючи законодавчого підґрунтя свою одну з перших апробацій в 

Україні громадянська правотворча ініціатива отримала при реєстрації у 

Верховній Раді України законопроекту ―Про процедуру підготовки проекту 

нової Конституції України‖ (реєстр. № 3781 від 18.01.2016 р.). Це лише 

підтверджує необхідність створення законодавчої основи інституту народної 

(громадянської) правотворчої ініціативи в Україні, що сприятиме 
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забезпеченню демократизації законодавчого процесу, а в контексті 

конституційної реформи  забезпеченню її легітимації. 

Не менш актуальною є проблема удосконалення законодавчої 

процедури. В юридичній літературі неодноразово зверталась увага на 

необхідність забезпечення дотримання Регламенту Верховної Ради 

учасниками законодавчого процесу [528, с.51]. Звичайно, як загальна 

проблема – це проблем певного рівня правової свідомості і правової 

культури. Але це не знімає потреби пошуку юридичних засобів її вирішення. 

У цьому питанні варто дослухатись до пропозиції М.О.Теплюка й для 

зменшення порушень регламентних вимог запроваджувати створення 

регламентної групи із представників різних фракції. Така група 

контролювала б ведення пленарних засідань головуючим й могла б 

оперативно реагувати на порушення Регламенту, маючи для цього відповідні 

процесуальні права [528, с.51-52].  

Загалом, вирішення проблеми удосконалення законодавчого процесу є 

складової проблеми удосконалення організації та діяльності Верховної Ради 

України, яка може мати розв‘язання як парламентська реформа, про 

необхідність якої  давно і багато  говорять фахівці. Потреба прийняття 

законів про Верховну Раду, про закони і законодавчу діяльність, 

удосконалення Регламенту Верховної Ради України була обґрунтована в 

низці дисертаційних досліджень [250; 258; 259; 286; 486; 499; 527].  

Думається, шукати мотивацію парламентської реформи на даний час не 

потрібно. Тож парламентська реформа має бути одним з наступних напрямів 

конституційної реформи в Україні, а прийняття необхідних органічних 

законів  про Верховну Раду, про закони і законодавчу діяльність, про 

нормативно-правові акти, про парламентський контроль створить надійні 

засади для її реалізації. 
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Висновки до розділу 3 

 1. Конституційна реформа як мета і певний запланований результат 

потребує науково обґрунтованої теорії конституційного процесу, а  як 

цілеспрямована діяльність уповноважених суб‘єктів вимагає ще й чіткого 

правового визначення основних термінів, етапів та процедур.  

З урахуванням багатозначності і багатоаспектності явища 

конституційного процесу запропоновано найменування комплексу процедур 

внесення змін до конституції  і системи відповідних норм права як  

конституційний реформаційний процес.  

2. Важливою ознакою для виділення реформаційного процесу як 

особливого виду конституційного процесу  слід вважати кінцеву ціль, на яку 

спрямована відповідна система процесуальних дій – реформування 

конституції (внесення змін і доповнень) і легалізація конституційних 

новацій.  

 Конституційний реформаційний процес – це   система правових норм і 

процедур, що встановлюють форми і  порядок підготовки, прийняття і 

набуття чинності Конституції, внесення зміни до неї та забезпечення 

функціонування основних конституційно-правових інститутів.  

Підставами для виокремлення цього виду конституційного процесу є 

характерний для нього діяльнісний аспект, що  характеризується 

спрямованістю на Конституцію та походженням, відцентрованістю від неї. 

Перший напрям передбачає Конституцію в якості об‘єкта впливу – тобто, 

система процесуальних дій уповноважених органів спрямована щодо  

Основного Закону. У другому,  Конституція постає як основа діяльності 

відповідних суб‘єктів.  Тож йдеться про реалізацію процесу на основі 

Конституції та розвиток Конституції як реалізацію конституційної реформи. 

В комплексі ці напрями характеризують конституційний процес як 

реформаційний.  
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3. Невід‘ємною ознакою конституційного реформаційного процесу є 

політична домінанта. Політичні інститути, які формують мотивацію 

конституційної реформи,  уособлені органами і посадовими особами 

державної влади стають основними суб‘єктами  конституційного 

реформаційного процесу.  

Політична домінанта визначає зміст, обсяг і характер конституційної 

реформи. Але це в жодному разі не відміняє правових інструментів її 

забезпечення і легітимації. 

В умовах перехідного типу держави, незрілої демократії і 

несформованої еліти завжди існує небезпека як обґрунтування, так і 

започаткування конституційної реформи виходячи з позицій вузької 

політичної доцільності провладних політичних сил. Та прагнучи розвивати 

правову державу  влада  має шукати мотивацію конституційної реформи  

виключно у потребах суспільства, його розвитку і укріплення держави, що 

передбачає обов‘язкове залученням до реформаційних процедур 

різноманітних інститутів громадянського суспільства.  Це єдиний шлях до 

забезпечення своєї легітимності і легітимності запроваджуваних 

конституційних новацій.  

4. Конституційний реформаційний процес відбувається у вигляді 

послідовних стадій, які є системою процесуальних дій, що реалізуються 

суб‘єктами та учасниками конституційної реформи шляхом реалізації їх 

відповідних повноважень.  

5. Стадією конституційного реформаційного процесу може бути як 

окрема процедура, так і їх сукупність. Кожна з процедур, пов‘язаних із 

внесення змін до Конституції, спрямована на досягнення «свого» результату, 

своєї мети, та в комплексі, в системі вони мають забезпечити запланований 

результат – впровадження реформи та забезпечити її подальшу реалізацію. 

6. Внесення змін до Конституції України згідно із статтями  ст. 155 і 

156 Конституції України  може передбачати різні моделі конституційної 
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реформи - включення чи скасування розділів, статей, норм,  прийняття  нової 

редакції Конституції, запровадження  нової по суті Конституції України, 

залежно від змісту запроваджуваних змін в частині засад конституційного 

ладу, форми державного правління, територіального устрою.  

7. Конституційна реформа як узагальнююче поняття передбачає 

варіативність моделей перегляду конституції. Для кожної моделі перегляду 

Конституції (прийняття нової редакції Конституції, прийняття нової 

Конституції) законодавством має бути визначено систему (набір) відповідних 

конституційно-правових процедур і стадій.  

Для оптимізації різних процедур конституційного реформаційного 

процесу вважаємо за необхідне визначити у Конституції можливі форми 

внесення до неї змін за обсягом (конституційна поправка, перегляд 

конституції) та визначити для кожного виду особливості процедур, що 

викликає необхідність узгодження з нормами Конституції України 

законодавчих процедур, референдумних і судових юрисдикційних процедур.  

Крім того, у конституційному законодавстві України важливо 

забезпечити розрізнення термінів та основних процедур за предметом «нова 

редакція Конституції» чи «нова Конституція». Це дозволить забезпечити 

необхідне співвідношення стабільності конституції і потреб конституційної 

реформи, удосконалити конституційні інструменти забезпечення 

конституційних цінностей. 

8. За формою і змістом конституційний реформаційний процес в 

Україні є комплексним правовим явищем. Він охоплює законотворчий, 

законодавчий, парламентський, референдумний, конституційний 

юрисдикційний процеси і відповідні процедури. Це узагальнююче поняття, 

що характеризує складне поліструктурне правове явище.  

9. Проблема принципів конституційного реформаційного процесу – це 

проблема результативності конституційної реформи, легітимності 

конституційних змін та, по великому рахунку,  – укріплення державності і 
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демократизму  в Україні.  Тому актуальність її дослідження є високою як з 

точки зору потреби  напрацювання належної методології конституційних 

змін в Україні, так і в практичному плані. А додержання відповідних 

принципів в процесі реформаційної діяльності сприятиме забезпеченню 

легітимності та ефективності конституційної реформи. 

Принципи конституційного реформаційного процесу (процесу 

запровадження, реалізації конституційної реформи) є складовою принципів 

конституційної реформи як політико-правового феномену і разом з тим 

мають самостійне значення як такі, що визначають сутність цього процесу і 

відображають шлях оновлення Основного Закону. 

10. Особливість правової основи, якою є Конституція, та  складний 

поліструктурний зміст конституційного реформаційного процесу 

зумовлюють градацію його принципів трьома рівнями. Перший рівень 

відтворює зв‘язок принципів конституційного реформаційного процесу з 

конституційними цінностями, які є принципами вищого порядку, і, 

насамперед, цінність самої Конституції. Другий рівень визначають  правові 

поступали цього виду юридичного процесу. На третьому -  спеціальні 

принципи, на яких ґрунтуються  (мають ґрунтуватися) окремі види 

конституційних  процедур, проваджень, етапів конституційної реформи. 

Підпорядкованість конституційного реформаційного процесу вказаним 

принципам забезпечить легітимність конституційної реформи в Україні.  

11. У контексті методології запровадження конституційної 

реформи важливого значення має формування юридичного мотиву про 

необхідність здійснення конституційної  реформи  як стадія законотворчості, 

що  має соціальний зріз і політичний інструментарій. Опосередковано 

юридичний мотив знаходить відображення в програмних документах вищих 

представницьких органів влади (органів представницького характеру) – 

Президента України і Верховної Ради України, змістовне підґрунтя яких 

складають передвиборчі програми.   
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12. Проведений аналіз процедур внесення змін до Конституції України 

(розгляду конституційних законопроектів) та практичні проблеми щодо 

узгодження різних напрямів конституційної реформи, що виникають на 

сучасному її етапі дозволили виявити низку недоліків чинного законодавства 

України та запропонувати шляхи його удосконалення.  

Перш за все слід звернути увагу на незадовільне законодавче 

регулювання щодо процедур превентивного конституційного контролю 

законопроектів про внесення змін до Конституції України. Причиною цього, 

не в останню чергу, є відсутність відповідного конституційного 

повноваження Конституційного Суду України серед його повноважень, 

визначених у Розділі XII Конституції України, проблемність низки статей 

Закону України «Про Конституційний Суд України», якими зокрема 

визначена та певною мірою регулюється процедура вирішення 

Конституційним Судом України питань, пов‘язаних з висновками щодо 

відповідності проекту закону про  внесення змін до Конституції України 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України.  

Слід також відзначити неузгодженість між законами України «Про 

Конституційний Суд України» і «Про всеукраїнський референдум» в частині 

конституційного контролю актів щодо конституційності всеукраїнського 

референдуму, процедур відміни або відстрочення референдумів  після 

офіційного оголошення дати проведення, а також на низку суперечностей  

Закону України «Про всеукраїнський референдум» Конституції України та 

суперечностей самого цього Закону в частині  термінів  «прийняття 

Конституції (здійснення установчої влади)» і «прийняття нової редакції 

Конституції України». 

Слід звернути увагу на  предметну і процедурну невизначеності 

конституційного референдуму пов‘язаного із скасуванням, втратою чинності 

чи визнанням нечинним закону про внесення змін до Конституції України. 

Це зауваження стосується і парламентських процедур скасування, втрати 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2432#n2432
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2434#n2434
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чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції 

України. Підстави і порядок подібних зворотних «реформ» мають бути 

визначені в конституційному законодавстві України. 

