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Статтю

присвячено

«конституційна

реформа»

висвітленню

особливостей

в

сучасного

умовах

категорії
українського

конституціоналізму з огляду на конституційно-правові реалії вітчизняної
практики. Досліджено проблематику становлення й розвитку парадигми
сучасного українського конституціоналізму. З використанням історичного
підходу розкрито

поняття

й

генезис

науково-практичної

парадигми

конституціоналізму. Визначено основні функції конституційної реформи. На
основі

аналізу

конституційного

законодавства

України,

судової

та

адміністративної практики, науково-теоретичних досліджень розкрито зміст
конституційної

реформи, надано характеристику основних

етапів її

проведення. Доведено безпосередній зв’язок між змінами парадигми
конституціоналізму та проведенням конституційної реформи.
Ключові слова: парадигма конституціоналізму, конституційний лад,
конституційна

реформа,

функції

конституційної

реформи,

етапи

конституційного реформування.
Статья

посвящена

«конституционная
конституционализма

рассмотрению

реформа»
с

в

учетом

условиях

особенностей
современного

категории
украинского

конституционно-правовых

реалий

отечественной практики. Исследована проблематика становления и развития
парадигмы

современного

украинского

конституционализма.

С

использованием исторического подхода раскрыты понятие и генезис научнопрактической

парадигмы

конституционализма.

Определены

основные

функции конституционной реформы. На основе анализа конституционного
законодательства Украины, судебной и административной практики, научнотеоретических

исследований

раскрыто

содержание

конституционной

реформы, охарактеризованы основные этапы ее проведения. Доказана
непосредственная связь между изменением парадигмы конституционализма
и проведением конституционной реформы.
Ключевые слова: парадигма конституционализма, конституционный
строй, конституционная реформа, функции конституционной реформы,
этапы конституционного реформирования.
The article is devoted to the features category “constitutional reform” in
modern Ukrainian constitutionalism based on constitutional and legal realities of
local practices. Studied the problems of formation and development paradigm of
modern Ukrainian constitutionalism. Using a historical approach reveals the
concept and the genesis of scientific and practical paradigm of constitutionalism.

The main function of the constitutional reform. Based on the analysis of the
constitutional legislation of Ukraine, judicial and administrative practice, research
and theoretical studies the content of constitutional reform and the characteristic of
its major stages. We prove a direct link paradigm shift constitutionalism and
constitutional reform.
Key words: paradigm of constitutionalism, constitutional

regime,

constitutional reform, functions of constitutional reform, constitutional reform
steps.
У світі не так багато держав, які можуть пишатись досконалими й
водночас стабільними конституціями. Як правило, ступінь досконалості
конституції безпосередньо залежить від шляху та методів її пристосування до
вимог чинної правової системи. Вибір такого шляху й методології, а також
результати цих процесів можуть принципово відрізнятися.
…
Саме тому вивчення функцій конституційної реформи допомагає
проникати в сутність конституційних перетворень. Крім того, функції
конституційної реформи є об’єктивно детермінованими, носять конкретноісторичний характер. Вони показують складність і багатоваріантність
конституційної реформи як державно-правового явища. І до тих пір, доки їх
не буде виконано, конституційна реформа як процес триватиме.
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