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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Конституційні зміни в Україні за роки її 

незалежності відбувалися у формах модернізації та реформування, але, на жаль, 

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

значущі праксеологічні наслідки. Однак, перманентні спроби політичної еліти, 

що приходила до влади в державі, змінити Конституцію України та широкий 

суспільний інтерес до цієї проблематики зумовили та об’єктивували науково-

прикладну актуальність і необхідність онтологічного, гносеологічного, 

методологічного і технологічного осмислення конституційної модернізації. Як 

і будь-яка конституція, Конституція України об’єктивно потребує свого 

удосконалення відповідно до реалій сьогодення, які постійно виникають і 

тривають внаслідок соціальнихго розвитку, революцій, війн та окупації 

території держави. 

Робота в сфері конституційної модернізації нині здійснюється не лише 

Комісією з питань правової реформи, утвореною Президентом України у 2019 

році, але і провідними науковцями, які представляють різні правові школи, та 

різноманітними громадськими інституціями. Разом з тим, на сьогодні 

українські політичні реалії об’єктивно вимагають чіткого наукового підходу, 

скерованого на глибоке осмислення сутності, змісту, причин конституційної 

модернізації, розробки і розуміння дієвих підходів з метою вирішення 

політичної та економічної кризи в державі. З огляду на вищезазначене, 

конституційна реформа наразі є не тільки як ніколи актуальною для всього 

Українського народу, вона – є об’єктивно необхідною, оскільки повинна 

вирішити магістральні шляхи розвитку демократичної правової державності, а 

також механізми її збереження та вдосконалення. 

Актуальність даної теми дослідження детермінована могутнім 

євроінтеграційним та євроатлантичним вектором розвитку України, який 

отримав своє конституційне закріплення та легалізацію, і повинен бути 

реалізований через проведення системної конституційної модернізації. 

Очевидно, що в реалізації наведених процесів потрібно враховувати досвід 

проведених конституційних модернізацій у державах, які не тільки за своєю 

правовою природою, територіальним устроєм та історичним минулим є 

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

реалізують встановлений нею конституційний устрій. Отже, можна 

констатувати, що компаративне дослідження моделей проведення 

конституційних модернізаційних процесів в різних державах характеризується 

науковою актуальністю і схожістю їх методологічно-технологічних та 

організаційно-нормативних настанов, причому як в теоретико-доктринальному, 

так і в праксеологічному сенсах. Своєю чергою, результати такого цільового 

напрацювання, отримані в процесі дослідження даної теми, можуть бути 

використані при подальшій модернізації Конституції України. 

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

загальнотеоретичних аспектів конституційної модернізації дає змогу, по-перше, 
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з’ясувати зміст та сутність цього соціально-нормативного феномена та його 

дефінітивної характеристики, його співвідношення із суміжними термінами, 

термінологічними зв’язками (дефінітивно-системний критерій 

конституційної модернізації); по-друге, дослідити доктринально-теоретичні 

підходи до розуміння процесуального механізму його супроводження, 

реалізації та забезпечення (процесуально-нормативний критерій 

конституційної модернізації); по-третє, розробити ефективні моделі 

проведення такої модернізації (технологічно-прогностичний критерій 

конституційної модернізації). 

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

дисертаційного дослідження сформульована і виконана в межах та відповідно 

до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, 

визначених Стратегією розвитку Національної академії правових наук України 

на 2016–2020 роки у межах держбюджетної науково-дослідної роботи за темою 

«Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення в 

Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови 

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

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з 2019 року до 2021 року. 

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

здійснення системного науково-теоретичного аналізу конституційної 

модернізації, доктринально-теоретичних підходів до розуміння конституційної 

модернізації як процесуального механізму та компаративне дослідження 

основних моделей конституційної модернізації, а також обґрунтування 

науково-теоретичних рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення 

конституційного законодавства України. Виходячи із поставленої мети автором 

визначено наступні завдання: 

– дати загальну характеристику поняттю «конституційна модернізація» та 

її співвідношення з суміжними категоріями; 

– визначити політико-правові причини та організаційно-правові 

передумови конституційної модернізації; 

– розкрити основоположні засади (принципи) здійснення конституційної 

модернізації; 

– дати характеристику конституційної модернізації як динамічно-

діяльнісного елементу українського конституціоналізму, легального результату 

установчої влади парламенту, легітимної форми здійснення безпосередньої 

демократії, а також телеологічного результату дій установчих зборів; 

– проаналізувати міжнародний досвід, зарубіжне та національне 

законодавство у сфері конституційної модернізації; 

– здійснити компаративне дослідження основних моделей конституційної 

модернізації; 

– охарактеризувати процесуальне «навантаження» конституційного 

модернізаційного процесу через виокремлення його етапів, стадій і системи 

процедур; 
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– обґрунтувати, в контексті конституційної модернізації, пропозиції щодо 

удосконалення Конституції України та чинного конституційного 

законодавства. 