Звернуто увагу, що Конституція України у розділі XIII, особливо це 

стосується ст. 156, визначає лише порядок внесення змін до існуючих 

розділів, але у ній нічого не згадується до додавання нових розділів, 

скасування існуючих. Це питання повинно знайти своє відображення в 

конституційному законодавстві України. 

13. Завершальний і дуже важливий етап конституційної реформи – 

конкретизація оновлених конституційних положень у законодавстві. По суті 

цей етап конституційної реформи реалізується через законодавчі процедури, 

визначені у Регламенті Верховної Ради України. Але його особливостями 

слід вважати обов‘язкове планування законопроектних робіт, узгодження в 

часі прийняття і введення в дію конституційних, органічних законів і 

звичайних законів, без яких конституційна реформа не може бути 

повноцінно реалізована.  

Наведене ще раз підтверджує необхідність визначення в Конституції і 

чинному законодавстві України видів законодавчих актів, в тому числі 

конституційних, органічних та ординарних (звичайних) законів, а також 

визначення процедурних особливостей їх прийняття та внесення змін до них. 

14. Акцентовано на проблемі  внесення змін до Преамбули Конституції 

України. Аргументовано, що Преамбула Конституції як вступна і найбільш 

загальна частина її структури, має нормативний характер. Положення 

Преамбули розкриваються в інших розділах Конституції  України, знаходять 

розвиток у чинному законодавстві та реалізуються у конституційній практиці 

(рішеннях Конституційного Суду України). Отже, Преамбула Конституції 

України, як і її розділи I, III, XIII потребує особливої охорони, спеціальних 

застережень і процедур при перегляді Конституції.    
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РОЗДІЛ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 

Нещодавно впроваджений перший етап і одночасно перший результат  

поточного періоду конституційної реформи у вигляді Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) [344] і на його 

розвиток Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [395] підтвердив 

незворотність конституційної реформи в Україні та разом з тим ще більше 

актуалізував проблему забезпечення ефективності конституційної реформи в 

Україні, тобто її результативності, відповідності цілей реформи і потреб та 

запитів суспільства, її суспільної користі,  що проявляється через низку 

показників політичного, економічного, соціального тощо розвитку 

суспільства. 

По-перше, тому що цей перший етап ще потребує подільшої реалізації, 

і поки що не можна прогнозувати наскільки результативними в частині 

досягнення правосуддя стануть реформовані інституції в Україні. Це можна 

буде побачити вже після кількох років функціонування модернізованих 

інститутів судової системи і прокуратури.   

По-друге, тому що залишаються нереалізованими  інші задекларовані 

напрями конституційної реформи, ключовим з яких є децентралізація влади.  

По-третє, тому що задекларовані напрями конституційно реформи не 

вичерпують проблемних «місць» Конституції України, зокрема щодо 

забезпечення належного поділу влади і системи стримувань і противаг, 

народовладдя, демократії, реалізації функцій держави як соціальної, 

забезпечення ефективності державної влади загалом,   на чому неодноразово 

наголошувалось фахівцями [7; 405; 518; 607].   
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По-четверте, як було зазначено у попередньому розділі, невід‘ємним 

напрямом  конституційної реформи має бути парламентська реформа, тим 

більш, що це було визначено і в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».  

По-п‘яте, ефективність конституційної реформи значною мірою 

залежить не лише від правильно визначених її напрямів, змісту 

конституційних новацій та їх конкретизації у законодавстві України, а й від 

вірно обраної форми запровадження конституційних змін. Навіть більше, 

правильно обрана форма запровадження конституційної реформи є вагомим 

чинником забезпечення її ефективності та в подальшому – стабільності 

Конституції України і її дієвості. 

Означені та низка інших, похідних проблем реформування Конституції 

України зумовлюють постановку питання про методологію конституційної 

реформи в України. У зв‘язку з цим, першочергово слід брати до уваги 

ключову роль конституції для держави і суспільства – мету прийняття 

конституції.  

Конституційна доктрина  пов‘язує  її  з потребою забезпечення прав і 

свобод людини. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини, як 

визначається в Конституції України,  є головним обов‘язком держави. Інший 

бік цієї аксіоми конституціоналізму полягає у підпорядкуванні суб‘єктів, які 

реалізують публічно-владні функції, закону: органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов‘язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України.  

Конституційна реформа в Україні покликана сприяти вирішенню 

означених завдань держави і суспільства. У цьому зв‘язку слід констатувати 

невизначеність у конституційній доктрині питань змісту і напрямів 

поточного періоду конституційної реформи. 

Задаючись питанням, яка конституційна реформа вважатиметься 

належною,  І. Коліушко  слушно наголошує, що вона має бути спрямована 
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«на встановлення більш виваженої та чіткої системи організації публічної 

влади. При цьому в Конституцію мають бути закладені механізми, які 

унеможливлять зловживання повноваженнями з боку вищих органів влади на 

майбутнє. Основне завдання конституційної реформи полягає у встановлені 

більш ефективного державного механізму, що гарантуватиме діяльність 

владних суб‘єктів у рамках правового поля. Важливість реалізації цього 

завдання важко переоцінити. Від нього залежить, що визначатиме засади 

політичного життя України: право чи свавільна воля людей, котрі 

перебувають при владі у даний момент» [152].  

Конституція по своїй природі має бути основним засобом забезпечення 

гармонійних взаємовідносин у трикутнику «державна влада (в особі органів і 

посадових осіб) – громадянське суспільство –  людина». В Конституції 

України формула цього трикутника визначена в найменуванні держави 

Україна суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, 

що знаходить свій розвиток у конституційних принципах цінності людини і 

невідчужуваності її прав, народного суверенітету, поділу державної влади на 

законодавчу, виконавчу і судову, верховенства права, політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя. 

Враховуючи причини і потребу конституційної реформи в Україні її 

поточним завданням має бути забезпечення взаємозв‘язку  основних 

конституційних принципів та інститутів. 

Досить проблемним в плані конституційного забезпечення в Україні є 

демократизм Української держави і принцип народного суверенітету. 

Щонайперше це стосується інституту виборів. Багаторічний пошук  

України найбільш прийнятної та оптимальної системи парламентських і 

місцевих виборів та багаторазові зміни виборчого законодавства врешті 

повинні закінчитися остаточним вибором такої системи, що відповідає  

сучасному етапу розвитку суспільства і державності в Україні. При цьому 
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важливо забезпечити захист такому вибору якщо не конституційним, то 

принаймні, органічним законом.  

Поряд з проблемою вибору виборчої системи вкрай актуальними 

залишаються питання призначення виборів, транспарентності виборчого 

процесу, прозорості фінансування політичних партій, звітування кандидатів 

за використання коштів під час виборчого процесу, формування професійних 

та стабільних виборчих комісій, пошуку дієвого механізму для реалізації 

виборчих прав внутрішньо переміщених  осіб та подолання браку історичної 

пам‘яті безпосередніх учасників реформ [224, с.5]. 

У рамках реформування конституційних засад виборчого 

законодавства, як слушно зазначає О.Л.Копиленко, необхідно зосередитись 

на двох основних завданнях. «По-перше, слід адаптувати наявну нормативну 

базу до європейських стандартів (зокрема, йдеться про положення Першого 

Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

окремі універсальні акти органів Ради Європи, Кодекс належної практики у 

виборчих справах та інші документи Венеціанської комісії. У цьому 

контексті слід також взяти до уваги практику Європейського суду з прав 

людини. По-друге, необхідно розглянути можливість імплементації адресних 

рекомендацій для України, які було викладено у резолюціях Ради Європи 

щодо ситуації в Україні та висновках Венеціанської комісії щодо чинних 

виборчих законів та наданих на її розгляд законопроектів» [224, c. 47]. 

Наявність політичної волі до реформування виборчої системи 

задекларована у Стратегії «Україна-2020» та підтримується всіма 

політичними силами. Реформування виборчого законодавства, як відомо, 

було передбачено і  Коаліційною угодою, підписаною у Верховній Раді VIII 

скликання.  

  В цьому зв‘язку варто звернути увагу на проект Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» 1068-2 від 11.12.2014 р. В числі авторів 

цього законопроекту (Авторський колектив: Агафонова Н.В., Новак Н.В., 
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Різаненко П.О., Ємець Л.О.,  Чумак В.В.) нами було запропоновано модель 

виборчої системи (для парламентських виборів), де вибори народних 

депутатів здійснюватимуться на основі пропорційної системи за 

загальнодержавними та регіональними списками. Така модель виборчої 

системи, з одного боку,  забезпечує персоніфіковане голосування (відкриті 

списки кандидатів), а з іншого, забезпечує загальнодержавний характер 

політичних партій як носіїв політичних програм розвитку держави і 

суспільства й недопущення їх регіоналізації, що може нести загрозу 

виникнення міжрегіональних конфліктів.  

Ми вважаємо, що запровадження на парламентських виборах 

пропорційної виборчої системи з відкритими виборчими списками буде 

сприяти високій кваліфікованості парламентарів, усуне вплив великого 

бізнесу на політичну еліту, посилить вплив громадськості на народних 

обранців та підвищить їхню відповідальність перед суспільством, що стане 

одним з ключових принципів нової конфігурації взаємовідносин між 

органами влади [5, с.19].  А в контексті запропонованого законопроекту 

також сприятиме більш повній реалізації виборчих прав громадян, 

дотриманню основних засад демократичних виборів, подальшому розвитку 

громадянського суспільства та утвердженню демократії в Україні.  

Думка про привабливість і доцільність  для парламентських виборів 

пропорційної виборчої системи з «відкритими» списками є наразі 

переважаючою в експертному середовищі в Україні [263, с.60].  

Разом з тим, з огляду на подальшу перспективу, удосконалення 

виборчого законодавства варто прислухатися до думки, що «вибори 

парламенту, глави держави і місцеві вибори навряд чи будуть ефективними 

як розрізнені виборчі процедури, процеси і технології без врахування їх 

взаємозв‘язків» [546, с. 136]. Вирішити цю проблему може розробка і 

прийняття Виборчого кодексу України. Систематизація виборчого 

законодавства України із визначенням у Конституції України основних 
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принципів виборчої системи сприятиме стабільності Конституції і 

конституційного розвитку Української держави. 

Не менш вразливим є конституційно-правове регулювання ще однієї 

ключової форми безпосереднього народовладдя – всеукраїнського 

референдуму.  В попередніх розділах ми акцентували на проблемних 

аспектах правового регулювання конституційного референдуму. Та у зв‘язку 

з конституційної реформою мають значення й інші аспекти інституту 

загальнодержавного референдуму.   

Зарубіжні експерти звертають увагу на необхідність зміни положень 

про ухвалення законів і зміни Конституції шляхом референдуму, зокрема у 

зв‘язку із входженням України до Європейського Союзу. Так, польський 

фахівець з конституційного права Марцін Скубішевські відзначає, що для 

того щоб в Україні загалом з‘явилася  можливість ухвалення шляхом 

референдуму закону про входження України до ЄС, потрібна можливість 

оголошення відповідного референдуму державною владою (Президентом або 

парламентом). Експерт також звертає увагу на проблему пов‘язану з  

конституційною забороною проведення референдумів щодо законопроектів з 

питань податків, бюджету та амністії (ст. 74 Конституції України). 

