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Досліджено сучасний етап конституційних перетворень в Україні, його проблеми 
та особливості. Виявлено основні виклики та фактори, які впливають на перебіг 
процесу реформування. З’ясовано проблемні питання, які залишались поза процесом 
перетворень з початку 2000-х років до вересня 2019 р., але вимагають змін на рівні 
Основного Закону. Серед них виокремлено основні, які стосуються забезпечення прав та 
свобод громадян, децентралізації та системи розподілу повноважень державних органів 
влади. Проаналізовано проблеми, характерні для конституційного процесу загалом, а 
саме: вплив популізму, непослідовність реформування, низька якість законодавчої тех-
ніки тощо. Дано оцінку діяльності дорадчих органів при інституті Президента України, 
метою яких є підвищення ефективності конституційних перетворень. 

Вивчено перебіг та процес реалізації реформи децентралізації. Визначено ключові 
проблеми та їх природу. Наголошено на невідповідності Конституції України деяких 
положень нормативних актів, які стосуються реформи. Проаналізовано зауваження 
експертів щодо доцільності заміни принципу поєднання централізації та децентралізації 
на принцип децентралізації у переліку засад територіального устрою України. Дано 
оцінку наслідкам введення Виборчого кодексу України. Проаналізовано процес ухва-
лення документа та внесення правок, виявлено проблеми кодифікації документа. 

Досліджено вплив чинника євроінтеграції України на перебіг конституційного 
процесу. Вивчено природу цього чинника, його переваги та недоліки в контексті підви-
щення ефективності конституційного реформування. 

Проаналізовано сутність конституційної кризи кінця 2020 р. З’ясовано її причини 
та потенційні наслідки. Проаналізовано можливі шляхи вирішення кризи на основі 
рекомендацій Венеційської комісії Ради Європи. 

Ключові слова: конституційний процес; конституційна реформа; децентралізація; 
Виборчий кодекс; Конституційний суд України; Конституція України. 

 
Постановка проблеми. Конституційний процес в Україні є безперервним процесом ство-

рення українського конституціоналізму. Прийняття Конституції України у 1996 р. започаткувало 
цей процес, а впродовж періоду незалежності України з’явилися виклики, які потребують вирі-
шення на рівні Основного Закону. Зміна влади у 2019 р. активізувала конституційний процес у 
низці напрямів. Необхідність вивчення цього процесу впродовж 2019–2020 рр. зумовлює актуаль-
ність цієї статті. 
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Аналіз дослідження проблеми. Питання конституційних перетворень цікавило науковців, 
серед яких Н. Агафонова, В. Демиденко, А. Стрижак, І. Ковтун, О. Когут та ін. Вчені досліджували 
конституційний процес загалом та у різних його аспектах і на різних етапах, висвітлювали окремі 
питання, які так чи інакше стосуються конституційних перетворень. Серед них проблеми процесу 
децентралізації, введення в дію Виборчого кодексу та його створення тощо. 

Однак актуальним залишається дослідження конституційного процесу у 2019–2020 рр. для 
формування цілісної картини перетворень, які відбулись за цей час. Водночас потребують вияв-
лення основні чинники, що впливають на перебіг реформ, а також виклики та проблеми, які 
стосуються цього питання. 

 
Мета дослідження полягає у вивченні проблематики конституційного процесу в його широ-

кому розумінні у контексті реалізації перетворень на сучасному етапі. 
 
Виклад основного матеріалу. Конституційний процес в Україні має низку особливостей, які 

визначають його перебіг. Основною характеристикою державного життя є невідповідність політич-
ної та соціальної систем положенням Основного Закону та висока хаотичність, яка характеризує як 
процес реалізації норм Конституції, так і модернізації документа. 

Оновлення Основного Закону у період з початку 2000-х років до вересня 2019 р. стосувались 
переважно мінорних змін, які не впливали істотно на конституційне регулювання суспільних 
відносин. Вони не містили питань: ефективного забезпечення конституційних прав та свобод гро-
мадян України; конституційного та правового закріплення поглиблення процесів децентралізації; 
зміцнення механізмів системи розподілу повноважень органів державної влади тощо [2, c. 12]. 