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

організаційним і правовим забезпеченням і проведенням конституційної 

модернізації в Україні. 

Предметом дослідження є онтологічне розуміння, аксіологічна 

значущість та компаративна цінність конституційної модернізації. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає комплекс принципів наукового пізнання, методологічних 

підходів, філософсько-світоглядних, загальнонаукових, спеціально-наукових 

методів, поєднання яких забезпечило об’єктивний, всебічний аналіз предмету 

дослідження. Використання того чи іншого методу або їх сукупності зумовлено 

складністю конкретного питання, яке було досліджено в роботі. 

Так, використання діалектичного методу сприяло здійсненню 

онтологічного розуміння поняття «конституційна модернізація» як складного 

багатоаспектного соціального явища (підрозділ 1.1.). За допомогою історичного 

методу здійснено характеристику основних періодів та етапів конституційної 

модернізації в Україні, розвитку національного та зарубіжного 

конституціоналізму (підрозділ 1.2). Використання юридико-догматичного 

методу дало можливість дослідити чинне законодавство України та інших 

держав стосовно повноважень органів публічної влади, які беруть участь у 

процесі внесення змін до Основного Закону, та інших учасників процесу 

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

конституційну модернізацію як процес і процесуальний механізм (підрозділ 

2.1). Прогностичний метод сприяв виявленню напрямків удосконалення 

конституційно-правової модернізації в Україні (підрозділ 3.5). 

Серед загальнонаукових методів використовувались такі, як системний, 

структурний, функціональний, порівняльний методи. Застосування системного 

методу дослідження конституційної модернізації пояснюється системним і 

профілюючим характером Конституції України і конституційного права в 

цілому. Конституційна модернізація як політико-правове явище, від 

формування передумов до її практичного втілення в життя, має очевидні 

системні характеристики (підрозділи 1.1; 2.1). За допомогою функціонального 

методу було визначено та виокремлено властивості і принципові характерні 

ознаки конституційної модернізації, досліджено її вплив на державно-правові 

явища та суспільство (підрозділи 1.1; 2.1); визначено роль основних суб’єктів – 

учасників конституційної модернізації (підрозділи 2.2- 2.4). Діяльнісний метод 

використано для оцінки якості нормативної бази конституційної модернізації, 

визначення місця і ролі різних державних інститутів у конституційному процесі 

(підрозділи 2.1-2.4; 3.1-3.4.). За допомогою порівняльного методу було 

проаналізовано відмінності та особливості у проведенні конституційних 

модернізаційних процесів у таких державах як США, Франція, Велика Британія, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4 

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

сформувати вступ, висновки до розділів та загальні висновки. 

Використання зазначених методів у поєднанні із науковими принципами 

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

аналізу, науковості та обґрунтованості дослідження забезпечили комплексне 

дослідження конституційної модернізації, її онтологічне розуміння, 

аксіологічну значущість та компаративну цінність. 

Теоретико-методологічна та емпірична основа. Теоретичною та 

методологічною базою дослідження теоретико-правових аспектів 

конституційної модернізації стали роботи таких вітчизняних вчених як 

Н.В. Агафонова, М.О. Баймуратов, Ю.Г. Барабаш, О.В. Батанов, 

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

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

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

Р.М. Максакова, О.В. Марцеляк, А.Р. Мацюк, Ю.Р. Мірошниченко, 

Н.М. Оніщенко, М.П. Орзіх, Н.М. Пархоменко, О.М. Пересада, В.Ф. Погорілко, 

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

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

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. Важливу роль у дослідженні 

конституційної модернізації відіграли роботи таких зарубіжних вчених як 

С. Авак’ян, Г. Арутюнян, В. Балинніков, В. Іванов,  В. Бородін, Л. Бутько, 

В. Кірєєв, Є. Кінг, Г. Василевич, Ж.-П. Жакке, В. Маклаков, А. Медушевський, 

Д. Растоу, О. Румянцев, М. Скубішевські, О. Холмс, В. Чіркін, А. Шайо та інші. 