«Входження України до Європейського Союзу буде пов‘язане з прийняттям 

союзного податкового права, що означає, що законопроекти, які 

передбачають входження до Європейського Союзу, не можуть розглядатися 

на референдумі. Закони, які будуть слугувати поверненню миру в Україну, 

будуть імовірно передбачати амністію – відповідно, такі закони також не 

можуть бути ухвалені шляхом референдуму. Щоб референдум міг стати 

знаряддям, яке дасть можливість народу України  вирішити питання про 

входження до Європейського Союзу, вирішити питання умов, за яких в 

Україну повернеться мир, необхідно скасувати ст. 74 Конституції» [496, с.33-

34]. 
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Експерт зауважив і на занадто жорстких вимогах до народної 

ініціативи в частині трьох мільйонів підписів, порівнюючи ці вимоги із 

досвідом Швейцарії, де народна ініціатива зі зміни Конституції вимагає лише 

100 тисяч підписів; протягом 20 років у Швейцарії було реалізовано понад 

140 народних ініціатив, 10 з яких привели до змін Конституції [496, с. 34]. 

Потреба удосконалення інституту всеукраїнського референдуму на 

сьогодні є очевидною як у зв‘язку з необхідністю забезпечення легітимності 

конституційної реформи, так і загалом для реалізації основних напрямів 

внутрішньої та зовнішньої політики держави.  

Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову так само є 

досить проблемним в частині співвідношення його функціонального 

призначення в державі та практичної реалізації в Україні, що відтворена у 

конституційному статусі основних органів державної влади, системі їх 

взаємовідносин між собою та у  формі держави в цілому.  

Означене становить  комплекс проблем, що потребують свого 

вирішення в процесі конституційної реформи. Частково цей  блок проблем 

має вирішити один з анонсованих напрямів конституційної реформи щодо 

децентралізації. 

Зазначимо, що ухвалюючи Меморандум порозуміння і миру [370], 

Верховна Рада України анонсувала, що в основу конституційної реформи 

буде покладено децентралізацію державної влади, що передбачає зокрема, 

закріплення статусу України як парламентсько-президентської республіки та 

встановлення балансу між усіма її гілками на центральному та місцевому 

рівнях. 

Сьогодні більшість фахівців з конституційного права вважають 

парламентсько-президентську систему влади найбільш оптимальною для 

України і такою, що відповідає сучасному стану та рівню соціально-

політичного розвитку суспільства. Разом з тим проблема визначення місця 

Президента в системі поділу влади, особливо його впливу на виконавчу гілку 
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влади та у зв‘язку з цим, відсутність єдності виконавчої влади, політичних 

чинників взаємовідносин Президента і Верховної Ради України,  тлумачення 

функцій Президента України як гаранта державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина,  не  можна вважати вирішеною.  

Зміст анонсованої у низці політичних документів парламентської 

реформи – ще один проблемний аспект конституційної реформи. Для 

кожного фахівця зрозуміло, що реформування допоміжних структур 

парламенту не є по суті парламентською реформою. Тож на порядку денному 

парламентської реформи можуть бути виключно питання організації та 

діяльності парламенту і його основних структур (політичної, організаційної 

тощо). Серед проблемних питань організації парламенту, окрім виборів, 

особливо складними з точки зору суспільного консенсусу є питання 

одно/двопалатного парламенту та характер депутатського мандата. 

Проблема вибору одно- чи двопалатного парламенту постала в Україні 

з часу проголошення незалежності держави. До прийняття Конституції 

України 1996 р. низка проектів  Конституції мала по два варіанти – з одно- та  

двопалатною  структурою парламенту України і відповідною організацією 

державної влади. Крім того, за підсумками Всеукраїнського референдуму 

2000 р. 81.68 % громадян від числа тих, хто взяв участь у референдумі 

висказались за формування двопалатного парламенту в Україні і внесення 

відповідних змін до Конституції України [376]. Двопалатний парламент був 

передбачений у винесеному на всенародне обговорення проекті Конституції 

2009 р.(проект В.Ющенка).  

Відомо, що в сучасному світі бікамералізм немає прив‘язки до форми 

територіального устрою держави і двопалатні парламенти успішно 

функціонують як у федеративних, так і в унітарних державах. Серед 

останніх, лише в Європі двопалатні парламенти існують у Іспанії та  Італії,  в 

Нідерландах,  Польщі, Румунії,  Франції,  Хорватії,  Чехії. Потреба 
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двопалатної структури парламенту в переважній більшості сучасних держав 

– зумовлена політико-правовою доцільністю і необхідністю підвищення 

ефективності діяльності представницьких структур.  

В українському політикумі та експертному середовищі постійно 

обговорювана ідея двопалатного парламенту має як багато прихильників 

[262; 291; 491; 506; 515], так і чимало опонентів [231; 425; 250]. 

При цьому на кожний «плюс» бікамералізму завжди знаходиться 

рівноважний «мінус» або функціональна альтернатива.  Так, якщо потреба 

двопалатного парламенту викликана необхідністю забезпечення інтересів 

складових держави (суб‘єктів федерації, регіонів тощо), то в унітарній 

державі він може сприяти автономізації регіонів. В цьому зв‘язку 

альтернативою бікамералізму може бути певна модель виборів до 

парламенту, повноцінне місцеве самоврядування й упорядкування 

взаємовідносин центру і регіонів. 

Якщо вважається, що двопалатна структура  парламенту сприяє 

запобіганню поспішного прийняття важливих рішень, що потребують 

зваженого підходу, то надто продовжений в часі законодавчий процес часто 

не дозволяє оперативно забезпечити необхідне правове регулювання 

суспільних відносин. В той час як вирішенням проблеми запобігання 

поспішного прийняття важливих рішень державного значення може бути 

удосконалення законодавчого процесу в частині визначення різних процедур 

для прийняття законодавчих актів, що регулюють певні особливі сфери, 

режими тощо суспільних відносин. Як, наприклад, виділення окремих сфер і 

процедур щодо конституційних, органічних та звичайних законів. 

Якщо вважається, що верхня палата, яка звичайно складається з 

фахівців-професіоналів  (на відміну від нижньої, що формується на партійній 

основі з політиків часто без фахового досвіду) може краще забезпечити 

врівноважений підхід у законопроектній роботі, надати їй високого 

професійного рівня [262, с. 100], то альтернативою бікамералізму у питанні 
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якісного складу парламенту може бути визначення в законі відповідних 

вимог, що висуваються до кандидатів (освітній ценз), щодо спеціальної 

підготовки (стажування) новобраних парламентарів з питань 

законотворчості, юридичної техніки тощо.  

Та все ж попри численні аргументи «за» і «проти» бікамералізму в 

Україні більшість фахівців вважають, що для його запровадження та 

ефективного функціонування  в державі необхідні певні умови, як-то: 

розвинений парламентаризм, належний рівень правової культури і правової 

свідомості суспільства, наявність консенсусу в суспільстві як щодо самого 

бікамералізму, так і щодо вирішення ключових проблем держави. І 

найголовніше, запровадження  бікамералізм  вимагає одночасного створення 

потужного механізму забезпечення єдності держави, її територіальної 

цілісності  консолідації суспільства на основі базових цінностей демократії  і 

верховенства права. 

Ще одна постійно обговорювана в українському політикумі проблема – 

характер депутатського мандата та депутатська недоторканність. Згадаймо, 

що на Всеукраїнському референдумі  2000 р. 89 % громадян (з числа тих, хто 

брав участь) висказались за обмеження депутатської недоторканності 

народних депутатів і вилучення з Конституції України ч.3 ст. 80.  

Останні проекти конституційних змін 2015 р.[343] мали запровадити 

скасування недоторканності народних депутатів та суддів. Наразі питання 

суддівського імунітету вирішуватимуться в рамках Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)  і нового Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». Вирішення ж питання 

недоторканності народних обранців знову втратило гостроту для популістів.  

Депутатська недоторканність, як було зазначено Конституційним 

Судом України в мотивувальній частині Рішення щодо офіційного 

тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України [443], є 

важливою конституційною гарантією, яка має цільове призначення – 
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забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення народним 

депутатом України своїх функцій; вона не є особистим привілеєм, а має 

публічно-правовий характер.  

Ще в одному Рішенні Конституційного Суду України (від 

11.07.2001 р.), підкреслювалось, що недоторканість певної категорії 

посадових осіб не є їх привілеєм, а пов‘язана з виконанням ними державних 

функцій. 

Парламентський імунітет, що виражається у недоторканності 

парламентаря є однією з найважливіших гарантій його статусу. «Головний 

сенс депутатського імунітету, - як слушно відзначає В. М. Шаповал, - у тому, 

що законне обмеження індивіда, який є членом парламенту, в реалізації 

права на особисту недоторканність і деяких інших прав, пов‘язаних з 

індивідуальною свободою, можливе лише з дозволу парламенту, а у періоди 

між сесіями – звичайно його керівного органу» [575, с.79]. 

 Недоторканність парламентарів – конституційний інститут 

характерний для всіх сучасних демократичних держав. Щоправда ступінь і 

темпоральний фактор недоторканності в кожній державі має свої 

особливості. Так, наприклад, згідно із ст. 46 Основного Закону ФРН, 

депутата може бути притягнуто до кримінальної відповідальності тільки з 

дозволу Бундестагу, крім випадків затримання його на місці злочину або 

впродовж наступного дня.  А депутатський імунітет зберігається впродовж 

всього строку його повноважень [301]. Такий самий підхід до терміну 

депутатського імунітету закріплюють конституційні акти Італії, Іспанії та ін. 

держав. 

Конституція США наділяє захистом від арешту членів Сенату і Палати 

представників лише під час сесії відповідної палати, включаючи час 

слідування на сесію і повернення з неї, крім випадків зради, тяжкого злочину 

або порушення громадського порядку (розділ 6 з урахуванням поправки ХХ) 

[216]. 
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В окремих державах, як, наприклад   у Румунії    дозволено затримання 

та обшук депутата або сенатора у разі їх застання на місці злочину, про що 

Міністр юстиції  має негайно повідомити голову відповідної Палати. В інших 

випадках, депутат або сенатор не можу бути затриманий, заарештований, 

обшуканий, підданий суду без дозволу відповідної Палати та після його 

заслуховування (ст. 69 Конституції Румунії). 

Для України питання обмеження депутатського імунітету є актуальним 

з огляду на непоодинокі випадки використання окремими народними 

обранцями депутатського мандата для прикриття злочинних дій, про що 

досить часто повідомляють засоби масової інформації. З іншого боку, 

обмеження депутатського імунітету не повинно використовуватись як 

інструмент політичної розправи. Тому, знайти «золоту середину» у цьому 

питанні, не скасовувати недоторканність, а обмежити її обсяг є завданням 

парламентської конституційної реформи. Наблизитися до такої «золотої 

середини» можна було б за умови включення до ст. 80 Конституції України  

підстави для обмеження депутатського імунітету, у зв‘язку із затриманням 

народного депутата на місці імовірного злочину, а також у випадку вчинення 

тяжкого злочину. 

