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РЕЦЕНЗІЯ 

НА ІНДИВІДУАЛЬНУ МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ 

НАУК ГОДОВАНИКА ЄВГЕНА ВАЛЕНТИНОВИЧА «ЕФЕКТИВНІСТЬ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

АСПЕКТИ» 

 

Актуальність монографічного дослідження Годованика Є. В. обумовлюється з тих 

позицій, що зміни, які сталися останнім часом в Україні після перемоги Революції 

Гідності, політичні й соціально-економічні перетворення, реформування державного 

апарату, якісні зміни суспільного життя неминуче торкнулися конституційно-правового 

інструментарію та змісту конституційно-правових норм, що має відповідати 

суспільним запитам та сподіванням.  

Як слушно наголошує автор монографії, важливим завданням є розроблення 

актуальних теоретико-методологічних концептів розвитку національних систем права 

під впливом вказаних новітніх тенденцій, що безпосередньо детермінують якісні та 

кількісні зміни на первинному, базовому рівні функціонування системи права, яким 

виступають правові норми. 

Виходячи з означеної аргументації, Годованик Є. В. комплексно окреслив 

найважливіші особливості норм конституційного права у сучасному 

конституціоналізмі, а саме: загальнообов’язковий характер конституційно-правових 

норм, тобто норма конституційного права є обов’язковою для всіх суб’єктів 

конституційного права без винятку; норми конституційного права є регулятивними, 

оскільки встановлюють чи санкціонують правило поведінки, що регулює суспільні 

відносини; конституційно-правові норми мають формально-визначений характер, 

тобто, будучи виданими народом, чи державою, чи суб’єктами місцевого 

самоврядування, мають письмову, документальну форму, яка надає можливості всім 

суб’єктам конституційного права ясно і точно розуміти їх зміст і сутність; норма 

конституційного права має загальний характер, тобто поширюється на всіх суб’єктів, 

що стають учасниками правовідносин, передбачених цією нормою.  

Виходячи із запропонованої науково-дослідницької парадигми, автор справедливо 

зазначає, що найбільш актуальним у сучасних умовах міждержавної інтеграції 

предметом наукового пізнання та подальшого практично-прикладного впровадження 

вбачається питання про підвищення ефективності норм права в цілому і, зокрема, 

конституційно-правових норм як базового структурного елементу правової системи 

суспільства та держави, адже саме на рівні галузевих норм конституційного права у 

процесі правової інтеграції першочергово імплементуються загальновизнані правові 

принципи та правові цінності як універсального, так і регіонального (європейського) 

рівня. 

В цілому, можна зробити узагальнюючий висновок, що представлена до 

рецензування наукова монографія являє собою актуальне, системне, логічно та 

стилістично виважене, цікаве наукове дослідження, а тому може бути рекомендованою 

до друку. 
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