Емпіричною основою дослідження стали рішення Конституційного Суду 

України, міжнародно-правові акти та договори, доповіді Європейської Комісії 

Європейського Союзу. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація 

є одним з перших у вітчизняній загальнотеоретичній науці комплексним 

дослідженням теоретичних і практичних проблем, які виникають в процесі 

конституційної модернізації. Наукова новизна одержаних результатів 

виявляється у таких сформульованих та обґрунтованих положеннях і висновках 

та рекомендаціях, які відображають особистий внесок автора у розроблювану 

проблему: 

вперше: 

– удосконалено авторське визначення поняття «конституційна 

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

– у широкому значенні вона відображає динамічний аспект буття конституції, 

який проявляється в її удосконаленні; у вузькому значенні вона відображає 

функціональні характеристики забезпечення конституційного реформування, 

що має за мету створення оптимальної моделі конституції, яка відповідає 

вимогам і викликам, що стоять перед національною правовою системою, 

державою і соціумом для їх належного функціонування та адаптації до змін у 

майбутньому; 
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 запропонована авторська класифікація моделей проведення 

конституційної модернізації за критерієм особливого порядку внесення змін до 

Основного Закону держави дала змогу сформолювати чотири моделі 

проведення конституційних модернізаційних процесів: американську 

(модернізація насамперед шляхом зміни тлумачення норм конституції 

Верховним Судом, без формального внесення змін до конституції); французьку 

(модернізація шляхом внесення змін безпосередньо в текст конституції); 

британську (модернізація шляхом зміни конституційних звичаїв та 

конституційної практики), а також модель конституційної реформи, як наслідок 

мирних переговорів (Зімбабве 1979 р., Боснія і Герцеговина, Камбоджа 1993 р. 

та інші); 

 запропоноване авторське визначення поняття і категорії «модель 

конституційної модернізації» дало змогу визначити його узагальнюючим 

поняттям, що охоплює низку важливих юридичних характерологічних ознак, 

які визначають інституційно-функціональну організацію проведення 

конституційної модернізації в тій чи іншій державі; вид органів, уповноважених 

здійснювати нормотворчу функцію: зміст і обсяг їх компетенції; форми і види 

реформ, що можуть ними здійснюватися тощо. Крім того, доведено, що 

встановлення в державі тієї чи іншої моделі конституційної модернізації 

зумовлено цілою низкою факторів, у тому числі особливостями національної 

правової системи, системою джерел права, характером формалізації Основного 

Закону, а також історичним розвитком держави, її традиціями та звичаями, 

географічним положенням і економічним розвитком; 

 обґрунтовано, що матеріальна і процесуальна сторони 

конституційної модернізації характеризуються вимогами таких 

основоположних засад як принципи верховенства права, законності, 

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

програмності, послідовності, легітимності та ефективності; 

удосконалено: 

 змістовне визначення поняття «конституційна реформа» та його 

співвідношення з терміном «конституційна модернізація», що дало змогу 

стверджувати, що такі поняття як «конституційна модернізація», 

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

еволюція», «конституційна революція» у своєму телеологічному і діяльнісному 

розумінні є схожими за своїм значенням та іноді доповнюють один одного, але 

кожне з вищенаведених понять має свої характерні особливості, які дозволяють 

відмежовувати їх один від одного. Однак, при цьому треба враховувати, що 

змістовне наповнення поняття «конституційна модернізація» є у 

праксеологічному розумінні більш ширшим від інших суміжних понять, 

оскільки проявляється не тільки в перегляді Основного Закону, а і в процесах 

модернізації економіки, політичної влади, соціальних основ держави; 

 особливість з’ясування причин і передумов проведення 

конституційної модернізації. Так, політико-правовими причинами 

конституційної модернізації в Україні є кризовий стан держави; невідповідність 
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конституційного законодавства суспільним реаліям, що склалися в країні; 

розбалансованість різних гілок державної влади в процесі виконання ними своїх 

компетенційних повноважень, що супроводжуються виникненням колізій та 

конкуруючої компетенції, компетенційними суперечками та конфліктами; 

постійні зміни (ліквідація, реорганізація) в структурі органів публічної влади; 

двозначність чи внутрішня суперечливість тлумачення багатьох 

конституційних норм, і як наслідок цього, їх колізійність; анексія півострову 

Криму і воєнні дії на Донбасі; 

 уявлення про функціонально-вирішальну роль установчих зборів, 

парламенту, референдумів як основоположних інституційно-структурних 

органів, сформованих або таких, що реалізуються за безпосередньої участі 

верховного суверену – народу, у проведенні конституційної модернізації; 

 компаративне дослідження характерологічних ознак основних 

видів конституційної модернізації, що дало змогу визначити не тільки їх 

загальні, а й відмінні риси; 

дістали подальшого розвитку: 

 періодизація конституційної модернізації та конституційної 

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

політико-правових особливостей; 

 твердження, що конституційна модернізація повинна бути 

легітимною, тобто відповідати вимогам Конституції України та основним ідеям 

національного і глобального конституціоналізму; 

 характеристика форм здійснення установчої влади та 

представницької демократії в контексті модернізації Конституції України; 

 особливості прийняття Основного Закону держави та внесення в 

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

та інших держав; 