З проблемою конституційно-правового статусу народного депутата 

України пов‘язане питання характеру його мандата. Зауважимо, що 

абсолютна більшість сучасних демократичних держав не визнає 

імперативного мандату, що як правило визначається у конституційних актах. 

Але конституційна практика свідчить про  необхідність врахування 

політичного чинника, що формує імперативний характер мандата 

парламентаря.  

Як слушно зазначає О.Л.Копиленко, «на сьогодні однією з  прерогатив 

виборчої системи має стати баланс між ефективністю заходів та 

забезпеченням стабільності функціонування виборчих колегіальних органів. 

Тому вважаємо, що питання переходу до системи з імперативним мандатом є 
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скоріш питанням середньо- або довгострокових реформ,  і то лише якщо 

експертне середовище зможе реально обґрунтувати його відповідність 

національним інтересам» [224, с.51]. 

Забезпечення конструктивної взаємодії політичної (партійно-

фракційної) і організаційної (професійної) структур парламенту – ще одна з 

проблем, що потребує свого вирішення в контексті парламентської реформи. 

У цьому плані варто погодитись із думкою М.О.Теплюка щодо доцільності 

посилення організаційної ролі комітетів парламенту у вирішенні питань 

парламентської діяльності, а також загалом щодо упорядкування складу і 

предметів відання парламентських комітетів [528, с. 50]. 

Крім того, слід підтримати неодноразово висловлювану в науковій 

літературі думку про потребу прийняття спеціального закону про Верховну 

Раду України. При цьому безумовно слід врахувати попередній негативний 

досвід вирішення цього питання 2008-2010 рр. [373; 374].  

Питання удосконалення законодавчого процесу в контексті 

конституційної  реформи має декілька напрямів. По-перше, йдеться про один 

з напрямів парламентської реформи, пов‘язаний з удосконаленням 

законодавчої діяльності парламенту.  По-друге, цей напрям має самостійне 

значення з огляду на необхідність визначити види законодавчих актів, 

вирішити проблеми  конституціоналізації джерел міжнародного права.  По-

третє,  від ефективності законодавчого процесу безпосередньо залежить 

результативність конституційної реформи. 

В цій роботі ми вже неодноразово наголошували на  необхідності 

виділення в конституційному законодавстві, визначення нормативної ваги та  

особливостей законодавчих процедур  конституційних, органічних, 

звичайних законів.  

«Сьогодні вкрай важливим є вдосконалення законодавчого 

врегулювання участі в законотворчій діяльності органів державної влади та 

інших суб‘єктів законотворчого процесу. Головними принципами юридичної 
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регламентації законотворчої діяльності має стати закріплення її 

демократичного характеру і створення умов, які забезпечили б підготовку, 

розгляд і прийняття якісних законів. З метою поліпшення якості 

законотворчості вкрай необхідним є встановлення чіткої регламентації 

процедури прийняття, офіційного оприлюднення та порядку набрання 

чинності всіх видів законів в Україні у єдиному законодавчому акті» [282, 

с.180]. 

Проблема конституційної визначеності національної економічної 

системи є особливо актуальною в світлі перспектив конституційної реформи, 

по-перше, у зв‘язку з відсутністю системного закріплення засад національної 

економічної системи в Конституції України [144, с. 61], по-друге, зважаючи 

на невпинне падіння рівня економічного розвитку держави та її економічного 

потенціалу внаслідок запровадження недолугої, навіть, не правової  

економічної політики впродовж усіх років незалежності України, і особливо, 

через масове зубожіння громадян України в останні кілька років. На жаль, ця 

проблематика сьогодні не обговорюється відкрито політиками, а поза 

лаштунками публічності проштовхуються ідеї нераціональності соціальної 

держави, непотрібності конституційного закріплення соціальних прав 

громадян. А такі категорії як «суспільне благо», «суспільна власність», 

«загальнонародне надбання, багатство тощо) далі політичної  риторики не 

отримують розвитку у конституційному праві.  

Між тим, як слушно зазначається в науковій літературі, саме 

конституційне право з притаманною йому аксіологічною системою 

покликане дати відповідь на питання про належне співвідношення влади і 

свободи через визначення засад відносин власності і встановлення такого 

порядку взаємовідносин політичної і економічної влади, за якого публічна 

влада діяла би в правових рамках загальних інтересів, а власність, будучи 

відокремленою від влади, забезпечила б ефективне зростання  економічного 

потенціалу держави;  тому економічні відносини є важливою сферою 
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конституційного регулювання, а економічний розвиток суспільства природно 

стає конституційною проблемою [64, с. 34]. При цьому економічний 

розвиток як конституційна проблема отримує свою визначеність у зв‘язку із 

принципом соціальної держави.  

Але, як слушно зауважує О.М.Клименко, «конституційну реформу, 

спрямовану на демократичний розвиток, посилення конституційних основ 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, національної 

безпеки, не слід сприймати як таку, що автоматично забезпечить сприятливі 

умови для економічного та соціального прогресу… (тому)  вкрай важливо, 

щоб будь-які конституційні трансформації здійснювались з урахуванням 

фактору впливу економічної системи, адже будь-яке будівництво повинно 

мати матеріальну основу» [144, с.62]. 

У зв‘язку з  об‘єктивною потребою конституціалізації економічної 

системи України слід звернути увагу на актуальну проблему захисту права 

власності в Україні, невирішеність якої є одним з чинників політичної 

нестабільності.  

На декларативність положень ст. 13 Конституції України не одноразово 

зверталась увага в науковій літературі. Так, В. Буткевич відзначаючи 

проблему запозичення іноземних конституційних аналогів чи сталих 

стандартів, зауважує, що положення ст. 13 Конституції України: «Власність 

зобов‘язує. Власність не повинна використовуватись на шкоду людини і 

суспільству» з певною модифікацією було запозичене  з Основного  Закону 

ФРН, але в оригінальній інтерпретації наголошувалось не на забороні, а на 

зобов‘язанні : «Власність зобов‘язує. Користування нею повинно служити 

спільному благу» (ст. 14). Вчений звертає увагу: «Якщо в Конституції ФРН 

це положення системно узгоджене з іншими положеннями щодо власності і   

гарантоване як  таке цілою низкою положень цієї конституції, то в 

українському варіанті воно звучить як гасло, декларація. Це конституційне 

положення й було сприйняте як декларація, що ні до чого ні кого не 



308 
 

зобов‘язує. Не дивно, що з приводу власності в України почали зростати 

масові правопорушення: злочини, корупція, захоплення навіть тих об‘єктів, 

які конституцією визнані об‘єктами права власності Українського народу, 

численні нехтування земельним, природоресурсним та іншим 

законодавством» [67, с.88-89].  

Необхідність вирішення означених проблем, у першу чергу, 

знаходиться в площині конституційної реформи, адже йдеться про 

конституційні засади економічного ладу. Без цього не створити правової 

держави.     

Одна з найбільш складних проблем сучасного конституційного 

будівництва – реформа публічної влади у прив‘язці до території держави. 

Означена проблема має комплексний характер та кілька напрямів 

реформування: адміністративно-територіального поділу, децентралізації і 

деконцентрації державної влади, забезпечення місцевого самоврядування. 

Ця проблема визначилася мало не відразу після прийняття  Конституції 

України у 1996 р. При тому, що на розвиток положень Конституції України 

було створено потужну законодавчу базу територіальної організації влади в 

державі [371; 390 та ін.],  проводилась апробація  новітніх систем управління 

територіями, зокрема згідно із Законом України «Про державно-правовий 

експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах 

Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області» від 05.04.2001 р. , 

контури нової моделі територіальної організації публічної влади не 

характеризувалися чіткістю, а сама організація – ефективністю. 

На вирішення цієї проблеми були спрямовані ініціативи щодо 

запровадження адміністративної реформи (1998), одним з напрямів якої мала 

бути адміністративно-територіальна реформа, конституційна реформа 2004-

2007 р. в частині місцевого  самоврядування (законопроекти 3207, 3207-1, 

3725 та інші законопроектні пропозиції народних депутатів А.Матвієнка, 

В.Мусіяки, О.Мартинюка. О.Мороза, Ю.Ключковського та ін.), низка інших 
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законопроектних пропозицій, що стосувалися й реформування місцевого 

самоврядування [423; 424] . 

На даний час цей напрям конституційної реформи розвивається на 

основі  Стратегії «Україна-2020», згідно з якою, метою політики у сфері 

децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, 

забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова 

ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у 

повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, 

принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності 

місцевого самоврядування. 

Для реалізації цієї мети Конституційною комісією (робочою групою з 

питань конституційних засад організації та здійснення державної влади, 

місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України 

та децентралізації влади)  підготовлено пропозиції щодо внесення змін до 

Конституції, які були схвалені 26.06. 2015 р. та позитивно оцінені експертами 

Венеціанської Комісії.  

Законопроектом про внесення змін до Конституції України [421] 

передбачається внести зміни до статей 85, 92, 106, 118, 119, 121, 132, 133, 

140-144, 150, а також до Перехідних положень Конституції України. 

Запропоновані зміни мають на меті забезпечити  децентралізацію державної 

влади та посилити гарантії місцевого самоврядування в Україні. При цьому 

децентралізація має відбуватися саме на користь місцевого самоврядування 

(забезпечення його повсюдності  та спроможності), а місцевий рівень 

виконавчої влади, який представлений у проекті інститутом префектів не 

порушує вертикалі виконавчої «гілки» влади, її підзвітності і 

підконтрольності вищому органу в цій системі – Кабінету Міністрів України 

та відповідальності перед Президентом України. Таким чином, означений 

законопроект відтворює феноменально властивий виконавчій влади в Україні 

дуалізм.   
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Проектом передбачено, що префекта призначає на посаду та звільняє з 

посади за поданням Кабінету Міністрів України Президент України. Серед 

низки повноважень префекта, визначених у ст. 119 варто звернути увагу на 

таке: він здійснює нагляд за додержанням Конституції і законів України 

органами місцевого самоврядування. Префект має право зупиняти дію актів 

місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи 

законам України з одночасним зверненням до суду.  

Крім того, згідно із ст. 144 Законопроекту,  у разі ухвалення головою 

громади, радою громади, районною, обласною радою акта, що не відповідає 

Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, 

територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент 

України зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови 

громади, складу ради громади, районної, обласної ради та призначає 

тимчасового державного уповноваженого. 

У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, 

ради громади, районної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції 

України, Верховна Рада України за поданням Президента України 

достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, районної, 

обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом 

порядку. 

Таким чином, посада і відповідні повноваження префекта по суті є 

«продовженням на місця» повноважень Президента як гаранта державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина.  

Зазначеним законопроектом запроваджується нова система 

адміністративно-територіального устрою України, яку складають: громади, 

райони, регіони. Територія України поділена на громади. Громада є 

первинною  одиницею у системі адміністративно-територіального устрою 
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України, і всі основні публічно владні повноваження місцевого рівня 

зосереджуються на цьому базовому рівні. Декілька громад становлять район. 

