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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію кандидата юридичних наук, доцента, 

доцента кафедри конституційного права Інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Сінькевич Олени Василівни 
«ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ»

REVIEW 
on the monograph of the candidate of legal sciences, associate professor,

Associate Professor of Constitutional Law, Institute of Law of
Taras Shevchenko National University of Kyiv Sinkevych Olena Vasylivna

«FUNCTIONS OF CONSTITUTIONAL LAW AS A BRANCH OF LAW OF UKRAINE»

Представлена стаття являє собою 
рецензію на монографію кандида-
та юридичних наук Сінькевич Олени 
Василівни «Функції конституційного 
права як галузі права України» (Київ, 
Видавництво Ліра-К, 2020 р., 462 с.). 
Вищезгадана монографія була опу-
блікована у  2020  році і  присвячена 
важливій проблематиці конститу-
ційного права як галузі права Укра-
їни  – його функціям. Дослідження є 
першим в українській науковій літера-

турі, у якому запропоновано доктрину 
функцій конституційного права Укра-
їни. Теорія конституційного права до 
цих пір немає розробленої теорії галу-
зевих функцій, характеризується поо-
диноким фрагментарним їх переліком 
в учбовій літературі з конституційного 
права, що в цілому пояснюється нови-
зною функціонального підходу в сфері 
конституційно-правових досліджень. 
Слід підтримати Сінькевич О.В. в тому, 
що формування доктрини функцій 
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конституційного права як галузі права 
України є обов’язковою вимогою по-
дальшого розвитку зазначеної галузі, 
що особливо актуалізується в  сучас-
них державотворчих та правотворчих 
процесах.

Конституційна реформа в  Україні 
перетворилась на одну з тих реформ, 
які є постійно триваючими. З одно-
го боку, це можна розглядати як по-
зитивний чинник, адже це дозволяє 
постійно актуалізувати як положення 
Основного Закону України 1996  року, 
так і  інші акти конституційного за-
конодавства. З іншого боку, це має 
і  негативний вплив. Адже положення 
конституції мають бути стабільними 
для того, щоб стабільність була при-
таманна системі національного зако-
нодавства. В  умовах довготриваючих 
процесів адміністративної реформи, 
бюджетної реформи, муніципальної 
та інших реформ «конституційна» 
складова стабільності законодавства 
була б надзвичайно вагомою та важ-
ливою. Поки що постійний розвиток 
національного конституційного за-
конодавства можна охарактеризува-
ти як революційний (що притаманно 
державам, де доволі нещодавно було 
встановлено демократичний режим), а 
не як еволюційний (що є характерним 
для демократій «зі стажем»).

Актуальність теми монографії О.В. 
Сінькевич підвищується внаслідок 
того, що останніми роками все більше 
і  більше уваги приділяється розвитку 
галузей національного законодавства 
з орієнтацією на європейські консти-
туційні цінності, принципи, європей-
ські стандарти – у сфері прав людини, 
муніципальні та інші стандарти. Без 
сутнісного оновлення конституційно-
го права України вирішення цієї важ-

ливої практичної задачі навряд чи є 
можливим. 

У зв’язку з цим актуальність моно-
графічного дослідження О.В. Сіньке-
вич, присвяченого науковій проблемі 
розробки доктрини функцій конститу-
ційного права як галузі права України, 
представляє значний інтерес для фа-
хівців з конституційного права. 

Монографія складається зі вступу, 
п’яти розділів, висновків, списку ви-
користаних джерел, додатку. Почина-
ючи зі вступу, в якому Сінькевич О.В. 
акцентує увагу на існуванні прогалин 
у функціональній теорії сучасної кон-
ституціоналістики, вона наштовхує 
на роздуми з приводу актуальності 
дослідження проблем, пов’язаних із 
функціональною характеристикою 
конституційного права як галузі права 
України.

Перший розділ  – це конституцій-
но-теоретичне підґрунтя досліджен-
ня. У ньому О.В. Сінькевич приділила 
увагу сутності конституційного права 
України та галузевій динаміці у функ-
ціональному вимірі (підрозділ 1.1), 
впливу сучасного українського кон-
ституціоналізму на функції конститу-
ційного права як галузі права України 
(підрозділ 1.2) та стану дослідженості 
функцій конституційного права (під-
розділ 1.3). Автор проаналізувала важ-
ливість врахування конституційних 
принципів для функціонального ана-
лізу національного конституційного 
права.

Другий розділ присвячено дедук-
тивному підходу до визначення та 
класифікації функцій конституційно-
го права України, а третій розділ – ін-
дуктивному підходу до цього ж питан-
ня. Авторка послідовно звернулась до 
таких питань, як функції держави та 



216

їхній вплив на функції конституційно-
го права, функції права та їхній вплив 
на функції конституційного права як 
галузі права, поняття та ознаки функ-
цій національного конституційного 
права у  контексті інших галузевих та 
міжгалузевих розробок, функції Кон-
ституції та їхній вплив на функції кон-
ституційного права, функції структур-
них елементів конституційного права 
та їхній реординаційний вплив на га-
лузеві функції конституційного права 
України. 

Четвертий та п’ятий розділи аналі-
зованого рукопису монографії побудо-
вано відповідно до тих класифікацій, 
які авторка застосовує для угрупу-
вання досліджуваних нею галузевих 
функцій,  – за загальносоціальним та 
спеціально-юридичним впливом на 
суспільні відносини. 

Таким чином, Сінькевич О.В. 
проводить універсальне теоретич-
не комплексне дослідження функцій 
конституційного права як галузі права 
України. 

У монографії міститься низка ці-
кавих та інноваційних розробок, яким 
притаманний різний рівень наукової 
новизни. Особливо слід підкреслити 
розроблену авторкою систематиза-
цію функцій конституційного права 
як галузі права України та ті парале-
лі, які вона запропонувала провести 

між функціями Української держави 
та функціями конституційного права. 
Це розробки першого рівня наукової 
новизни, при генеруванні відповід-
них ідей О.В. Сінькевич застосовувала 
власні напрацювання та багаторічний 
досвід роботи. Варто зауважити, що 
вони можуть стати вдалою основою 
для подальшого дослідження функцій 
не тільки конституційного права, але 
й  багатьох інших публічно-правових 
галузей національної системи права. 

Резюмуючи, варто відмітити, що 
рецензована монографія О.В. Сіньке-
вич «Функції конституційного права 
як галузі права України» значною мі-
рою відповідає викликам сьогодення, 
присвячена актуальній проблематиці, 
обґрунтовує необхідність подальшого 
удосконалення конституційного зако-
нодавства України, заохочує продов-
жувати напрацювання та нормотворчі 
зусилля у цій сфері, що сприятиме по-
дальшій демократизації державного 
та суспільного життя, є запрошенням 
до наукового дискурсу.

У цілому, монографія «Функції 
конституційного права як галузі пра-
ва України» є дослідженням, якому 
притаманний високий рівень нау-
кової новизни, практична цінність. 
О.В. Сінькевич зробила вагомий вне-
сок у подальший розвиток науки кон-
ституційного права України. 