 феноменологія доцільності функціонального залучення 

представників громадськості в процес проведення конституційної модернізації 

та запропоновані автором формати їх співпраці з уповноваженими органами 

державної влади, зокрема, через спільну нормопроектну діяльність (над 

проектами нормативно-правових актів конституційного характеру); 

 пропозиції стосовно удосконалення Конституції України та 

чинного законодавства в його послідовному, єволюційному, логічному та 

колабораційному розумінні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки і рекомендації обґрунтовані автором за результатами дослідження 

використані або можуть бути використаними у: 

 правотворчій діяльності – для теоретико-методологічного 

обґрунтування внесення змін до Конституції України та вдосконалення чинного 

конституційного законодавства; 

 науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки наукових 

положень у сфері конституційної модернізації та конституційної реформи, а 
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також для розвитку наукових досліджень у галузі конституційного права, теорії 

держави і права (Акт впровадження Секретаріату Конституційного Суду 

України від 19.12.2019 року); 

 навчально-методичній діяльності – для підготовки навчальних 

посібників, підручників, навчально-методичних матеріалів, розробки курсів 

лекцій та проведення занять за відповідними темами з навчальних дисциплін у 

вищих навчальних закладах юридичного профілю (Акт впровадження у 

навчальний та науково-дослідний процеси юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 04.12.2019 року); 

 в сфері підготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців та службовців органів місцевого самоврядування  – для 

систематизації знань з конституційної модернізації та конституційної 

реформи. 

Апробація матеріалів дисертації. Окремі положення дисертації 

обговорювалися на засіданні кафедри конституційного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також були оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях, 

зокрема: «Виборче право України в контексті європейських демократичних 

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

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

юридичної науки в інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 29 - 30 грудня 2017 

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

2017 року); «Развитие науки в XXI веке» (м. Харків, 27 - 28 липня 2015 року); 

«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний і 

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

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

викладено у 11 наукових працях, а саме у 5 наукових статтях, з-поміж них п’ять 

опубліковано у часописах, що входять або відносяться до переліку міжнародних 

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

практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

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

Загальний обсяг дисертації становить 256 сторінки. Із них основного тексту 205 

сторінок. Список використаних джерел налічує 395 найменувань і займає 40 

сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, з’ясовується 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, розкриваються мета, 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, теоретико- методологічна база 

дослідження, нормативна, емпірична основа дослідження, наукова новизна та 

практичне значення одержаних результатів, наводяться дані про їх апробацію 

та впровадження, публікації, структуру й обсяг роботи. 
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Розділ 1 «Феноменологія конституційної модернізації в сучасних 

умовах» складається з трьох підрозділів: 

У підрозділі 1.1 «Поняття «конституційна модернізація» в умовах 

державотворення та його співвідношення з суміжними категоріями» розкрито 

поняття «конституційна модернізація», що розглядається у широкому і 

вузькому значенні. Обґрунтовано, що такі поняття як «конституційна 

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

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

значенням, але мають свої характерні особливості які дозволяють 

відмежовувати їх один від одного та розрізняти. 

У підрозділі 1.2 «Політико-правові причини та організаційно-правові 

передумови конституційної модернізації» проаналізовано організаційно-

правові передумови та причини конституційної модернізації, що стосується 

забезпечення основ функціонування організованого суспільства в Україні – 

Українського народу та Української нації.  Констатовано, що конституційна 

модернізація не може обійтися спочатку без наукових доктрин як сукупності 

узгоджених, прийнятих юридичним співтовариством пріоритетів, принципів і 

засобів обґрунтування і досягнення поставлених мети і завдань стосовно кожної 

із конституційних змін. 

У підрозділі 1.3 «Основоположні засади (принципи) здійснення 

конституційної модернізації» визначено, що принципами проведення 

конституційної модернізації є основоположні, керівні ідеї, які закріплені в 

нормах права та знаходять своє відображення в його окремих нормах та 

інститутах, що визначають сутність, зміст, спрямованість і форми проведення 

конституційно-правової реформи в державі. Особливу увагу приділено тому, 

що принципи проведення конституційної модернізації в Україні повинні 

базуватися на традиціях європейської цивілізації та власній українській 

практиці з урахуванням європейської перспективи України. 

Розділ 2 «Доктринально-теоретичні підходи до розуміння 

конституційної модернізації як процесуального механізму» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Визначення конституційної модернізації як 

процесуального механізму» констатовано, що категорія «конституційна 

модернізація» відображає динаміку зміни кількісної та якісної форми 

конституції в процесі її трансформації. З огляду на це конституційну 

модернізацію пропонується уявити у вигляді процесу, характерного для 

публічного права. Звертається увага, що конституційна модернізація є складним 

конкретно-історичним явищем, що має об’єктивно притаманні їй ознаки: по-

перше, вона здійснюються в певних часових межах, тобто має історичні рамки; 

по-друге, конституційні перетворення поширюються на певну територію; по-

третє, одним із елементів конституційної модернізації можуть бути кризові 

явища в найважливіших сферах держави та суспільного життя. Конкретизовано, 

що форми конституційної модернізації поділяються на матеріальні та 

процесуальні. Виділено, що у сучасній теорії модернізації виділяють два 
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основних підходи, в контексті яких розглядається і оцінюється процес 

модернізації: лінійно-стадійний або формаційний і цивілізаційний. 