Автономна Республіка Крим та області є регіонами України (ст. 133 проекту 

Закону). 

У статтях 140 і 141 проекту Закону закріплюється нова, порівняно з 

існуючою,  система органів місцевого самоврядування.  Органами місцевого 

самоврядування громади є рада громади як представницький орган та 

підконтрольні і підзвітні їй виконавчі органи місцевого самоврядування 

громади. На чолі виконавчих органів місцевого самоврядування громади –  

голова громади. Районна, обласна рада, їх виконавчі комітети є органами 

місцевого самоврядування, що відповідно представляють і реалізують спільні 

інтереси територіальних громад району, області. Голова громади, депутати 

ради громади, районної, обласної ради обираються на вільних виборах на 

основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування.  

В цілому зміни запропоновані законопроектом відповідають 

європейським та міжнародним стандартам, в тому числі, встановленим 

Європейською хартією місцевого самоврядування,  що дає надію 

забезпечення спроможності місцевого самоврядування і побудови ефективної 

системи територіальної організації влади в Україні. 

Постановою Верховної Ради України від 16 липня 2015 р. № 622-VIII 

законопроект про внесення змін до Конституції України щодо 

децентралізації влади (реєстр. № 2217а від 15 липня 2015 р.) включено до 

порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та 

направлено до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо 

відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

Системне дослідження Конституційним Судом України змісту 

зазначено проекту Закону дозволило йому дійти висновку про те, що 

запропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/622-viii#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/622-viii#n9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2217%E0&skl=9
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4936#n4936
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4938#n4938
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свобод людини і громадянина та не спрямовані на ліквідацію незалежності 

чи на порушення територіальної цілісності України. Це дало підстави  

визнати   законопроект про внесення змін до Конституції України щодо 

децентралізації влади (реєстр. № 2217а)  таким, що відповідає 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

Постановою Верховної Ради України від 31 серпня 2015 р.  № 656-VIII 

законопроект був попередньо схвалений більшістю від конституційного 

складу Верховної Ради України. Комітет Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді України 

остаточно прийняти означений законопроект (реєстр. № 2217а від 15 липня 

2015 р.) як закон. 

Загалом маємо підстави погодитись з авторитетними фахівцями, що  

запровадження в Україні відомого світовій муніципальній практиці принципу 

повсюдності місцевого самоврядування створить правові умови для 

активізації життєдіяльності територіальних громад, визначить чіткі 

територіальні межі їхньої муніципальної діяльності і відповідальності, 

сприятиме децентралізації публічної влади, розмежуванню функцій та 

повноважень центральних та місцевих органів та вирішенню нагальних 

проблем життєзабезпечення суспільства на місцевому рівні його політичної 

організації [49]. 

У зв‘язку з потребою удосконалення територіальної організації 

державної влади не можна обійти увагою ідею зміни унітарної форми устрою 

держави на федеративну.  

Так, на думку академіка НАПр України В. Медведчука, закріплений 

Конституцією України державний устрій не відповідає культурним та 

ментальним особливостям регіонів й намагання ввести єдиний шаблон для 

(розвитку, управління) всіх регіонів невідворотно веде до розпаду держави. 

На думку цього правознавця спасти країну, допомогти їй вийти з кризи може 

тільки федеративний устрій [268].  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/622-19/paran9#n9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/622-19/paran9#n9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4936#n4936
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4938#n4938
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Зазначимо, що ідея федеративного устрою для України не є новою. Ця 

тема живе в громадсько-політичній риториці, науковій, політико-правовій 

думці вже близько століття. Її актуальність в останні два десятки років не 

зменшується через нераціональність територіальної організації державної 

влади та неефективність місцевого самоврядування. Але питання про її 

обґрунтування для України не можна вважати вирішеним. Ми погоджуємося 

з В.Колісником, що «обґрунтування федералізації  посиланням на відомих 

українських мислителів та політичних діячів другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. є неприйнятним, оскільки їх позиція зазвичай  формувалася за інших 

політичних обставин та в умовах іншої історичної епохи. Звернення до 

національно-етнічного чинника як одного з критеріїв формування є 

небезпечним з огляду на негативний досвід більшості держав, побудованих 

за національно-етнічної чи національно-територіальною ознакою» [150, с.61-

62]. Слід погодитись з висновками цього вченого, щодо імовірного 

негативного впливу федералізації на систему конституційного і поточного 

законодавчого регулювання та великої вірогідності посилення бюрократії й 

адміністрування, зростання корупції, виникнення проблем розмежування 

повноважень різних підсистем публічної влади [150, с.62].   

Але і децентралізована унітарна держава не позбавлена певних ризиків 

та викликів, що пов‘язані з можливою фіктивністю самої децентралізації або 

навпаки,  втратою державної влади якості єдності, а держави – цілісності.  

Децентралізована унітарна держава – це неминуче регіональна 

(регіоналістська) держава. З огляду на постійні регіональні «рухи» в 

регіоналістських Італії та Іспанії стає зрозумілим, що  така система 

територіальної організації публічної влади не створює достатніх гарантій 

територіальному суверенітету держави. А отже, конституціоналізація  

системи територіальної організації публічної влади в державі вимагає 

зваженого підходу.  
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Зміна форми територіального устрою держави є по суті зміною однієї з 

ключових складових конституційного ладу, що попередньо вимагає свого 

визначення. У цьому питанні альтернатив щодо виключного права народу 

визначати і змінювати конституційний лад в Україні немає. В такому 

випадку можна вести мову про потребу прийняття нової Конституції. 

Ми окреслили найбільш вагомі та дискусійні напрями конституційного 

будівництва щодо яких в суспільстві сформована думка про необхідність 

реформування їх конституційно-правових засад. Окреслене дає підстави для 

роздумів про стратегію і тактику конституційної реформи в Україні. Щодо 

цього питання так само, як і щодо обсягу, змісту і напрямів реформування в 

Україні тривають дискусії.  

Так, якщо реформаційні ініціативи попереднього періоду анонсувалися  

як системні конституційні зміни, то сьогодні політики наголошують на 

«точкових», «секторальних» реформах. Але чи можна вважати такими 

анонсовані напрями реформування (права людини, децентралізація, 

судоустрій) з погляду широти пропонованих змін і необхідності забезпечення  

принципу системності Конституції (її норм). Крім того, як ми вже зазначали, 

більшість науковців вважають, що зміни до Конституції мають охопити й 

інші важливі сфери суспільних відносин. Тож експертне середовище сьогодні 

розділилося на кілька груп. Одні вчені вважають за необхідне розробити і 

прийняти нову Конституцію Україні. Так, експерт з конституційної реформи 

Реанімаційного пакета реформ і провідний український вчений-

конституціоналіст В. М. Шаповал висловився за  створення в Україні 

Конституційної асамблеї  як виборного органу, як це було зроблено у 

Польщі, і щоб асамблея розробила проект нової Конституції України [583]. 

Розмірковуючи про вибір форми комплексної ревізії Основного Закону  цей 

вчений слушно відзначає, що означене питання перебуває у площині 

суспільно зваженої політичної доцільності. «З одного боку, прийняття нової 

редакції Основного Закону може означати наголос на наступництві в нашій 
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сучасній державності, на збереженні вже проголошених конституційних 

цінностей, на цілісності державної території, що існує з моменту набуття 

незалежності, тощо. У світі достатньо прикладів, коли конституція була 

прийнята навіть у XVIII ст. або XIX ст. і, попри численні зміни та нові 

редакції, за нею збережена первісна дата. З другого боку, прийняття нової 

Конституції в ідеалі має означати новий старт у суспільно-політичному 

розвитку країни і в державному будівництві» [564, с. 17]. 

За розроблення і прийняття нової Конституції України агітує 

В. В. Медведчук [268].  Ю. Г. Барабаш вважає, що настав час говорити не про 

чергові косметичні зміни Конституції, а про нову філософію, ідеологію, 

закладену в тексті установчого акта, а заплановані реформи мають якщо не 

сприйматися прогресивною частиною населення, то хоча б відповідати 

ціннісній основі його світогляду [44, с. 87] . 

 Інші науковці доводять раціональність розроблення і прийняття нової 

редакції Конституції України. Так, О. І. Ющик вважає, що «вже сьогодні є 

потреба розпочати розробку проекту нової редакції Конституції України, з 

тим, щоб через 3–5 років ухвалити її. Воднораз уже нині необхідно 

орієнтуватися на ухвалення нової редакції Конституції України спеціально 

створеним органом (наприклад, Конституційними зборами, Всеукраїнськими 

установчими зборами, Конституційною асамблеєю тощо). Статус і регламент 

роботи цього органу варто було б розробити протягом одного-двох років і 

затвердити його двома третинами складу Верховної Ради України» [604].   

А. Р. Мацюк впевнений, що «конституційна реформа не повинна 

передбачати розроблення і прийняття цілковито нової Конституції, тому що 

більшість положень чинної Конституції виправдали себе часом, сприяли 

становленню нової незалежної держави, загалом відповідають європейським 

цінностям і стандартам» [265].  

На думку І. Б. Коліушка,  обидва методи конституційного 

реформування є можливими  і  повний перегляд Конституції, включаючи 
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зміну назв розділів, переформулювання більшості конституційних положень, 

тобто виклад Конституції у новій редакції, і   внесення змін до окремих 

положень при збереженні чинної структури Конституції. «Але, вибираючи 

між ними, слід врахувати, що повний перегляд Конституції є ризикованим, 

оскільки може привнести проблеми у ті конституційні інститути, які досі 

функціонували добре. Крім того, виклад Конституції у новій редакції може 

бути виправданим для запровадження справді досконалішого 

концептуального підходу до конституційного регулювання суспільних 

відносин. А значить треба було б провести серйозну дискусію про це, 

попередньо обговорити і затвердити структуру нової редакції Конституції» 

[195, с.134].  

На перспективу, як відомо, очікується остаточне прийняття як закону 

законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади реєстр. № 2217а від 15 липня 2015 р.[414]. Головна 

проблема завершення цього етапу поточного періоду конституційної 

реформи в Україні – досягнення консенсусу щодо остаточного прийняття 

зазначеного законопроекту, адже він має чимало опонентів серед політиків і 

в експертному середовищі. Якщо ж консенсус не може бути досягнутий у 

парламенті, не має іншого шляху як шукати його в суспільстві. 

Враховуючи низький рівень легітимності чинної Конституції України,   

численні зміни до неї та потребу вирішення низки інших проблемних 

аспектів Основного Закону України, існує велика вірогідність постановки 

питання про повний перегляд Конституції України. 

Чинна Конституція України, хоча й не визначає офіційно порядку 

прийняття нової редакції Основного Закону, але й не забороняє масштабні 

його зміни з урахуванням встановлених обмежень. Реалізація такого 

конституційного проекту, враховуючи складність конституційних процедур, 

передбачених ст. 155 і 156 Конституції України вимагатиме значний зусиль 

ініціаторів щодо пошуку консенсусу як в політикумі, так і серед численних 
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інших інститутів громадянського суспільства.  Суттєвим недоліком цього 

шляху конституційної реформи слід вважати  відсутність правової 

визначеності проектного етапу, натомість саме розробка концепції та проекту 

внесення змін до Конституції України,  -  її нової редакції  вимагають 

широкої суспільно-політичної, громадянської дискусії та професійної 

аналітичної і експертної роботи. Слід зазначити ще й такий негативний 

фактор як сумнівна легітимність Закону України «Про всеукраїнський 

референдум». 