Плануванням конституційного реформування займаються державні органи, передусім Вер-
ховна Рада України, але водночас певний вплив мають експертні громадські організації. Наприклад, 
“Коаліція Реанімаційний пакет реформ” (РПР) виклала на конференції Ukraine Reform Conference 
(м. Торонто, 2019) рекомендації щодо реалізації важливих реформ в Україні у документі “Прин-
ципи Торонто”. Він оснований на аналітичному огляді чинних напрацювань та містить опис 
проведених державною владою реформ із забезпечення: безпеки та верховенства права, демократії 
та належного врядування, добробуту і розвитку людського капіталу. Окреме місце відведено проб-
лематиці конституційної реформи в Україні. Громадськість оцінила перебіг конституційних пере-
творень за вересень 2019 – січень 2020 рр. переважно як негативний, визначивши основні проб-
леми, які різною мірою характерні для конституційного процесу загалом. Серед них: непос-
лідовність реформ; ігнорування юридичних позицій Конституційного суду України (КСУ) під час 
розгляду та ухвалення рішень щодо внесення змін до Основного Закону та положень Конституції 
під час здійснення повноважень; вплив популізму політичних діячів; низька якість законодавчої 
техніки тощо [0]. 

Задля підвищення ефективності конституційних перетворень у різний час створювалися 
органи при Президентові України, серед яких Конституційна асамблея (за В. Януковича), Консти-
туційна комісія, Рада судової реформи (за П. Порошенка) та ін., метою яких була підготовка 
проектів реформування Основного Закону України. Кожен з президентів ліквідовував інституцію 
попередника та засновував нову. Чинний Президент України В. Зеленський своєю чергою створив 
Комісію з питань правової реформи з тією самою метою [8, c. 12–13]. Проблема функціонування 
цих органів полягає у тому, що основні вектори їхньої діяльності змінюються відповідно до 
векторів політики чинного Президента, а тому більшість напрацювань інституцій виявляються 
марними або непотрібними під час каденції наступного. 

Одним із ключових питань сучасного конституційного процесу є Концепція реформи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Передбачається, що здійс-
нення цієї реформи сприятиме демократизації, створенню громадянського суспільства та підви-
щенню ефективності діяльності адміністративної системи управління. Проте цей процес супро-
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воджується деякими проблемами. Насамперед йдеться про нерівномірність реалізації реформи у 
різних регіонах, дисбаланс географічних та економічних характеристик об’єднаних територіальних 
громад тощо. 

Ці проблеми спричинені неефективним управлінням та частковою відсутністю законодавчого 
обґрунтування реформ. Тому актуальною залишається проблема конституційного закріплення 
чинного адміністративно-територіального устрою та посилення місцевого самоврядування із 
введенням фінансових гарантій його здійснення. Деякі питання викликає проект Закону України 
“Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”. Положення проекту про 
підзвітність префектів одночасно Президентові України та Кабінету Міністрів України створює 
проблему перерозподілу повноважень у різних гілках влади на користь Президента. Це не відпо-
відає принципам функціонування держави як парламентсько-президентської республіки, а отже – 
суперечить Конституції.  

На тому, що такі кроки не відповідають планам замінити принцип поєднання централізації та 
децентралізації на принцип децентралізації у переліку засад територіального устрою України, 
наголошує І. Ковтун. Дослідниця стверджує, що ефективна структура державного управління може 
бути побудована на принципі симбіозу двох моделей. На основі цього варто зробити висновок про 
непослідовність діяльності парламенту зі створення законопроектів відповідно до норм Основного 
Закону. І. Ковтун також зазначає, що у процесі впровадження децентралізації важливим є закріп-
лення на конституційному рівні субсидіарності й повсюдності місцевого самоврядування як засад 
територіального устрою України [2, c. 167]. 

Виборча реформа в контексті конституційних перетворень стосується набуття чинності 
Виборчим кодексом України. Вона також є важливим чинником у питанні демократизації держав-
ного управління, оскільки фіксує норми підготовки та проведення виборів до державних представ-
ницьких органів. Кодекс ліквідовує мажоритарну виборчу систему, яку часто пов’язують із корум-
пованими схемами на виборах, вводить гендерний баланс під час складання виборчих списків 
партій, закріплює за громадськими організаціями право реєструвати спостерігачів на рівні Центральної 
виборчої комісії (ЦВК) тощо. 