У підрозділі 2.2 «Конституційна модернізація як результат здійснення 

безпосередньої демократії» проаналізовано такий спосіб проведення 

конституційної модернізації як затвердження нового тексту Конституції на 

референдумі. Наголошується, що єдиним легітимним способом внесення змін 

до Основного Закону України залишається процедура, яка передбачена 

тринадцятим розділом чинної Конституції України. Зазначено, що громадяни 

мають невід’ємне право змінювати або скасовувати Конституцію на основі 

суверенітету народу за умови чіткого визначення, які конституційні теми 

підходять для прямої демократії. Запропоновано у найкоротші строки 

прийняти законодавство, яке буде регулювати проведення референдумів в 

Україні (Закон «Про всеукраїнський референдум» та Закон «Про місцеві 

референдуми»). 

У підрозділі 2.3 «Установчі збори як спосіб проведення конституційної 

модернізації» розглянуто поширену практику прийняття конституції через 

установчі збори (конституційні збори, конституційну асамблею). 

Проаналізовано законодавство низки держав, де установчі збори набули 

характеру традиційного способу конституційної нормотворчості, але 

зазначається, що не в усіх країнах установчі збори формувалися шляхом 

виборів. 

Підрозділ 2.4 «Конституційна модернізація як результат реалізації 

установчої влади парламенту»  присвячений ролі парламенту, а саме функціям, 

які виконує цей представницький, колегіальний виборний орган державної 

влади в конституційному механізмі держави. Зроблено висновок, що варто 

структурувати зміст установчої функції Верховної Ради України, розглядаючи 

її реалізацію шляхом поділу на кілька груп повноважень: 1) державотворчі; 

2) номінаційні; 3) організаційні. Звертається увага, що варто окремо виділяти 

повноваження, які пов’язані із конституційною модернізацією як результатом 

реалізації установчої влади парламенту. 

Розділ 3 «Компаративне дослідження основних моделей 

конституційної модернізації» присвячено різним моделям проведення 

конституційної модернізації та складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Ідентифікаційні ознаки американської моделі 

конституційної модернізації» проаналізовано конституційне законодавство 

США з точки зору того, як Конституція США може бути модернізована. 

Зроблено висновок, що ідентифікаційними ознаками американської моделі 

модернізації конституції є: усталена, випробувана часом, незмінна Конституція, 

яка має «жорстку» процедуру внесення змін до неї; поправки до конституції не 

входять до самого конституційного тексту, а є його доповненням; вищий 

судовий орган своїми прецедентами тлумачення без зміни тексту Конституції, 

по суті, створює нові конституційні норми, «живу конституцію» адаптовану до 

сучасних реалій, що являє собою в певному сенсі конституційну модернізацію; 

здійснюючи судовий контроль вищий судовий орган нерідко виходить за рамки 
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чисто інтерпретаційної діяльності, по суті, створюючи нові норми, тобто 

фактично здійснює правотворчу діяльність. 

У підрозділі 3.2 «Французька модель конституційної модернізації та її 

нормативно-процесуальні особливості» розглянуто формальні межі перегляду 

Конституції, змістовні межі та саму процедуру внесення змін до Конституції 

Франції. Зроблено висновок, що для французької моделі конституційної 

модернізації характерні такі нормативно-процесуальні особливості: процедура 

внесення змін до Конституції прописана в самому Основному Законі, 

регламентовано, хто володіє конституційною законодавчою ініціативою, 

терміни і порядок внесення змін до неї;  поправки включаються до Конституції 

шляхом інкорпорування; різні положення Конституції вимагають різних 

процедур для їх зміни, – а саме застосовуються різні технологічні методи: 

схвалення змін до конституції законодавчим органом державної влади, 

схвалення змін до конституції на всенародному голосуванні (референдумі); 

схвалення змін до конституції органом установчої влади; участь глави держави 

в зміні конституції. 

У підрозділі 3.3 «Нормативно-процесуальні особливості британської 

моделі конституційної модернізації» виокремлені такі особливості 

британської моделі конституційної модернізації: конституція є «гнучкою», в 

доктрині права цієї моделі немає різниці між «конституційним» і «поточним» 

законодавством; прецедентне право має великий вплив на адаптацію 

конституцій країн «загального права» до постійно змінюваних умов;  кожний 

наступний закон, який містить конституційну норму, змінює або доповнює 

попередній, а прийняття його відбувається у тій послідовності, що й для 

попереднього. Констатовано, що ключовим положенням, що визначає 

британську модель конституційної модернізації, є принцип парламентського 

верховенства. 