Тому ми вважаємо, що легітимність конституційних змін у разі 

розробки і прийняття нової  Конституції України (або нової її редакції) 

найкраще може бути забезпечена спеціально створеним для цього 

представницьким органом – конституантою (Конституційними зборами). Це 

викликає питання про відповідні правові підстави та правові засади.  

Щодо правових підстав для конституанти, то вони визначені у 

Конституції України і безпосередньо у ст. 5, згідно з якою, по-перше, носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Як єдине джерело 

влади в Україні, народ є єдиним джерелом її державного і конституційного 

ладу в  усіх проявах: організаційному, інституційному, правовому тощо. По-

друге, оскільки право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 

належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її 

органами або посадовими особами, то таке право народу має надпозитивний 

характер, що власне є правовою підставою організації конституанти в 

Україні.  

В умовах відсутності консенсусу в суспільстві не лише щодо змісту 

конституційних перетворень, але й щодо стратегії і тактики конституційної 

реформи саме конституанта, на нашу думку, спроможна забезпечити їх 

визначення та  розробку.  

 Це однак не заперечує потреби визначення її конституційно-правового 

статусу, що створить необхідні правові засади функціонування такого 
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представницького (установчого) органу та забезпечить легітимацію нового 

конституційного закону. Тому на особливу увагу вимагають порядок 

формування цього органу (Конституційних зборів),  мета його створення, 

функції, повноваження, межі недоторканності (цінність людини і 

непорушність її прав, демократизм, народовладдя, верховенство права 

конституційні принципи, які не можуть бути переглянуті) , процедурні 

законотворчі, організаційні та інші питання. 

 Потреба легітимації нового конституційного  закону на 

всеукраїнському референдумі залежатиме, на нашу думку, від обраного 

підходу щодо формування конституанти (Конституційних зборів). Що 

ширше народне представництво (включаючи парламентарів, експертів, 

представників політичних партій, не представлених у парламенті, 

представників громадських, професійних організацій  (спілок), органів 

місцевого  самоврядування), то більше воно відображатиме волю народу 

щодо реформування Конституції.   

Проте у разі розробки і прийняття нової редакції Конституції 

безпосередньо парламентом  затвердження всеукраїнським референдумом є 

обов'язковим, що прямо випливає із змісту ст. 156 Конституції України. 

Негативний досвід функціонування чинної Конституції України в 

частині неправового і суперечливого коригування її змісту нормативними 

актами і конституційною практикою,  ігнорування конституційних дефектів  

показав важливість розробки  одночасно з проектом нової редакції 

Конституції  (або й нової Конституції) важливих (ключових) органічних 

законів,  які мають розвивати конституційні положення. «Лише уявляючи 

перспективу законодавчого розвитку, можна буде реально і кваліфіковано 

оцінити змістовне наповнення самої Конституції України» [604]. 

Підсумовуючи, зробимо висновок, що  ефективність конституційної 

реформи безпосередньо пов‘язана і стосується сфери досягнення публічно-
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політичної мети і засобів, якими вона досягається – удосконалення державної 

організації суспільства.  

Досягнення ефективності конституційної реформи, тобто її 

відповідності природі реформи як засобу забезпечення (сприяння) розвитку 

суспільства і держави та вирішення  об‘єктивних  потреб удосконалення 

державного механізму, системи взаємовідносин влади, людини і суспільства 

можливе виключно на основі громадянського консенсусу і  демократизму. 
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Висновки до розділу 4 

 

Початок поточного періоду конституційної реформи у вигляді Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 

підтвердив незворотність конституційної реформи в Україні та разом з тим 

актуалізував проблему забезпечення ефективності конституційної реформи в 

Україні, тобто її результативності, відповідності цілей реформи і потреб та 

запитів суспільства, її суспільної користі,  що проявляється через низку 

показників політичного, економічного, соціального тощо розвитку 

суспільства. 

Ефективність конституційної реформи значною мірою залежить не 

лише від правильно визначених її напрямів, змісту конституційних новацій і 

їх розвитку в законодавстві України, а й від вірно обраної форми 

запровадження конституційних змін. Саме правильно обрана форма 

запровадження конституційної реформи є вагомим чинником забезпечення її 

ефективності та в подальшому – стабільності Конституції України і її 

дієвості. 

У питанні методологічної основи сучасного періоду конституційної 

реформи першочергово слід брати до уваги ключову роль Конституції для 

держави і суспільства й мету прийняття Конституції. 

Конституція по своїй природі є основним засобом забезпечення 

гармонійних взаємовідносин у трикутнику «державна влада (в особі органів і 

посадових осіб) – громадянське суспільство –  людина». В Конституції 

України формула цього трикутника визначена в найменуванні держави 

Україна суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, 

що знаходить свій розвиток у конституційних принципах цінності людини і 

невідчужуваності її прав, народного суверенітету, поділу державної влади на 

законодавчу, виконавчу і судову, верховенства права, політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя. 
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Враховуючи причини і потребу конституційної реформи в Україні її 

поточним завданням має бути забезпечення взаємозв‘язку  основних 

конституційних принципів та інститутів. 

Досить  проблемним у плані конституційно-правового забезпечення в 

Україні є демократизм Української держави і принцип народного 

суверенітету.  

Багаторічний пошук в Україні найбільш прийнятної та оптимальної 

системи парламентських і місцевих виборів допоки не реалізувався 

остаточним вибором системи, що відповідала б  сучасному етапу розвитку 

суспільства і державності в Україні. Це має стати одним з напрямів 

поточного періоду конституційної реформи.   

Не менш вразливим є конституційно-правове регулювання ще однієї 

ключової форми безпосереднього народовладдя – всеукраїнського 

референдуму. Потреба удосконалення інституту всеукраїнського 

референдуму на сьогодні є очевидною як з точки зору забезпечення 

легітимності конституційної реформи, так і загалом для реалізації основних 

напрямів внутрішньої та зовнішньої політики держави, забезпечення 

легітимації процесів європейської інтеграції.  

Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову так само є 

досить проблемним в частині співвідношення його функціонального 

призначення в державі та практичної реалізації в Україні, що відтворена у 

конституційному статусі основних органів державної влади, системі їх 

взаємовідносин між собою та у  формі держави в цілому.  

Означене становить  комплекс проблем, що потребують свого 

вирішення в процесі конституційної реформи. Частково цей  блок проблем 

має вирішити один із запроваджуваних на даний час  напрямів 

конституційної реформи щодо децентралізації. 

Сьогодні більшість фахівців з конституційного права вважають 

парламентсько-президентську систему влади найбільш оптимальною для 
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України і такою, що відповідає сучасному стану та рівню соціально-

політичного розвитку суспільства. Разом з тим проблема визначення місця 

Президента в системі поділу влади, його впливу на виконавчу гілку влади і, у 

зв‘язку з цим, відсутність єдності виконавчої влади, політичних чинників 

взаємовідносин Президента України з  Верховною Радою України,  

тлумачення функцій гаранта державного суверенітету, територіальної 

цілісності України,  додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина,  потребує свого свого розв‘язання і відповідних змін до 

Конституції України та конституційного законодавства.  

Зміст анонсованої у низці політичних документів парламентської 

реформи – ще один проблемний аспект сучасного періоду конституційної 

реформи в Україні. На порядку денному парламентської реформи мають бути  

питання організації та діяльності парламенту і його основних структур - 

політичної (партійно-фракційної) і  організаційної (професійної) та 

забезпечення їх конструктивної взаємодії. 

Питання удосконалення законодавчого процесу в контексті 

конституційної  реформи має декілька напрямів. По-перше, йдеться про один 

з напрямів парламентської реформи, пов‘язаний з удосконаленням 

законодавчої діяльності парламенту.  По-друге, цей напрям має самостійне 

значення з огляду на необхідність визначити види законодавчих актів, 

вирішити проблеми  конституціоналізації джерел міжнародного права.  По-

третє,  від ефективності законодавчого процесу безпосередньо залежить 

результативність конституційної реформи. 

Проблема конституційної визначеності національної економічної 

системи є особливо актуальною в світлі перспектив конституційної реформи, 

по-перше, у зв‘язку з відсутністю системного закріплення засад національної 

економічної системи в Конституції України, по-друге, зважаючи на невпинне 

падіння рівня економічного розвитку держави та її економічного потенціалу 
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впродовж усіх років незалежності України, і особливо, через масове 

зубожіння громадян України в останні кілька років.  

Одна з найбільш складних проблем сучасного конституційного 

будівництва – реформа публічної влади у прив‘язці до території держави. 

Означена проблема має комплексний характер та кілька напрямів 

реформування: адміністративно-територіального поділу, децентралізації і 

деконцентрації державної влади, забезпечення місцевого самоврядування. 

На даний час цей напрям конституційної реформи розвивається на 

основі  Стратегії «Україна-2020», згідно з якою, метою політики у сфері 

децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, 

забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова 

ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у 

повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, 

принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності 

місцевого самоврядування. 

Головна проблема завершення цього етапу поточного періоду 

конституційної реформи в Україні – досягнення консенсусу у питаннях 

остаточного прийняття конституційного законопроекту щодо децентралізації. 

Якщо ж консенсус не може бути досягнутий у парламенті, не має іншого 

шляху як шукати його в суспільстві. 

Враховуючи низький рівень легітимності чинної Конституції України,   

численні зміни до неї та потребу вирішення низки інших проблемних 

аспектів Основного Закону України, думається, в державі може постати 

питання про повний перегляд Конституції – розроблення, прийняття нової 

редакції чи нової Конституції України. 

Чинна Конституція України, хоча й не визначає офіційно порядку 

прийняття нової редакції Основного Закону, але й не забороняє масштабні 

його зміни з урахуванням встановлених обмежень. Реалізація такого 

конституційного проекту, враховуючи складність конституційних процедур, 
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передбачених ст. 155 і 156 Конституції України вимагатиме значний зусиль 

ініціаторів щодо пошуку консенсусу як в політикумі, так і серед численних 

інших інститутів громадянського суспільства.  Суттєвим недоліком цього 

шляху конституційної реформи слід вважати  відсутність правової 

визначеності проектного етапу, натомість саме розробка концепції та проекту 

внесення змін до Конституції України, - її нової редакції  вимагають широкої 

суспільно-політичної, громадянської дискусії, професійної аналітичної та 

експертної роботи. Слід зазначити ще й такий негативний фактор як сумнівна 

легітимність Закону України «Про всеукраїнський референдум». 

  Легітимність конституційних змін, що передбачають повний перегляд  

Конституції України найкраще може бути забезпечена спеціально створеним 

для цього представницьким органом – конституантою (Конституційними 

зборами). Враховуючи складність перехідного періоду і перманентний 

характер конституційної реформи в Україні вважаємо за доцільне 

запропонувати започаткування конституанти в Україні в якості традиційного 

способу конституційної нормотворчості.   