Документ містить деякі неточності. О. Когут зазначає, що у кодексі є низка невідповідностей 
та помилок, пов’язаних зі складанням змісту виборчих бюлетенів, неузгодженості термінів подання 
заяв кандидатів на зняття їхніх кандидатур на пост Президента України та термінів розгляду цих 
заяв ЦВК тощо. Дослідниця також вказує на недотримання процедури під час подолання вето 
Президента на прийняття Виборчого кодексу. Верховна Рада України повинна була розглядати 
лише 17 зауважень, які зробив Президент, але у результаті зміни виходили за межі пропозицій або 
неточно відповідали їм [3, c. 170]. 

Актуальною є і проблема кодифікації документа. Її суть полягає у тому, що частково 
чинними залишаються Закон України “Про Державний реєстр виборців” та Закон України “Про 
Центральну виборчу комісію”. Законодавці пояснили це тим, що положення щодо державного 
реєстру виборців та ЦВК виходять за межі регулювання Кодексу. На думку дослідниці, доцільний 
комплексніший підхід до уніфікації документів [3, с. 169–171]. Прийняття Виборчого кодексу є 
важливим кроком, але процес кодифікації та сам його текст свідчать про актуальність проблем, 
характерних для конституційного процесу в Україні загалом. 

Одним із ключових факторів впливу на перебіг конституційного процесу в Україні є чинник 
євроінтеграції. Досягнення цілей Угоди про Асоціацію передбачає, серед інших, конституційні 
перетворення, які стосуються різних сфер суспільного життя. Водночас доволі сумнівна ефектив-
ність цього фактора як каталізатора конституційного процесу. Основними проблемами є непослі-
довність здійснення реформ відповідно до Плану дій, а також вибірковість їх реалізації. Перевага 
надається реформам, які не потребують складного процесу імплементації, є популістськими або не 
спрямовані на вирішення проблем у соціальній сфері. Ця специфіка також дає змогу звітувати про 
виконання реформ, які, фактично, існують лише на папері та не імплементовані. 
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З іншого боку, чинник євроінтеграції підвищує актуальність реформ, які необхідні для 
досягнення цілей Угоди про Асоціацію, для державних органів. Це зумовлено моніторингом цих 
реформ із боку ЄС і європейських організацій та інтересом громадськості й експертів, оскільки 
європейське питання є одним із ключових у суспільстві, а також відповідає зовнішньополітичному 
вектору України. Тому реформи, які пов’язані із конституційними змінами та євроінтеграцією, 
мають вищий пріоритет у процесі конституційних перетворень [4; 6]. 

Однією з таких змін стало скасування адвокатської монополії, яка була серед ключових у 
питанні виконання Угоди. Реформу позитивно оцінили у Європі та українському політичному сере-
довищі. Однак деякі експерти висловили припущення про те, що скасування було надто ради-
кальним кроком, який доцільніше було б здійснювати поступово. Ще однією гучною зміною стало 
скасування депутатської недоторканності, що окремо є радше популістичним кроком, але потен-
ційно може стати основою для формування системи контролю діяльності депутатів виборцями [7]. 

З кінця жовтня 2020 р. доволі актуальним стало питання реформування Конституційного суду 
України, яке часто називають “конституційною кризою”. Підставою для цього стало визнання 
неконституційними низки положень Закону України “Про запобігання корупції” і ст. 366-1 Кримі-
нального кодексу. Наслідком цих дій стало скасування низки заходів протидії корупції. Подія 
викликала широкий супротив на різних рівнях в українському суспільстві та за кордоном. 
Венеційська комісія Ради Європи опублікувала з цього приводу два висновки, відповідно до яких 
вважає, що дії КСУ свідчать про перевищення повноважень органу. Організація вбачає основною 
причиною кризи неефективний процес відбору суддів та надто широкі повноваження КСУ. Окрім 
того, висновки містять рекомендації стосовно реформування Конституційного суду, серед яких: 
звуження повноважень органу до специфічних питань, які містяться у запитах на його адресу; 
зобов’язання чіткого аргументування рішень; встановлення можливості повернути справу на пов-
торний розгляд КСУ у разі встановлення кримінальної відповідальності судді; створення органів, 
уповноважених на відбір суддів до Конституційного суду із залученням міжнародних експертів; 
тощо [9]. 