У підрозділі 3.4 «Особливості сучасних моделей конституційної 

модернізації в новоутворених державах» проаналізовані конституційні зміни 

у таких державах як Зімбабве, Боснія та Герцеговина, Камбоджа, Лівія, 

Об’єднані Арабські Емірати та інші. Зроблено висновок, що така модель 

конституційної модернізації характерна для звільнених постколоніальних 

народів (колишні метрополії), тобто для держав, які тільки почали своє 

незалежне існування та для держав, у яких нещодавно відбувалася 

громадянська війна. Зауважено, що мета проведення конституційної 

модернізації в таких державах – це подолання ворожості та створення умов для 

примирення та консолідації колишніх суперників у межах унітарної країни. На 

підставі аналізу законодавства цих держав можна стверджувати, що в них 

існує широкий набір демократичних інститутів і процедур (конституція, 

багатопартійність, свобода преси, вибори, ненасильницька зміна урядів тощо), 

проте характер їх функціонування істотно відрізняється від класичної моделі 

ліберальної демократії. Звертається увага на втручання міжнародних 

організацій у внутрішні конституційні процеси держав. 
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У підрозділі 3.5 «Конституційна модернізація в Україні в контексті 

зарубіжного досвіду» розглянуто три шляхи проведення конституційної 

модернізації в Україні: внесення змін до Конституції відповідно до Розділу XIIІ 

Конституції України; скасування всіх зміни, які вносились в Конституцію, 

починаючи з 2004 року і повернення легітимного тексту 1996 року (з 

перезавантаженням Конституційного Суду України); напрацювання нової 

Конституції України органом установчої влади Українського народу з 

остаточним ухваленням її на національному референдумі (прийняття нового 

закону про всеукраїнський референдум). Зроблено висновок, що для того, щоб 

прийняття нової конституції взагалі не викликало жодних сумнівів, варто було 

б внести відповідні зміни в розділ XIIІ Конституції України, де прописати 

можливість прийняття нової Конституції. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у системному науково-теоретичному аналізі 

феноменології конституційної модернізації, визначені доктринально-

теоретичні підходи до розуміння конституційної модернізації як 

процесуального механізму та проведено компаративне дослідження основних 

моделей конституційної модернізації, а також обґрунтовано науково-теоретичні 

рекомендації та пропозиції щодо удосконалення конституційного 

законодавства України. 

Так, термін «модернізація» розуміється  як певний процес удосконалення і 

автор виходить з того, що модернізація – це, перш за все, комплексний процес 

реформування існуючих та створення нових політичних, правових, 

економічних та суспільних інституцій, а також запозичення тих культурних 

норм, які відповідають кращим стандартам і цінностям розвинутих 

демократичних країн. Тому модернізація розглядається як певна ідеологія, 

навколо якої будуються конкретні реформи, що ведуть до масштабних якісних 

змін. Основна мета конституційної модернізації – створення оптимальної 

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

національною правовою системою, державою та соціумом, для їх належного 

функціонування та адаптації до мінливостей майбутнього. Зазначено, що у ході 

конституційної модернізації оновлюється також форма і зміст держави та права, 

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

конституційна модернізація від інших явищ. Так, зроблений висновок, що 

конституційна реформа є складовим елементом конституційної модернізації. 

Конституційна модернізація є більш ширшим поняттям, що проявляється не 

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

трансформації економіки, політичної влади, соціально-культурних основ 

держави. 

Проаналізовано основні історичні події за часи незалежності України, що 

стали передумовою для наступного етапу конституційної модернізації, та 
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зазначено, що ухвалені парламентом закони про внесення змін до Конституції 

були результатом протистоянням політичних сил для перерозподілу владних 

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

зміни аж ніяк не сприяли формуванню конституційних засад громадянського 

суспільства. Вони були викликані переважно неналежним додержанням норм 

Конституції та відсутністю політичної волі щодо реалізації основних 

конституційних принципів. 

З’ясовано, що принципи конституційної модернізації поєднують в собі як 

загальнонаукові, так і спеціальні принципи. Проведення конституційної 

модернізації з дотриманням основних нормативних принципів буде сприяти 

формуванню демократичної, соціальної та правової держави (звичайно, якщо 

ці принципи не будуть лише декларативними статтями у відповідних 

нормативно-правових актах). 