Правові підстави для Конституанти визначені у Конституції України і 

безпосередньо у ст. 5, згідно з якою, носієм суверенітету і єдиним джерелом 

влади в Україні є народ. Як єдине джерело влади в Україні, народ є єдиним 

джерелом її державного і конституційного ладу в  усіх проявах: 

організаційному, інституційному, правовому тощо. Крім  того, оскільки 

право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або 

посадовими особами, то таке право народу має надпозитивний характер, що 

власне є правовою підставою організації конституанти в Україні.  

В умовах відсутності консенсусу в суспільстві не лише щодо змісту 

конституційних перетворень, але й щодо стратегії і тактики конституційної 

реформи саме Конституанта, на нашу думку, спроможна забезпечити їх 

визначення та  розробку. Це однак не заперечує потреби визначення її 
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конституційно-правового статусу, що створить необхідні правові засади 

функціонування такого представницького (установчого) органу та 

забезпечить легітимацію нового конституційного закону. Тому на особливу 

увагу вимагають порядок формування цього органу (Конституційних зборів),  

мета його створення, функції, повноваження, межі недоторканності (цінність 

людини і непорушність її прав, демократизм, народовладдя, верховенство 

права конституційні принципи, які не можуть бути переглянуті) , процедурні 

законотворчі, організаційні та інші питання. 

Досягнення ефективності конституційної реформи, тобто її 

відповідності природі реформи як засобу забезпечення (сприяння) розвитку 

суспільства і держави та вирішення  об‗єктивних  потреб удосконалення 

державного механізму, системи взаємовідносин влади, людини і суспільства 

можливе виключно на основі громадянського консенсусу і  демократизму. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило зробити теоретичні узагальнення й 

запропонувати нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в 

обґрунтуванні теорії конституційної реформи,  в тому числі таких ключових 

її аспектів, як  поняття конституційної реформи, її  інституційного механізму, 

а також у виявленні основних проблем забезпечення ефективності 

конституційної реформи  в Україні  та розробленні методологічних підходів і 

рекомендацій щодо їх вирішення. 

Найважливіші висновки за результатами дослідження полягають у 

наступному: 

1. Конституція як об‘єкт реформування є багатоплановим і 

багатофункціональним феноменом, тому основні аспекти її сутності, 

особливості характеру і засобів її впливу на державу  і суспільство мають 

прямий вияв у змісті та порядку її перетворення (оновлення, модифікації). 

При цьому основні сутнісні властивості Конституції як  Основного Закону, 

глибинного сенсу Конституції як акта установчої влади народу, як 

своєрідного суспільного договору мають бути визначальними і незмінними 

умовами, вимогами її реформування і легітимації.  

2. Конституційна реформа – це  обумовлене потребами життєдіяльності  

суспільства політико-правове   явище, пов‘язане із змінами Основного 

Закону, що проводяться  на основі принципових, ціннісних засад 

конституційного ладу в межах параметрів конституційного процесу, 

спрямовані на удосконалення державної організації  суспільства  та 

підпорядковані меті його розвитку.  

У соціальному плані конституційна реформа зумовлена необхідністю 

вирішення (зняття) суперечностей між потребами розвитку суспільства та 

можливостями, заданими в рамках Основного Закону. Тому сутнісний аспект 

конституційної реформи полягає у змінах правових засад державної 

організації. Маючи правову основу, якою є Конституція, такі зміни 
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відбуваються шляхом цілеспрямованої діяльності уповноважених суб‘єктів, 

що реалізується в межах конституційного процесу. Матеріальна і 

процесуальна сторони конституційних змін характеризуються вимогами 

верховенства права і законності, системності, демократизму, легітимності. 

3. Терміни «конституційна поправка», «ревізія конституції», «перегляд 

конституції» (повний або частковий) охоплюються поняттям конституційної 

реформи. З такої точки зору конституційну реформу можна розглядати як  

узагальнююче поняття щодо внесення змін до Конституції, та разом з тим  

ширше за обсягом, оскільки вона включає як зміст конституційних новацій, 

нової Конституції або змін до чинної, так і механізм їх запровадження і 

реалізації.  

4. Поточний (п‘ятий) період конституційної реформи, як і всі попередні 

з часу набуття незалежності України, характеризується двома напрямами: 

перший  – стосується забезпечення реалізації конституційний змін у зв‘язку з 

відновленням дії положень Конституції України внаслідок суспільно-

політичних подій в Україні у 2014 р., їх відображенню у чинному 

законодавстві України. Другий напрям пов'язаний з підготовкою змін до 

Конституції України.  Цей період конституційної реформи зумовлений усіма 

попередніми етапами і несе в собі відбиток усіх основних суперечностей як 

змісту самої Конституції України, так і конституційного процесу. 

5. Функції конституційної реформи зумовлені сутністю Конституції як 

Основного Закону. Конституційна реформа справляє вплив на основні сфери 

життєдіяльності держави і суспільства і їх нормативно-правову основу. У 

цьому плані слід підкреслити значення установчої і  стабілізуючої  функцій 

конституційної реформи щодо держави і суспільства. Конституційна 

реформа виконує стимулюючу функцію щодо розвитку конституційного 

права,  правової системи і системи юридичної науки, а також правової 

культури і правової свідомості суспільства. 
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Конституційна реформа є засобом вирішення конституційних 

конфліктів, забезпечення громадянської злагоди і консенсусу у суспільстві. 

Через конституційну реформу відбувається  коригування форм і методів 

діяльності органів державної влади, удосконалюється державний механізм в 

цілому. Конституційна реформа справляє вплив  на суспільство в цілому, 

оскільки в більшості випадків пов‘язана із встановленням нових орієнтири 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, оновленням або формуванням 

нової офіційної ідеології. Тому основною функцією конституційної реформи 

слід вважати власне перетворювальну функцію, яка дозволяє реалізувати 

потреби розвитку суспільства.  

6. Теоретична конструкція суб‘єкта конституційної реформи дозволяє 

проаналізувати повноваження і визначити роль кожного учасника, який бере 

участь у відповідному процесі. 

Суб‘єктами конституційної реформи слід вважати учасників 

правовідносин з приводу внесення змін до Конституції або її перегляду, 

кожен з яких  володіє особливою  політико-правовою  правосуб‘єктністю 

щодо участі у конституційному процесі.  

7. Конституційна норма про належність виключно народові права 

визначати і змінювати конституційний лад в Україні визначає особливості 

його конституційної правосуб‘єктності, що має абсолютний характер. Народ 

є основним суб‘єктом  визначення і зміни конституційного ладу, а отже і 

прийняття нової Конституції України. Народ є обов‘язковим суб‘єктом 

схвалення (внесення) змін до Конституції, пов‘язаних із ключовими 

питаннями форми держави і взаємовідносин людини, суспільства і держави. 

Для забезпечення дієвості означеної ролі народу необхідно удосконалення 

законодавчого регулювання основних форм реалізації його установчої влади. 

Реалізація конституційної правосуб‘єктності народу якнайкраще може 

бути забезпечена поєднанням різних форм установчої влади. Синтезованою 

формою здійснення установчої влади народу слід вважати конституанту 
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(установчі збори). Установчі збори як організаційна форма реалізації 

установчої влади народу слід вважати такими, що створюють найбільш 

сприятливі умови для розвитку конституційного процесу, реалізації 

конституційної реформи в цілому.   

8. Значення виборів  Президента України і Верховної Ради України в 

контексті конституційної реформи в Україні полягає у тому, що вони 

відтворюють не тільки змагання  програм розвитку держави, але можуть 

розглядатися як початок передпроектної стадії конституційного процесу, 

коли в результаті  виявлення волі виборців на рівні правосвідомості 

відбувається формування юридичного мотиву щодо необхідність 

конституційних змін. Адже під час відповідних виборів відбувається 

попередня легітимація майбутніх перетворень у державі, в тому числі 

конституційних.  Це дає підстави  в контексті конституційної реформи в 

Україні розглядати вибори органів державної влади в якості певної фази 

реалізації установчої влади, що зароджується в середині діючої 

конституційно-правової системи та надалі рухається від політики до права і 

оновлення конституційно-правової системи. 

9. Поточний період конституційної реформи в Україні 

характеризується активізацією діяльності різноманітних громадських 

організацій щодо ініціювання конституційних законопроектів, здійснення 

громадської експертизи конституційних ініціатив, громадського контролю за 

діяльністю органів публічної влади та їх посадових осіб. Але допоки 

інститути громадянського суспільства не мають суттєвого впливу на 

конституційну правотворчість Верховної Ради і  Президента, що не в 

останню чергу пов‘язано з вадами правового регулювання взаємовідносин 

інститутів громадянського суспільства і органів державної влади у 

відповідних сферах. Тому удосконалення конституційних засад взаємодії 

держави і громадянського суспільства, форм і методів їх співпраці у процесі 
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конституційної правотворчості стане кроком на шляху утвердження їх 

паритетного партнерства. 

10. Політичні партії в силу їх ключового значення для  формування і 

функціонування державного механізму, політичної і правової систем 

посідають особливе місце серед учасників конституційної реформи. Саме 

політичні партії є важливими осередками формування ідеї конституційної 

реформи і виникнення мотивації, що реалізується вже через парламентські 

структури. Тому вкрай важливо забезпечити демократичні засади 

функціонування політичних партій в Україні. 

11.  Роль парламенту у здійсненні конституційної реформи в Україні 

зумовлюється двома основними складовими його статусу: по-перше це 

представницький орган,  по-друге – орган,  уповноважений у відповідний 

спосіб здійснювати установчу владу. Представницька функція парламенту 

забезпечує його політичну складову і стосовно конституційної реформи,  

визначає що і як потрібно реформувати. Установча функція парламенту 

забезпечує переважно правову (юридико-технічну) складову і визначає 

тактику реформування (якість відповідних законопроектів і конституційні 

процедури). Обидві вони є рівнозначущими.  У демократичній державі в 

діяльності парламенту, особливо пов‘язаної з ревізією Конституції,  

недопустиме  ігнорування правової (юридичної) компоненти на користь 

політичної, а суверенітет народу не може бути підмінний «суверенітетом» 

парламенту. 

12. Як безпосередній суб‘єкт конституційної реформи парламент 

реалізує право внесення змін до Конституції через активну поведінку 

визначеної кількості народних депутатів. 

 У конституційному процесі народний депутат бере участь як 

формально самостійна посадова особа, правосуб‘єктність якої має політичну 

зумовленість та визначається характером її мандата. Така політична 

зумовленість і характер депутатського мандата  повинні  формувати 
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мотивацію конституційної реформи на рівні окремих депутатів, депутатських 

фракцій (груп) у парламенті. Разом з тим політична залежність народних 

депутатів (обраних за пропорційною системою із закритими виборчими 

списками)  перетворює їх у номінальних посадових осіб парламенту, 

підпорядкованих вимогам політичної доцільності партій і фракцій у 

парламенті, а народне представництво  трансформує  у групове,  партійне.  В 

свою чергу, політична залежність народних обранців створює небезпеку  

суб'єктивної мотивації  конституційної реформи.  

