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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 65 с., 51 источника. 

КОНСТИТУЦИЯ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КОНСТИТУЦИОННАЯ 
РЕФОРМА, СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ, ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИИ. 

 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

сфере проведения конституционной реформы, принятия конституции. 
Предмет исследования – Конституция Российской Федерации 1993 года, 

особенности её принятие, содержания и структура, а также научные 
исследования в рассматриваемой сфере. 

Цель работы: исследование разработки и процесса принятия, выявить 
отличия от предыдущих конституций, рассмотреть особенности структуры и 
содержания Конституции Российской Федерации. 

Методы исследования: методологическую основу исследование 
составляет система принципов, приемов, способов изучения закономерностей 
возникновения, развития системно-правовых явлений. Основным методом 
проведенного исследования является диалектический методы. В процессе 
работы используются исторический, формально-юридический, сравнительно-
правовой, системно-структурный методы. 

Исследования и разработки: рассмотрено конституционная реформа и 
принятие Конституции Российской Федерации. Проанализированы основные 
принципы Конституции. Проведен анализ особенностей структуры и 
содержания Конституции Российской Федерации, и возможности внесения 
изменений. 

Элементы научной новизны: элементы новизны обусловлены объектом и 
предметом. Данная дипломная работа является комплексным исследованием, 
посвященным конституции Российской Федерации 1993 года. Исследован 
вопрос разработки и принятия конституции. Уточнены основные этапы 
развития, особенности, пути дальнейшего развития и совершенствования 
российской Конституции. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  



РЭФЕРАТ 

 
Дыпломная праца: 65 с., 51 крыніцы. 

КАНСТЫТУЦЫЯ, РАСІЙСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ, КАНСТЫТУЦЫЙНАЙ 
РЭФОРМЫ, СТРУКТУРА КАНСТЫТУЦЫІ, ПРЫНЦЫПЫ КАНСТЫТУЦЫІ. 

 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія складваюцца ў сферы 

правядзення канстытуцыйнай рэформы, прыняцця канстытуцыі. 
Прадмет даследавання – Канстытуцыя Расійскай Федэрацыі 1993 года, 

асаблівасці яе прыняцце, зместу і структура, а таксама навуковыя даследаванні 
ў названай сферы. 

Мэта работы: даследаванне распрацоўкі і працэсу прыняцця, выявіць 
адрозненні ад папярэдніх канстытуцый, разгледзець асаблівасці структуры і 
зместу Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі. 

Метады даследавання: метадалагічную аснову даследаванне складае 
сістэма прынцыпаў, прыёмаў, спосабаў вывучэння заканамернасцяў ўзнікнення, 
развіцця сістэмна-прававых з'яў. Асноўным метадам праведзенага даследавання 
з'яўляецца дыялектычны метады. У працэсе працы выкарыстоўваюцца 
гістарычны, фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававой, сістэмна-
структурны метады. 

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана канстытуцыйная рэформа і 
прыняцце Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі. Прааналізаваны асноўныя 
прынцыпы Канстытуцыі. Праведзены аналіз асаблівасцяў структуры і зместу 
Канстытуцыі РФ, і магчымасці ўнясення зменаў. 

Элементы навуковай навізны: элементы навізны абумоўлены аб'ектам і 
прадметам. Дадзеная дыпломная праца з'яўляецца комплексным даследаваннем, 
прысвечаным канстытуцыі Расійскай Федэрацыі 1993 года. Даследаваны 
пытанне распрацоўкі і прыняцця канстытуцыі. Удакладнены асноўныя этапы 
развіцця, асаблівасці, шляхі далейшага развіцця і ўдасканалення расійскай 
Канстытуцыі. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 
  



ABSTRACTS 

 
The diploma research includes: 65 pages, 51 used sources. 

CONSTITUTION, RUSSIAN FEDERATION, CONSTITUTIONAL 
REFORM, CONSTITUTIONAL STRUCTURE, PRINCIPLES OF THE 
CONSTITUTION. 

 
Object of research –  public  relations  in  the  field  of  constitutional  reform,  the  

adoption of the constitution. 
Subject of research – the Constitution of the Russian Federation in 1993, 

particularly its adoption, content and structure, as well as research in this sphere. 
Objective: to study the development and adoption process, to identify 

differences from previous constitutions, consider the characteristics of the structure 
and content of the Constitution of the Russian Federation. 

Methods: methodological bases of research is the system of principles, methods 
and ways of learning the laws of the origin, development of system-legal phenomena. 
The main method of the research is the dialectical method. In the process of using 
historical, formal and legal, comparative legal, system-structural methods. 

Research and development: the constitutional reform examined and adoption 
of the Constitution of the Russian Federation. Analyzes the basic principles of the 
Constitution. The analysis of features of the structure and content of the Constitution, 
and the possibility of change. 

The elements of scientific novelty: novelty items due to the object and the 
subject. This thesis is a comprehensive study on the constitution of the Russian 
Federation in 1993. The question of the development and adoption of the 
constitution. Specifying the main stages of development, particularly the further 
development and improvement of the Russian Constitution. 

The author of the work confirms that resulted in her analytical material correctly 
and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature 
and other sources of theoretical, methodological and methodical positions and 
concepts are accompanied by references to their authors. 
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