Відповідно до заяви Президента України криза може мати певні негативні та катастрофічні 
наслідки для держави у внутрішньо- та зовнішньополітичному вимірах. Глава держави поставив 
вимогу відновлення доброчесності конституційного судочинства на законодавчому рівні [8]. 

 
Висновки. Сучасний етап процесу конституційних перетворень в Україні є підстави назвати 

нестабільним. Період 2019–2020 рр. характеризується складністю процесу в різних сферах, спричи-
нену низкою традиційних та нових проблем. 

Насамперед у цьому питанні варто звернути увагу на намагання державних органів здійсню-
вати активні зміни, про що свідчить перебіг виборчої реформи та реформи децентралізації. Разом з 
тим проблеми низької якості законодавчої техніки, кодифікації, імплементації тощо породжують 
низку нових викликів, які потребують вирішення. Порівняно ефективним агентом впливу на 
конституційний процес в Україні варто визнати чинник євроінтеграції. Проте особливості українсь-
кого державного управління частково нівелюють дію цього фактора. 

Серйозним викликом для конституційного процесу стала криза, яка розпочалась з кінця 
жовтня 2020 р. через рішення Конституційного суду України. Ймовірно, що саме ця криза стане 
каталізатором нових ефективних перетворень, які частково або повністю усунуть агентів, що пере-
шкоджають результативним реформам. 

Однак актуальними на сучасному етапі залишаються й інші проблеми, породжені насамперед 
низьким рівнем професійності українських законодавців та політиків, популізмом, корупційними 
механізмами та особистими інтересами членів політикуму. Отже, виклики конституційного процесу 
породжені спектром ширших питань загальнодержавного значення і залежать від їх вирішення, яке 
є глибшим і складнішим, аніж конституційна криза. 
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CURRENT STAGE OF CONSTITUTIONAL  

TRANSFORMATION IN UKRAINE 
 

The article examines the current stage of constitutional transformations in Ukraine, its problems 
and features. The main challenges and factors influencing the reform process have been identified. 

Problematic issues that remained outside the process of transformation in the period from the 
early 2000s to September 2019, but require changes at the level of the Basic Law, have been identified. 
Among them, the main ones are identified, which relate to ensuring the rights and freedoms of citizens, 
decentralization and the system of distribution of powers of public authorities. 

The problems characteristic of the constitutional process as a whole are analyzed, namely: the 
influence of populism, inconsistency of reform, low quality of legislative equipment, etc. The activity of 
advisory bodies at the institute of the President of Ukraine, which aim to increase the efficiency of 
constitutional transformations, is assessed. 

The course and process of decentralization reform implementation have been studied. The key 
problems and their nature are identified. It is emphasized that some provisions of normative acts related 
to the reform do not comply with the Constitution of Ukraine. The remarks of experts on the expediency 
of replacing the principle of combining centralization and decentralization with the principle of 
decentralization in the list of principles of territorial organization of Ukraine are analyzed. The 
consequences of the introduction of the Electoral Code of Ukraine are assessed. The process of 
document approval and amendments is analyzed. Problems with document codification have been 
identified. 

The influence of the factor of European integration of Ukraine on the course of the constitutional 
process is investigated. The nature of this factor, its advantages and disadvantages in the context of 
increasing the effectiveness of constitutional reform are studied. 

The essence of the constitutional crisis of the end of 2020 is analyzed. Its causes and potential 
consequences have been clarified. Possible ways to solve the crisis are analyzed on the basis of the 
recommendations of the Venice Commission of the Council of Europe. 

Key words: constitutional process; constitutional reform; decentralization; Electoral Code; 
Constitutional Court of Ukraine; Constitution of Ukraine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


