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СУЧАСНА КОНСТИТУЦІОНАЛІСТИКА В УМОВАХ 
ПРОВЕДЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Україна розвивається в напрямі демократичної, соціальної та пра
вової держави. Конституція закріпила основні здобутки світового і 
європейського конституціоналізму — ціннісні орієнтири розвитку 
країни та громадянського суспільства. Однак в даний час назріла 
суттєва необхідність проведення конституційно-правової реформи з 
метою оновлення Основного Закону, формування дієвого механізму 
чесної, прозорої та ефективної державної влади.

Особливе значення необхідності реформування обумовлюється і 
тим, що Європейський Союз, до складу якого прагне ввійти Україна, 
особливо наголошує на розвиткові громадянського суспільства, 
внесенні змін до законодавства з метою приведення його у 
відповідність із європейськими стандартами.

З урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, рекомендацій 
міжнародних організацій з метою системного розв’язання проблем у 
сфері становлення ефективної правової системи розроблено Стратегію 
сталого розвитку «Україна — 2020», в якій конституційна реформа 
визначена однією з 62 необхідних для проведення реформ та програм 
розвитку держави.

Метою конституційних перетворень став конституціоналізм, що є 
досить складною категорією і не зводиться лише до факту наявності у
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державі Конституції. З цього приводу О. Тодика зазначає, що 
конституціоналізм — це не тільки втілення на практиці конституційних 
приписів, а й висока політико-правова культура, і відношення до 
конституції різних суб’єктів як до соціальної цінності [1, с. 20]. 
Конституціоналізм у будь-якій формі свого прояву втілює досягнутий у 
суспільстві компроміс між інтересами громадян та держави.

Конституційні перетворення в Україні у ретроспективі проходили у 
формах модернізації та реформування, далеко не завжди одержуючи 
доктринальні обґрунтування з необхідним аналізом та прогнозуванням 
соціально-політичних та юридичних наслідків цих перетворень, що 
були природні з «виходом» реформи за межі власного предмета 
конституційного права в сферу системно-структурних якісних змін у 
державно-правовому і суспільному житті [2, с. 140]. Сучасний розвиток 
юридичної науки характеризується посиленням уваги до доктриналь- 
них проблем конституційного права.

На сьогодні етап конституційної реформи в Україні, пов’язаний з 
децентралізацією державної влади та розвитком місцевого самовряду
вання, фахівці підкреслено називають модернізацією Конституції 
[3, с. 17].

Крім того, 30 вересня 2016 р. набрали чинності зміни до Конститу
ції України в частині правосуддя. Почався новий етап конституційного 
реформування судової системи України. Так, Законом України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» № 1401-VIII 
від 02.06.2016 р. було змінено та доповнено не тільки статті Розділу 
VIII «Правосуддя», а й майже половину всіх інших конституційних 
розділів.

Важливим моментом для сучасного українського конституціоналіз
му стало запровадження інституту конституційної скарги, що 
відповідає загальним тенденціям розвитку європейського конституціо
налізму та головному призначенню сучасного конституційного 
контролю — захисту прав і свобод людини [4]. Цей інститут органічно 
вписується в оновлену національну конституційно-правову систему, 
оскільки Конституційного Суду України є органом, який «забезпечує 
верховенство Конституції України» (ст. 1 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»), а «права і свободи людини та їх 
гарантії» повинні визначати зміст і спрямованість діяльності Українсь
кої держави (ч. 2 ст. 3 Конституції України) .

Головною метою подальшого проведення судово-правової реформи 
в Україні має стати створення законодавчих та організаційних умов 
для утвердження в Україні незалежної, ефективної та відповідальної 
судової влади, якій довірятиме суспільство.

Таким чином, складні питання конституційно-правової мо
дернізації, динаміка конституційно-правових відносин, зміни в 
соціальному просторі мають відбуватися під впливом вдосконалення 
конституційного законодавства та постійного доктринального і
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методологічного забезпечення конституційного процесу. При цьому 
основу конституційної реформи становить упорядкування державного 
ладу в Україні, побудова такої системи державних органів, за якої 
кожен з них найбільш ефективно виконуватиме покладені на нього 
функції, при цьому має бути відсутнім дублювання і перехрещення 
повноважень та завдань таких органів.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ 
ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Вивченню верховенства права в теперішній час приділяється особ
лива увага, важливість цього принципу визначається як теоретиками 
так і практиками в юриспруденції.
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