Зроблено висновок, що не існує загальноприйнятої схеми прийняття або 

модернізації конституції. Так, проведення конституційної модернізації 

можливо кількома способами, серед яких розглянуто реалізацію установчої 

влади парламенту, здійснення безпосередньої демократії народом, та діяльність 

установчих зборів. Однак, звертається увага, що існують також інші способи 

проведення конституційної модернізації, наприклад, шляхом динамічного 

тлумачення конституційних норм судами або використання судового 

прецеденту як джерела конституційного права. 

Досліджено, що алгоритм проведення конституційної модернізації 

включає в себе три органічно пов’язаних між собою стадії – підготовчу, основну 

та завершальну. На першій з’ясовуються нерозв’язані проблеми чинної 

Конституції, робиться висновок про доцільність змін, попередньо обирається їх 

організаційний формат (зміни до окремих статей, глав, нова редакція або взагалі 

нова конституція), утворюється і формується формалізована структура, на яку 

покладаються відповідні функції і завдання. На другій стадії, готується їх 

концепція, після ретельного обговорення і схвалення якої на її базі формується 

текст проекту конституційних змін, що після експертних оцінок виноситься на 

всенародне обговорення. На третій, завершальній стадії, остаточно 

доопрацьований текст проекту конституційних змін затверджується у 

законодавчо визначений спосіб і набуває юридичної сили. 

Аналіз наукової літератури дає змогу стверджувати, що на 

сьогоднішній день чітко не сформовані моделі (види) проведення 

конституційних реформ та модернізаційних процесів, тому в дослідженні 

запропонована класифікація таких моделей за критерієм особливостей 

внесення змін до конституції держави і, отже, виділено чотири моделі 

проведення конституційних реформ: американська (модернізація 

насамперед шляхом зміни тлумачення норм Конституції Верховним Судом, 

без формального внесення змін до Конституції), французька (модернізація 

шляхом внесення змін безпосередньо в текст Конституції), британська 

(модернізація шляхом зміни конституційних звичаїв та конституційної 

практики), а також конституційна модель реформи, як наслідок мирних 
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переговорів (Зімбабве 1979 р., Боснія, Камбоджа 1993 р). Виокремлення 

вищезазначених моделей не є вичерпним, зважаючи на швидкоплинність 

модернізаційних процесів у світі. 

Проведення компаративного дослідження наведених моделей проведення 

конституційних реформ дало можливість виявити та визначити їх характерні 

особливості, що пов’язані з історичною ретроспективою становлення та 

розвитку окремих держав, їх конституційного устрою, рівнем демократизації 

державного і суспільного життя, а також порядком внесення змін та доповнень 

до тексту конституції, здійсненням судового контролю за цим процесом, 

процесуально-процедурними формами його супроводження і забезпечення. 

Констатовано, що при наявності об’єднуючої сили, яка може з’явитися в 

результаті історичного розвитку України, актуальною може стати ідея 

стратегічної модернізації Конституції України. При цьому зауважено, що вкрай 

важливими є наступні ідеологічні моменти такої модернізації: 

1. Найважливішою складовою конституційно-правової реформи повинна 

стати методологічна база на основі якої буде побудовано процес реформування. 

В процесі розробки методології слід урахувати досвід провідних демократій у 

розробці Конституції; 

2. Необхідно виробити стратегічну національну ідею. Основою подібної 

ідеології могли б стати положення про демократичний напрямок розвитку 

держави, верховенства прав людини та інтересів кожного окремого 

громадянина, верховенства права взагалі та ін. Пропонується виділити такі 

складові національної ідеології: людина; розвиток; стабільність; право; 

самостійність. 

3. Важливо розробити чіткий механізм взаємодії між конституантою та 

широкими верствами населення. Робота такого органу повинна бути захищена 

від зовнішнього впливу, але необхідно дати можливість громадянам впливати 

на процес реформування. 

4. Конституційно-правова модернізація повинна бути організована та 

проведена з повагою та в рамках діючої Конституції України. Таким чином, 

буде досягнуто важливу мету реалізації верховенства права. 
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Бондаренко О. В. Конституційна модернізація: онтологічне 

розуміння, аксіологічна значущість, компаративна цінність. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Робота присвячена загальній характеристиці поняття «конституційна 

модернізація» та її співвідношенню з суміжними категоріями,  визначено 

політико-правові причини та організаційно-правові передумови конституційної 

модернізації, розкриті основоположні засади (принципи) здійснення 

конституційної модернізації, надана характеристика феномену конституційної 

модернізації як динамічно-діяльнісного елементу українського 

конституціоналізму, легального результату установчої влади парламенту, 

легітимної форми здійснення безпосередньої демократії, а також телеологічного 

результату дій установчих зборів,  проаналізовано міжнародний досвід, зарубіжне 

та національне законодавство у сфері конституційної модернізації, здійснено 

компаративне дослідження її основних моделей, в контексті конституційної 

модернізації обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення Конституції України 

та чинного конституційного законодавства. 