 13. Оскільки політичні партії є основними суб‘єктами формування 

політичної волі в державі, то їх фракції у парламенті є провідниками такої 

політичної волі. Через парламентські фракції політичні проекти проходять у 

парламенті первинну апробацію вже як політико-правові, в тому числі,  

проекти конституційних перетворень. Парламентська більшість потенційно 

стає провідником ідеї конституційної реформи як об‘єктивної потреби 

суспільства. 

Мотивація конституційних змін формується і спрямовується 

політичною (партійно-фракційною) структурою  парламенту, а реалізується 

його організаційною (професійною) складовою. 

14. Потреба демократизації інституту Президента України диктує 

необхідність визначення ролі глави держави в системі поділу державної 

влади і конкретизацію компетенційного наповнення статусу Президента як 

гаранта додержання Конституції. Необхідно також уточнити форми і методи 

здійснення  Президентом конституційного контролю щодо відповідності 

Конституції України питань, які пропонується винести на всеукраїнський 

референдум, у тому числі пов‘язаних із змінами до Конституції України, а 

також  підстави ініціювання Президентом змін до Конституції України та 

форми його участі у підписанні і оприлюдненні законів про внесення змін до 

Конституції.   
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15. Роль Конституційного Суду України суб‘єкта конституційної  

юрисдикції  і одного з обов‘язкових учасників конституційної реформи в  

Україні має бути переглянута у процесі ревізії Конституції України. 

Щонайперше  потребують уточнення превентивна функція Конституційного 

Суду України щодо законопроектів про внесення змін до Конституції 

України, можливості і межі конституційного контролю щодо законів про 

внесення змін до Конституції України, характер та межі нормоконтрольних  

й інтерпретаційних повноважень Конституційного Суду України під кутом 

зору конституційного принципу народного суверенітету і безпосередньо 

виключного права народу визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні. Уточнення та доповнення функцій Конституційного Суду України у 

зв‘язку з переглядом Конституції України сприятиме забезпеченню 

легітимації конституційної реформи. 

 16. З урахуванням багатозначності і багатоаспектності явища 

конституційного процесу запропоновано найменування комплексу процедур 

внесення змін до Конституції  і системи відповідних норм права як  

конституційний реформаційний процес.  Важливою ознакою для виділення 

реформаційного процесу як особливого виду конституційного процесу  слід 

вважати кінцеву ціль, на яку спрямована відповідна система процесуальних 

дій – реформування Конституції та реалізація конституційних новацій 

шляхом конституціалізації законодавства.  

 Конституційний реформаційний процес  – це   система правових норм і 

процедур, що встановлюють форми і  порядок підготовки, прийняття і 

набуття чинності Конституції, внесення зміни до неї та забезпечення 

функціонування основних конституційно-правових інститутів. 

За формою і змістом конституційний реформаційний процес в Україні є 

поліструктурним правовим явищем. Він охоплює законодавчий 

(нормотворчий), парламентський, референдумний, конституційний 
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юрисдикційний процеси і відповідні процедури. Це узагальнююче поняття, 

що характеризує складне правове явище.   

17. Конституційна реформа як узагальнююче поняття передбачає 

варіативність моделей перегляду Конституції. Для кожної моделі перегляду 

Конституції (прийняття нової редакції Конституції, прийняття нової 

Конституції) законодавством має бути визначено систему (набір) відповідних 

конституційно-правових процедур і стадій.  

Для оптимізації різних процедур конституційного реформаційного 

процесу запропоновано визначити у Конституції можливі форми внесення до 

неї змін за обсягом (конституційна поправка, перегляд конституції) та 

визначити для кожного виду особливості процедур, що викликає 

необхідність узгодження з нормами Конституції  законодавчих процедур, 

референдумних і судових юрисдикційних процедур. Це дозволить 

забезпечити необхідне співвідношення стабільності Конституції і потреб 

конституційної реформи, удосконалити конституційні інструменти 

забезпечення конституційних цінностей. 

18.  Принципи конституційного реформаційного процесу (процесу 

запровадження, реалізації конституційної реформи) є своєю чергою й 

принципами  конституційної реформи як політико-правового феномену і 

разом з тим мають самостійне значення як такі, що визначають сутність 

цього процесу і відображають шлях оновлення Основного Закону. 

Особливість правової основи, якою є Конституція, та  складний 

поліструктурний зміст конституційного реформаційного процесу 

зумовлюють градацію його принципів трьома рівнями. Перший рівень 

відтворює зв‘язок принципів конституційного реформаційного процесу з 

конституційними цінностями, які є принципами вищого порядку, і, 

насамперед, цінність самої Конституції. Другий рівень визначають  правові 

поступали цього виду юридичного процесу. На третьому рівні  спеціальні 

принципи, на яких ґрунтуються  (мають ґрунтуватися) окремі види 
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конституційних  процедур, проваджень, етапів конституційної реформи. 

Підпорядкованість конституційного реформаційного процесу вказаним 

принципам забезпечить легітимність конституційної реформи в Україні.  

19. На перебіг конституційного реформаційного процесу значною 

мірою впливає стадія конституційного нормопроектування. Її спеціальне 

організаційне і процедурне забезпечення значно б підсилило  гарантії 

публічності процесу, його відкритості і легітимності. 

Найбільш повно стадія  конституційного нормопроектування  може 

бути реалізована за умови здійснення законотворчих робіт 

загальнонаціональним представницьким органом – конституантою, що 

вимагає відповідного законодавчого забезпечення. Ми підтримуємо 

пропозиції вчених щодо необхідності прийняття спеціальних законів з 

питань установчої влади, у тому числі, стосовно формування та унормування 

правового статусу установчих зборів в Україні. 

20. Преамбула Конституції як вступна і найбільш загальна частина її 

структури  має нормативний характер. Отже  Преамбула Конституції 

України, як і її розділи I, III, XIII  потребує особливої охорони, спеціальних 

застережень і процедур при перегляді Конституції.    

21. Для повноцінної реалізації конституційної реформи та забезпечення 

стабільності Конституції дуже важливим є її завершальний етап, що 

передбачає розвиток оновлених конституційних положень в законодавстві у 

формі найбільш важливих законів, які мають забезпечити дію оновленого 

Основного Закону та його стабільність, що є важливим кроком до 

забезпечення ефективності конституційно-правового регулювання 

суспільних відносин в державі. Цей етап конституційної реформи хоча й 

реалізується через законодавчі процедури, визначені у Регламенті Верховної 

Ради України, але важливими його особливостями слід вважати обов‘язкове 

планування законопроектних робіт, узгодження в часі прийняття і введення в 

дію відповідних законів.  
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Наведене ще раз підтверджує необхідність визначення в Конституції і 

чинному законодавстві України видів законодавчих актів, в тому числі 

конституційних, органічних та ординарних (звичайних) законів, а також 

визначення процедурних особливостей їх прийняття та внесення змін до них. 

22. У питанні методологічної основи сучасного періоду конституційної 

реформи першочергово слід брати до уваги ключову роль Конституції для 

держави і суспільства й мету Конституції. Конституція по своїй природі є 

основним засобом забезпечення гармонійних взаємовідносин у трикутнику 

«державна влада (в особі органів і посадових осіб) – громадянське 

суспільство –  людина». В Конституції України формула цього трикутника 

визначена в найменуванні держави Україна суверенною і незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою, що знаходить свій розвиток у 

конституційних принципах цінності людини і невідчужуваності її прав, 

народного суверенітету, поділу влади, верховенства права, політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя.  

Виходячи з цього перспективними напрямами конституційної реформи 

в Україні  мають бути забезпечення демократизму Української держави, що 

передбачає потребу конституціоналізації виборчої системи, удосконалення 

інституту всеукраїнського референдуму та систематизації відповідного 

законодавства;  визначення  місця Президента у системі поділу влади, 

особливо його впливу на виконавчу гілку влади, політичних чинників його 

взаємовідносин із парламентом,  тлумачення функцій гаранта державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина;   парламентська реформа, 

спрямована на забезпечення конструктивної взаємодії основних структур 

парламенту  - політичної (партійно-фракційної) і організаційної 

(професійної) та удосконалення законодавчого процесу;  децентралізація і 

деконцентрація державної влади, забезпечення місцевого самоврядування. 
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23. Ефективність конституційної реформи значною мірою залежить не 

лише від правильно визначених її напрямів, змісту конституційних новацій і 

їх розвитку в законодавстві України, а й від вірно обраної форми 

запровадження конституційних змін. Саме правильно обрана форма 

конституційної реформи є вагомим чинником забезпечення її ефективності та 

в подальшому – стабільності Конституції України і її дієвості. 

Чинна Конституція України, хоча й не визначає офіційно порядку 

прийняття нової редакції Основного Закону, але й не забороняє масштабні 

його зміни з урахуванням встановлених обмежень. Реалізація такого проекту, 

враховуючи складність конституційних процедур, передбачених статтями 

155 і 156 Конституції України, вимагатиме значний зусиль ініціаторів щодо 

пошуку консенсусу як в політикумі, так і серед численних інститутів 

громадянського суспільства.   

Суттєвим недоліком цього шляху конституційної реформи слід 

вважати  відсутність правової визначеності проектного етапу, натомість саме 

розробка концепції та проекту внесення комплексних змін до Конституції 

України або її нової редакції  вимагають широкої суспільно-політичної, 

громадянської дискусії та професійної аналітичної і експертної роботи. Слід 

зазначити ще й такий негативний фактор як сумнівна легітимність чинного 

Закону України «Про всеукраїнський референдум». 

Легітимність конституційних змін, що передбачають перегляд  

Конституції України найкраще може бути забезпечена спеціально створеним 

для цього установчим представницьким органом – конституантою 

(Конституційними зборами). Враховуючи складність перехідного періоду і 

перманентний характер конституційної реформи в Україні, вважаємо за 

доцільне запропонувати започаткування конституанти в Україні в якості 

традиційного способу конституційної нормотворчості.   

В умовах відсутності консенсусу в суспільстві не лише щодо змісту 

конституційних перетворень, але й щодо стратегії і тактики конституційної 
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реформи саме конституанта, спроможна забезпечити їх визначення та  

розробку.  Це однак не заперечує потреби визначення її конституційно-

правового статусу, що створить необхідні правові засади функціонування 

такого представницького органу та забезпечить легітимацію нового 

Основного Закону. Тому на особливу увагу вимагають порядок формування 

цього органу (Конституційних зборів),  мета його створення, функції, 

повноваження, конституційні принципи, які не можуть бути переглянуті, 

процедурні законотворчі, організаційні та інші питання. 

24. Досягнення ефективності конституційної реформи, тобто її 

відповідності природі реформи як засобу забезпечення (сприяння) розвитку 

суспільства і держави, та вирішення  об‗єктивних  потреб удосконалення 

державного механізму, системи взаємовідносин суспільства, людини і 

держави  можливе виключно на основі громадянського консенсусу і  

демократизму. 
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