Ключові слова: Конституція України, конституційна модернізація, 

конституційна реформа, конституційний процес, модель конституційної 

модернізації, зміни до Конституції України, демократія, референдум. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бондаренко О. В. Конституционная модернизация: онтологическое 

понимание, аксиологическая значимость, компаративная ценность. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Работа посвящена общей характеристике понятия «конституционная 

модернизация» и ее соотношению со смежными категориями, определены 

политико-правовые причины и организационно-правовые предпосылки 

конституционной модернизации, раскрыты основополагающие принципы 

осуществления конституционной модернизации, дана характеристика феномена 

конституционной модернизации как динамического элемента украинского 

конституционализма, легального результата учредительной власти парламента, 

легитимной формы осуществления непосредственной демократии, а также 

телеологического результата действий учредительных собраний, 

проанализирован международный опыт, зарубежное и национальное 

законодательство в сфере конституционной модернизации, осуществлено 
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компаративное исследование ее основных моделей, в контексте конституционной 

модернизации обоснованы предложения относительно усовершенствования 

Конституции Украины и действующего конституционного законодательства. 

Ключевые слова: Конституция Украины, конституционная 

модернизация, конституционная реформа, конституционный процесс, модель 

конституционной модернизации, изменения в Конституцию Украины, 

демократия, референдум. 

SUMMARY 

 

Bondarenko O. V. Constitutional modernization: ontological 

understanding, axiological significance, comparative value. – Qualified scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The thesis for a Candidate of Law Degree in Specialty 12.00.02 – constitutional 

law; municipal law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

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

of constitutional modernization. 

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

constitutional modernization in modern conditions, doctrinal-theoretical approaches 

to the understanding of constitutional modernization as a procedural mechanism and 

basic models of constitutional modernization. 

The general conceptual characterization of the term «constitutional 

modernization» and its relation with related categories are formed. The author’s 

definition of the concept of «constitutional modernization», which is considered in a 

broad and narrow sense, is substantiated. Political and legal reasons and 

organizational prerequisites for constitutional modernization are identified. Particular 

attention is paid to the periodization of constitutional modernization and constitutional 

reform in Ukraine, especially in its current period. The main attention is paid to the 

methodology of contemporary modernization of the Fundamental Law, from 2014 

onwards, new conceptual proposals for the improvement of its provisions in the 

context of a democratic and legal state. The basic principles of implementing 

constitutional modernization are revealed. 

The international experience, foreign and national legislation in the field of 

constitutional modernization are analyzed. The author defines the category «model of 

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

important legal characterological features which determine the institutional and 

functional organization of constitutional modernization in a particular state: the type 

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

of reforms that they can carry out, etc. A comparative study of the basic models of 

constitutional modernization was carried out and the author’s classification of the 

models of constitutional modernization was proposed according to special procedure 

for amending the Basic Law of the state. A number of proposals have been displaid, 

in the context of constitutional modernization, to improve the Constitution of Ukraine 

and its current constitutional legislation. The necessity of changing of the present 
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Constitution of Ukraine through the actualization of the new stage of the constitutional 

process is examined. The author concludes that qualitative and substantial upgrading 

of the theoretical and methodological base should be an integral part of constitutional 

and legal reform. 

In addition, the importance of not only the process of forming a modern doctrine 

of constitutional law, the clear definition of basic concepts and general problems that 

operate and exploring the constitutional law of Ukraine as a science and as a leading 

branch of national law, but also the process of renewal the categorical apparatus, the 

introduction of the legal circulation of new categories capable of creating a more solid 

scientific basis for constitutional law, is proved. 

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

modernization and proposals for borrowing positive foreign experience in Ukrainian. 

legislation. The author analyzes backgrounds of the modern constitutional process, its 

organizational forms, tasks and prospects of development in Ukraine. 

The conclusion of the research is that the author found that the content of the 

constitutional modernization cannot be reduced to the problems of renewal of the 

Constitution as a normative legal act or its separate provisions, because its 

implementation goes beyond the procedural issues and tasks of the legal technique. 

At the same time, an essential component a qualitative and substantial renewal of the 

categorical and terminological apparatus of the branch of constitutional law should be 

part and parcel of the constitutional and legal modernization of Ukraine. Special 

attention also needs to be paid to scientific and analytical monitoring of the state of 

the introduced changes and forecasting of the socio-political and legal consequences 

of the transformations, which will allow to expeditiously identify and correct possible 

mistakes, as well as to make recommendations on further perspectives of the 

development of the constitutional and legal branch. 

Keywords: Constitution of Ukraine, constitutional modernization, constitutional 

reform, constitutional process, model of constitutional modernization, amendments to 

the Constitution of Ukraine, democracy, referendum. 
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